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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Bakalaura akadēmisko studiju programma “Ekonomika” (1.pielikums) apstiprināta RTU
Senātā 1998.gada 27.aprīlī prot. Nr.430. un ar LR IZM Akreditācijas komisijas sēdes 2003.
gada 10. decembra lēmumu Nr.673 akreditēta līdz 2009. gada 31. decembrim (2.pielikums).
Licence Nr. 04051-141, izsniegta 2009. gada 26. februārī Rīgā.
Akreditācijas termiņa laikā bakalaura akadēmisko studiju programma “Ekonomika”
mainīta un papildināta un izmaiņas apstiprinātas ar mācību prorektora 2007.gada 17.maija
rīkojumu Nr.02/28 (3. pielikums), kā arī 2008.gada 18.marta rīkojumu. Nr.02000-01/35 (4.
pielikums) un pēdējās izmaiņas apstiprinātas RTU Senāta sēdē 2009.gada 30. martā ar lēmumu
Nr. 530 (5. pielikums).
Bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Ekonomika” mērķis: sagatavot analītiski
domājošus ekonomistus, kuru zināšanas un kompetences ļauj pieņemt lēmumus, plānot un
koordinēt ekonomiskos procesus.
Studiju programmas uzdevumi:
Ö dot iespēju studējošiem bakalaurantūrā iegūt akadēmisko grādu saistībā ar
viņa tālākām studijām un darbu;
Ö attīstīt prasmes problēmu apzināšanā, mērķu izvirzīšanā un to risināšanā;
Ö veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu
garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju un kompetenču
izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskā darbībā;
Ö attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko
izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu
papildināšanu;
Ö attīstīt studentu spēju apkopot un interpretēt datus, kas vajadzīgi, lai
atrisinātu problēmas saistītas ar mikro un makro ekonomiku;
Ö nodrošināt dažāda rakstura ekonomisko procesu izpratni tautsaimniecībā un
sniegt nepieciešamo zināšanu apguvi nozaru skatījumā;
Ö veicināt studējošo interešu veidošanos par sabiedrībā notiekošiem
procesiem;
Ö veicināt studentu sekmīgu savstarpējo sadarbību un attīstīt prasmi strādāt
komandā.
Izpildot studiju programmā noteiktās prasības absolventiem tiek piešķirts bakalaura
akadēmiskais grāds ekonomikā.
Bakalaura akadēmiska izglītības programma pēc sava apjoma atbilst MK normatīvajiem
aktiem un RTU Senāta lēmumiem.

2. Studiju programmas organizācija
2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā
Bakalaura studiju programmas struktūra atbilst MK noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu”(03.01.2002.) (6.pielikums) un RTU Senāta 2002. gada
25. februāra lēmumam “Par bakalaura un maģistra akadēmisko studiju programmas struktūru”
(7.pielikums).
2007. gadā notika programmas pilnveidošana un tika veiktas obligātās daļā izmaiņas:
priekšmets „Vispārīgā ķīmija” 2 KP tika aizstāts ar priekšmetu „Lietišķā ķīmija” 2 KP.
Savukārt, 2008. gadā bija izdarītās šādas izmaiņas:
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Obligātā daļā studiju priekšmets „Organizēšanas teorija”4 KP tika aizstāts
ar priekšmetu „Projektu vadīšana” 4 KP, bet ierobežotās izvēles
specializējošā sadaļas studiju priekšmets „Projektu vadīšana” 4 KP aizstāja
ar priekšmetu „Organizēšanas teorija” 4 KP.
Ö Ierobežotās izvēles specializējošo priekšmetu saraksts papildināts ar studiju
priekšmetiem: „Ekonomisko pētījumu metodoloģija” 2 KP, Ekonomiskās
sistēmas funkcionēšanas modelis” 2 KP un „Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu vadīšana” 2 KP.
2009. gada 30. martā RTU Senātā nolēma izdarīt šādas izmaiņas:
1. Papildināt obligāto priekšmetu sarakstu ar studiju priekšmetiem „Starptautiskā
ekonomika” 4 KP, „Starptautiskās finanses” 4 KP un „Eiropas Savienības ekonomiskās
politikas aktualitātes” 2 KP.
2. Izņemt no obligātā priekšmetu saraksta studiju priekšmetu „Starptautiskie ekonomiskie
sakari” 3 KP .
3. Aizstāt obligātā studiju priekšmetu sarakstā studiju priekšmetu „Sociālās attīstības
modeļi” ar priekšmetu „Saskarsmes pamati” 2 KP.
4. Mainīt obligāto studiju priekšmetu kredītpunktu apjomu studiju priekšmetiem
„Matemātika” no 9 KP uz 4 KP un „Datormācība ekonomistiem” 4 KP uz 2 KP.
5. Iekļaut ierobežoto studiju priekšmetu sarakstā studiju priekšmetu „Mūsdienu filozofija”
2 KP.
6. Izņemt no ierobežoto studiju priekšmetu saraksta mācību priekšmetus „Latvijas
politiskā sistēma” 2 KP un „Apvienotā Eiropa un Latvija” 2 KP.
Minētās izmaiņas tika veiktas, balstoties uz iepriekšējās akreditācijas eksperta
rekomendāciju: pārskatīt RTU Ekonomikas bakalaura studiju programmas Saturu un
Struktūru un veikt nepieciešamās korekcijas, lai panāktu programmas atbilstību LR Ministru
Kabineta 2002.gada 3.janvārī pieņemto noteikumu Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” 15.punkta prasībām. Ar minētām izmaiņām tika novērsti trūkumi
programmas saturā, jo programmas obligātā daļā bija maz ekonomikas profila studiju
priekšmetu.
Ö

2.2. Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir valsts dibināta atvasināta publiska persona ar
autonomām pašpārvaldes tiesībām. Tās attīstības stratēģija nosaka universitātes kā augstākās
izglītības un zinātnes institūcijas lomu sabiedrībā, tās misiju, vīziju, mērķus un uzdevumus.
RTU mērķis ir nodrošināt studijas un zinātniskos pētījumus tās darbības galvenajās
zinātņu nozarēs. Studiju sistēma RTU ir veidota atbilstoši Izglītības likumam (LR Saeima
29.10.1998.), Augstskolu likumam (LR Saeima 02.11.1995.), Zinātniskās darbības likums (LR
Saeima 19.05.2005.) u.c. normatīviem aktiem un noteikumiem, tā, lai maksimāli veicinātu
studiju programmas izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju
sistēmu augstskolā iekšēji reglamentē studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie
dokumenti un studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti.
Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas
dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī darba kārtības
noteikumi.
Pamatdokumenti un pārvaldes institūcijas, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi,
kārtību un organizāciju ir:
Ö Rīgas Tehniskās universitātes Satversme;
Ö Augstskolas vadība un Senāts;
Ö Fakultātes vadība un Dome;
Ö Studiju programmas administrācija;
Ö Studentu pašpārvalde;
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Studiju programma;
Ö Studiju kursu programmas.
Imatrikulētajiem studentiem RTU izsniedz studenta identifikācijas karti (studentu
apliecību). No imatrikulācijas brīža studentam ir visas RTU studējošā tiesības, ko paredz
Izglītības likums, Augstskolu likums, RTU Satversme un citi saistošie dokumenti. Studentiem
ir iespējas apgūt papildus zināšanas, mainīt studiju formu un studiju programmu, ieskaitīt
studiju novērtējumā citās augstākās izglītības studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz
laiku (ne ilgāku par 2 gadiem) pārtraukt studijas, saglabājot attiecības ar RTU.
Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami pie programmas
administrācijas, RTU mājas lapā un ORTUS sistēmā internetā.
Ö

2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes vadības sistēma
RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē
studiju programmas administrācija, katedras, kuras realizē studiju programmu un citas
iesaistītās struktūrvienības, fakultātes Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome un
RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde.
Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas mehānisma
darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos:
1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju daļa.
Studiju daļa veic:
Ö RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver sevi MP
atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tas saturam;
Ö Studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot:
pirmā kursa studējošo adaptāciju universitātes sistēmā, kā arī studējošo
apmierinātību ar studiju procesu, lekcijām, praktiskajam nodarbībām un
mācībspēkiem. Anketēšanas rezultāti pieejami RTU Studiju daļā.
2008./ 2009. ak. gadā pirmo reizi bija veikta elektroniskā anketēšana ORTUS
sistēmā par studējošo apmierinātību ar studiju procesu iegūtie rezultāti ir
apskatāmi katram mācībspēkam, katedras vadītājam, dekāna vietniekam mācību
darbā un Mācību prorektora dienesta atbildīgajam personām.
Ö
Telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām (100 – 200
vietas).
2. RTU fakultāšu līmenis:
Ö
Reizi gadā studiju programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei,
iepriekš programma tiek izvērtēta fakultātes Nozaru studiju programmu
komisijā;
Ö
Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes
studējošo pašpārvalde un tās biedri, kuri aktīvi darbojas augstskolas
lēmējinstitūcijās: RTU Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta
komisijās un fakultātes Domē.
Ö
Studējošo pašpārvalde veic anketēšanu, kuras rezultātā tiek noskaidrots
studentu viedoklis un saņemti ieteikumi gan par mācību priekšmetu realizācijas
uzlabošanu, gan mācībspēku darba uzlabošanas iespējām. Reizi gadā RTU
Inženierekonomikas un vadības fakultātes studējošo pašpārvalde organizē
konkursu „Pasniedzēju gada balvu”. Pasniedzēju gada balva tiek pasniegta
vairākās nominācijās, kur pretendenti tiek izvirzīti pamatojoties uz anketēšanas
rezultātiem;
Ö
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2008./2009. ak. gada rudenī
nodeva ekspluatācijā jaunu korpusu Rīgā, Meža ielā 1/7, kurā telpu un
tehniskais aprīkojums ir nodrošināts atbilstoši jaunākajiem standartiem, kas
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savukārt sekmēs fakultātes attīstību un paaugstinās studiju programmu
realizācijas kvalitāti;
3. Katedras, studiju programmas administrācijas līmenī:
Ö katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju programmā
studējošo aptaujas par mācībspēku darba kvalitāti un studiju programmas
novērtējumu.
Ö Rezultāti tiek apspriesti Nozaru studiju programmu komisijas sēdē, katedras sēdē
un fakultātes Domes sēdē;
Ö
reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un kursu
programmas, metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu
(referātu, studiju darbu, prakses atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie
norādījumi;
Ö akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām
mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas
paaugstināšanas kursu apmeklēšana;
Ö
akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos
pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties
ar tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji
apspriežot aktualitātes nozarē, studējošo pētnieciskos darbus un projektus;
Ö katedras nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību
atbilstībai.

3. Studiju programmas apraksts
3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms
Bakalaura akadēmisko studiju programma “Ekonomika” izveidota atbilstoši RTU
noteiktajai kārtībai, formai un struktūrai un saskaņā ar LR MK atbilstošajiem normatīvajiem
dokumentiem.
Programma tiek realizēta:
Ö pilna laika klātienes studijās 120 kredītpunkti - 3gadi.
Ö nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās 120 KP – 4
gadi.

3.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi
Uzsākos studijas bakalaura akadēmisko studiju programmā „Ekonomika” jābūt iepriekš
iegūtai vispārējai vai profesionālai vidējai izglītībai.

3.3. Studiju programmas īstenošanas vieta un veids
Studiju programma tiek īstenota:
Ö Rīgā pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes
studijās.
Ö Daugavpilī pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās.
Daugavpils filiālē notiek programmas realizācija pirmos divus studiju gadus (1. un 2.
kursā), kur pārsvarā pasniedzēji no Rīgas brauc lasīt lekcijas vai izmantojot videokonferences
iespējas (lasot lekcijas Rīgā) nodrošina studentiem iespēja studēt tuvāk dzīves vietai, kā arī
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filiālē daļu priekšmetu nodrošina filiāles mācībspēki (dzīves un darba gājumu skat. papildus
pielikumā).
Pēc pirmo divu studiju beigšanas studenti pāriet turpināt studijas uz Rīgu, kur
profilējošos institūtos un katedrās apgūst nozares priekšmetus un izstrādā bakalaura darbu.

3.4. Programmas daļu apjomi un to laika sadalījums
1.tabula
Studiju programmas struktūra
Programmas sastāvdaļas
A. Obligātā daļa
B. Obligātā izvēles daļa
Specializējošie kursi
Humanitārie un sociālie priekšmeti
Valodas
C. Brīvās izvēles daļa
D. Bakalaura darbs
Kopā:

Apjoms,
KP
82
22
15
4
3
6
10
120

% pret visu
apjomu
68,3
18,3
12,5
3,3
2,5
5,0
8,3
100

Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” semestra studiju plāni doti 8.
pielikumā, bet visu studiju kursu saraksts, anotācijas un mācību priekšmetu programmas
parādītas 9. pielikumā.

3.5. Programmas daļu apraksti
Programmas obligātā daļa ietver 29 obligātus studiju priekšmetus, kas veido bakalauru
teorētisko zināšanu pamatu, bet no obligātās izvēles 19 priekšmetiem (B daļas) bakalaurants
pēc savām interesēm var izvēlēties priekšmetus 22 KP apjomā.
A. daļa – Obligātie studiju priekšmeti:
Ö vispārizglītojošie
studiju kursi: matemātika, datormācība (pamatkurss),
tehnoloģiju fizikālie pamati, lietišķā ķīmija civilā aizsardzība, saskarsmes pamati,
lietišķā komunikācija u.c.
Ö nozares teorētiskie pamatkursi: datormācība ekonomistiem, mikroekonomika,
finanšu pamati, kvantitatīvās metodes ekonomikā, saimnieciskās un darba
tiesības, Latvijas tautsaimniecība, nodokļi un nodevas, tirgzinības, u.c.
Ö nozares
profesionālās specializācijas kursi: starptautiskā ekonomika,
starptautiskās finanses, uzņēmējdarbības ekonomika, cilvēku resursu ekonomika,
Eiropas Savienības ekonomiskās aktualitātes u.c.
Pēc obligātās daļas studiju priekšmetu apgūšanas 82 KP apjomā bakalauranti tālāk apgūst
obligātās izvēles daļas studiju priekšmetus 22 KP apjomā, no kuriem 15 KP ir specializējošie
kursi.
B. daļa – Obligātās izvēles priekšmeti:
Ö nozares profesionālās specializācijas obligātās izvēles kursi: Eiropas valstu
ekonomika, ekonomiskās domas vēsture, ekonomisko pētījumu metodoloģija,
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inovāciju ekonomika, nekustamā īpašuma ekonomika, ekonomiskās sistēmas
funkcionēšanas modelis, Eiropas Savienības līdzfinanēto projektu vadīšana u.c.
humanitārie un sociālie priekšmeti, kur jāizvēlas divi no šādiem priekšmetiem:
vispārējā socioloģija, politoloģija, mazās grupas un personības socioloģija,
vadības socioloģija un mūsdienu filozofija.
Ö valodas – var pēc izvēles apgūt angļu, vācu vai franču valodu 3KP apjomā.
C. daļa – Brīvās izvēles priekšmeti
Brīvās izvēles ietvaros paredzēti arī citi studiju kursi, lai dotu iespēju studentiem
papildus apgūt to, kas pašiem šķiet interesants un noderīgs. Jebkurš apgūts citas RTU studiju
programmas „A”, „B” vai „C” daļas studiju priekšmets var tikt uzskatīts kā brīvās izvēles
kurss. Studenti ar brīvās izvēles priekšmetu sarakstu un citu studiju programmu saturu
iepazīstas patstāvīgi internetā – RTU mājas lapā (www.rtu.lv Studējošajiem → Priekšmetu
katalogs). Reģistrēšanās brīvās izvēles priekšmetiem notiek internetā, RTU mājas lapā
(www.rtu.lv Studējošajiem → Priekšmetu katalogs), aizpildot reģistrācijas anketu un
iesniedzot to lietvedībā.
Studiju programmas studiju priekšmetu anotācijas atrodamas RTU Studiju priekšmetu
reģistrā un ORTUS e-vidē, bet studiju priekšmetu programmas atrodas attiecīgā
struktūrvienībā (institūtā vai katedrā).
Katrā mācību gadā ir 2 semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas – 16 mācību nedēļas
un 4 nedēļas ilga sesija.
Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pirmajā, otrajā
un trešajā studiju semestrī tiek apgūti obligātie studiju priekšmeti, kas veido bāzi speciālo
zināšanu un praktisko iemaņu apguvei turpmāko studiju laikā. Uzsākot studijas, studenti saņem
pilnīgu informatīvo materiālu, kas satur studentam svarīgāko informāciju par studiju
organizāciju un praktisko realizāciju un par to ir atbildīga profilējošā institūta administrācija.
Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” visu studiju kursu saraksts,
akadēmiskais personāls un studiju kursu anotācijas dotas 9. pielikumā.
Ö

3.6. Tiesības studiju turpināšanai
Absolvējot bakalaura studijas, tālāk izglītību var turpināt maģistra akadēmisko studiju
programmās „Ekonomika”, „Uzņēmējdarbība un vadīšana” un „Uzņēmējdarbības finanses”
studiju programmās, kā arī citās RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes vai arī citu
augstskolu maģistra līmeņa studiju programmās.

3.7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Lai piesaistītu potenciālos studentus, RTU informē sabiedrību un popularizē sevi kopumā
un katra fakultāte atsevišķi. Inženierekonomikas un vadības fakultāte, cenšas ar masu
informācijas līdzekļu starpniecību sniegt potenciālajiem studentiem maksimālu informācijas
apjomu par studiju iespējām un kvalitāti. Reklāmas un mārketinga komunikāciju
mērķauditorija ir fakultātes un citu augstskolu bakalauru programmu studentu absolventi.
Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek izmantoti gan
masu mārketinga, gan tiešā mārketinga paņēmieni. Pamatā tā ir drukātās informācijas
izplatīšana – reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, plakāti, katalogi; piedalīšanās izstādēs,
piemēram, “Skola”, „Karjeras dienas” un RTU “Atvērto durvju” dienas. Īpaši plaši reklāmas
un informācijas izplatīšanai tiek izmantots internets. Informāciju par studiju programmu ir
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iespējams atrast RTU mājas lapā: www.rtu.lv un fakultātes mājas lapā: www.ievf.rtu.lv, kā arī
notiek reklāmu (reklāmkarogu jeb banneru) izvietošana plašāk pazīstamajos portālos.
Šie pasākumi jau vidējās izglītības līmenī veicina interesi par ekonomiku, nodrošina
studentu skaitu RTU IEVF studiju programmā “Ekonomika” gan bakalaura, gan maģistra
studiju līmenī. Jāatzīmē, ka pēdējos gados sadarbojoties ar IEVF Studentu pašpārvaldi notiek
izbraukumi uz vidusskolām, kur tiek sniegta informācija (vadītas prezentācijas un plakāti
izvietoti) par iespējām studēt IEVF.
Reklāmas aptveres biežums ir pietiekams, tomēr Inženierekonomikas un vadības
fakultāte un programmas vadība plāno turpmāk reklāmas aktivitātēm pievērst lielāku vērību.

4. Vērtēšanas sistēma
Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta (MK
03.01.2002) (6.pielikums) prasībām pēc desmit ballu skalas.
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem – kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10 ballu
skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju kursa
satura apguvi).
Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir:
• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
• pārbaudes obligātuma princips;
• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips;
• vērtēšanas formu dažādības princips;
• pārbaudījuma pieejamības princips.
Studiju programmas mērķu un to sasniegšanas vērtēšana atspoguļota 2. tabulā.
2. tabula
Studiju programmas uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma
Uzdevumi
Nodrošināt
akadēmiskās
studiju
programmas
„Ekonomika” programmas studentiem iespēju iegūt
bakalaura akadēmisko grādu ekonomikā
Paplašināt studentu sociālo zinātņu bakalaura līmeņa
zināšanas
vispārizglītojošā,
ekonomikas
un
humanitārās zinātņu jomās, lai viņi spētu pildīt
speciālista funkcijas vai spētu turpināt studijas
maģistrantūrā.
Attīstīt studējošo intelektu, veicināt intelektuālo spēju
izmantošanu studiju procesā un praktiskā darbībā.

Vērtēšanas sistēma
Absolventu skaits
Eksāmeni, ieskaites, ieskaites
darbu, kā arī referātu vērtējums

Izpildītie ieskaites darbi, referāti,
to izpildes novērtējums, dažādos
konkursos un tur ieņemtās vietas.
Aptaujas.
Darba
devēju
atsauksmes.
Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences,
Izstrādātā bakalaura darba līmenis
akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu.
un vērtējums, darba devēju, kā arī
Veicināt studentos vēlmi nepārtraukti paaugstināt savu paša
bakalaura
atsauksmes.
zinātnisko līmeni.
Starptautiskā sadarbība.
Veicināt studentu sekmīgu savstarpējo sadarbību un Psiholoģiskais klimats kursā.
attīstīt prasmi strādāt komandā.
Grupu darbu līmenis. Kā arī paša
bakalaura atsauksmes.
Veicināt studentu turpmāku izglītošanos maģistra Studentu skaits.
līmeņa studiju programmās.

12
Studiju procesa laikā mācībspēki vēl izmanto dažādas zināšanu novērtēšanas formas:
kontroldarbus, testus, individuāli vai grupas darbā izstrādātus projektus un to aizstāvēšanu,
studentu patstāvīgos darbus, mājas darbus, līdzdalību semināros un referātu sagatavošanā un
aizstāvēšanā u.c.
Saskaņā ar RTU noteikto kārtību (RTU Senāta 2001.gada 17.decembra sēdes lēmums
„Nolikums par eksāmenu kārtošanu RTU bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās
studijās”) eksāmeni un ieskaites notiek rakstveidā. Tas ļauj mācībspēkiem variēt un kombinēt
teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu, izmantojot teorētiskus jautājumus, testus,
uzdevumus u.c. pārbaudes veidus.
Programmas ietvaros nepārtraukti notiek pārbaudes darbu novērtēšanas pilnveidošana.
Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem mācību priekšmeta ietvaros, pirmajā nodarbībā
iepazīstina studējošos ne tikai ar kursa saturu, prasībām, bet arī ar zināšanu un prasmju
vērtēšanas sistēmu. Šī vērtēšanas sistēma ir pieejama arī RTU interaktīvajā portālā
www.ortus.rtu.lv. Studējošiem tiek paziņots kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā
tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala pārbaudījumu.
Eksāmenu, mācību priekšmeta ietvaros, pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits attiecīgās
struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks. Eksāmenu vērtējums ir 10 ballu sistēmā, kur
zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles. Ieskaitē kursa programmas apguve tiek vērtēta
divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Bez noslēguma pārbaudījuma
katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, semināri, studiju darbi,
u.c. Kārtējie pārbaudījumi ir noteikti un detalizēti aprakstīti studiju kursu programmās.
Papildus mācībspēki pievērš uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar mācību un
zinātnisko literatūru, konspektēt, rakstīt referātus, sistematizēt materiālus, analizēt, spriest,
pieņemt lēmumus profesionālās izvēles sfērā. Liela vērība tiek veltīta studentu prasmei lasīt
literatūru svešvalodās, izklāstīt neadaptētu tekstu galvenās idejas, diskutēt ar studiju biedriem,
izmantot mācību tehniskos līdzekļus, veikt zinātniski pētniecisko darbu. Šīs prasmes tiek
stimulētas ar interaktīvās studiju vides izmantošanu mācību procesā, kur mācībspēki veido
diskusijas un forumus mācību priekšmeta ietvaros.
Bakalaura studiju programmas apjoms 120 kredītpunkti, no tiem bakalaura darbs 10
kredītpunkti, (studenta pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē, kurā bakalaurants izdarījis
patstāvīgus zinātniskus secinājumus) un attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās
jomas teorētisko atziņu izpēte. Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana, kas tiek vērtēta
desmit ballu skalā. Aizstāvot bakalaura darbu vērtēšanas kritēriji ir:
Ö patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās;
Ö aktuālas problēmas analīze;
Ö uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme,
kas ietver atsevišķus un kompleksus ;
Ö praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā;
Ö patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas prasmju un iegūto rezultātu
aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana.
Diplomu par sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanu ekonomikā
(10.pielikums) saņem studenti, kuri ir apguvuši programmu un aizstāvējuši bakalaura darbu
iegūstot tajā vērtējumu – ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).
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5. Programmas praktiskā īstenošana
Programmas realizāciju koordinē un vada Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas
institūts, bet tās saturu un kvalitāti nodrošina katedras. Studiju procesa nodrošināšanā piedalās
šādas RTU struktūrvienības:
1. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts (TREI):
Ö Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra,
Ö Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra.
2. Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts (RUI):
Ö Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra,
Ö Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra,
Ö Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra.
3. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI):
Ö Muitas un nodokļu katedra,
Ö Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra.
4. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma institūts.
5. Darba un civilās aizsardzības institūts.
6. Humanitārais institūts.
7. Valodu institūts.
8. Inženiermatemātikas katedra.
Institūti, tajos ietilpstošās katedras, nodrošina mācību metodisko darbu: izveido un atjauno
mācību priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo mācību priekšmetu pasniegšanu,
bakalaura darbu vadīšanu un aizstāvēšanu un citus mācību metodiskos darbus. Studiju
programmas pilnveidošanā tiek ņemtas vērā studiju programmas akreditācijas laikā kopējā
komisijas vērtējošā ziņojumā izteiktās piezīmes un komisijas ekspertu sniegtie individuālie
ieteikumi, kas vērsti uz studiju kvalitātes pilnveidošanu.
Programmas realizēšanas gaitā nepārtraukti tiek domāts par studiju formu un procesa
pilnveidošanu. Pārmaiņas ir orientētas galvenokārt uz mācīšanās stila nomainīšanu ar mācīšanu
mācīties un informācijas tehnoloģiju integrēšanu vadības lēmumu pieņemšanā.
Mācību process tiek organizēts tā, lai studenti iegūtu gan teorētiskas, gan praktiskas
zināšanas.
Studiju procesā tiek iekļautas dažādas formas:
Ö lekcijas,
Ö semināri un diskusijas,
Ö situācijas un praktisku uzdevumu (case studies) risināšana,
Ö individuālais un grupu darbs,
Ö pētnieciskais darbs,
Ö nozares ekspertu un uzņēmumu pārstāvju semināri un lekcijas.
Pēc saņemtā Novērtēšanas ekspertu komisijas ziņojuma ir veikta studiju kursu
programmu pārstrādāšana un uzlabošana, kā arī studiju kursu integrācija, tā piemēram,
svešvalodu integrācija mācību priekšmetos gan stimulējot studējošos apgūt svešvalodā
publicētu mācību literatūru, gan piesaistot vieslektorus no ārzemēm.
Mācībspēku darba metodoloģija īstenotajās programmās vērsta uz to, lai attīstītu
studentos prasmi risināt problēmas, sadarboties ar mācībspēkiem. Lai novērtētu programmas
praktisko vērtību tiek veiktas regulāras darba devēju un absolventu aptaujas.
Studiju procesā lielākais īpatsvars auditorijas darbā tiek likts uz lekcijām un
interaktīvajām studiju formām: darbu nelielās grupās, studiju darbu un pētījumu projektu
izstrādāšanu to apspriešanu grupās un publisku aizstāvēšanu. Mācībspēki un administrācija
lielu uzmanību velta efektīvu auditorijas darba formu pielietošanai un studiju programmas
kvalitātes uzlabošanai. Nodarbībās tiek izmantotas jaunākās informācijas sistēmu tehnoloģijas:
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mācībspēki lekciju satura vizuālai pasniegšanai auditorijās pielieto elektroniskā veidā
sagatavotus materiālus (PowerPoint prezentācijas, audiovizuālos materiālus, videomateriālus
utt.). Datorklases tiek izmantotas pētnieciskā darba veikšanai un praktisku uzdevumu
risināšanai, kas ļauj studentiem apgūt jaunākās informāciju tehnoloģijas, datu bāzes utt.
Zināšanu praktiska pielietošana notiek arī ar elektroniskā pasta starpniecību, FTP servera,
formu un diskusiju izmantošanu (www.ortus.rtu.lv). Minētie instrumenti tiek izmantoti
informācijas apmaiņai starp studentiem, kā arī kontaktam: studenti-mācībspēki. Tehnoloģiju
izmantošanas un informācijas apmaiņas ātruma paaugstināšanās nodrošina klātienes nodarbību
efektivitāti un veicina studējošo patstāvīgo darbu.
Mācību procesā tiek iesaistīti arī ārzemju vieslektori, kuri nodrošina lekcijas gan
klātienē, gan izmantojot videokonferences tehnoloģijas. Laba sadarbība lekciju vadīšanā ir
izveidojusies ar Brno Tehnoloģisko Universitāti (Čehija), Viļņas Gedeminas Tehnoloģisko
universitāti un Kauņas Tehnoloģisko Universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnoloģisko Universitāti
(Igaunija). Nākotnē tiek plānots šādu sadarbību attīstīti vēl vairāk, iesaistot arī citas no RTU
sadarbības partneraugstskolām. Jāatzīmē, ka liela daļa pasniedzēju ir iesaistījušies zinātniski
pētnieciskajā darbā. Viņi savukārt tajā cenšas iesaistīt arī studentus, izvirzot tiem pētnieciskā
darba tēmas, kuras studenti pēta studiju darbos, bakalaura darbos u.c., sevišķu uzmanību veltot
talantīgākajiem studentiem, viņu spēju attīstīšanai. Tostarp Tautsaimniecības un reģionālās
ekonomikas institūtam ir noslēgts sadarbības līgums ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministriju par studentiem iespēju iesaistīties Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam
(NAP) īstenošanas procesā. Sadarbības ietvaros, studenti, izstrādājot bakalaura darba
pētījumus, aicināti izvēlēties tēmu par NAP prioritātēm kā valsts attīstības
priekšnosacījumiem: izglītots un radošs cilvēks, uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība,
zinātnes un pētniecības attīstība, valsts un sabiedrības attīstība, sakārtota uzņēmējdarbības un
dzīves telpa, kā arī cilvēka labklājības kāpums.
Mācībspēki aktīvi paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties starptautiskās mācībspēku
apmaiņas programmās (Erasmus/Sokrates), piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas kursos
Latvijā un ārzemēs, piedaloties konferencēs un zinātniski praktiskos semināros.
Mācību procesā tiek pieaicināti arī nozares speciālisti un uzņēmumu pārstāvji, kas
atbilstošo mācību priekšmetu ietvaros sniedz specifiskas zināšanas un dalās pieredzē.
Lai nodrošinātu demokrātijas principu attiecībā uz mācībspēkiem, tad akadēmiskā
personāla darbu reizi semestrī novērtē studenti, rakstiski atbildot uz anketas jautājumiem, kā
arī 2009. gada janvārī pirmo reizi notika anketēšana ORTUS elektroniskajā vidē. Docētāju
darba vērtēšanai tiek izmantota elektroniskā studiju vide ORTUS, kur notiek „forsētā aptauja”,
t.i. ikviens students var piekļūt mācību materiāliem tikai pēc attiecīgās aptaujas anketas
aizpildīšanas. Studenti vērtē mācībspēku darbu – mācību priekšmetu teorētisko līmeni,
praktiskos vingrinājumus, to pietiekamību materiāla izpratnei un apguvei, individuālos
uzdevumus, mācībspēka attieksmi pret studentu un citus jautājumus. Saiknes nodrošināšanai
starp studējošiem, mācībspēkiem un programmas administrāciju, liela loma ir IEVF studentu
pašpārvaldei, kas aktīvi piedalās visos minētajos procesos un veic ikgadējo mācībspēku
novērtēšanu.

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. Studiju programmas atbilstība
akadēmiskās izglītības standartam parādīta 3. tabulā.
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3. tabula
Augstākās akadēmiskās izglītības balakaura studiju programmas „Ekonomika”
atbilstība valsts standarta
LR MK noteikumi par valsts akadēmisko izglītības
standartu
Bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 līdz 160
kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir
bakalaura darbs.
Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne
mazāk kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne
mazāk kā 20 kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa
Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver
attiecīgās
zinātņu
nozares
vai
apakšnozares
pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju (ne
mazāk kā 25 kredītpunkti), zinātņu nozares vai
apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne
mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai
apakšnozares raksturojumu un problēmas starpnozaru
aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).

Akadēmiskā izglītība tiek īstenota akadēmiskajās studiju
programmās, pēc kuru sekmīgas apguves studējošais
saņem akadēmisko bakalaura vai maģistra grādu
attiecīgajā radniecīgu zinātņu nozaru grupā, zinātņu
nozarē vai apakšnozarē.
Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas
maģistra studiju programmā tajā pašā vai radniecīgā
zinātņu nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas
nosacījumiem konkrētajā maģistra studiju programmā).

Bakalaura akadēmiskā studiju
programma „Ekonomika”
Bakalaura programmas apjoms ir
120 KP. Bakalaura darba apjoms
ir 10 KP
Programmas obligātā saturā ir
ietverti teorētiskie kursi 82 KP
apjomā un obligātās izvēles daļa
22 KP un brīvās izvēles kursi 6
KP apjomā.
Bakalaura studiju programmas
obligātajā saturā ir vairāk kā 25
KP attiecīgās zinātņu nozares un
apakšnozares
pamatnostādnes,
zinātņu nozares vai apakšnozares
attīstības vēsturi un aktuālās
problēmas ir 10KP apjomā un arī
zinātņu nozares vai apakšnozares
raksturojumu
un
problēmas
starpnozaru aspektā vairāk kā 15
KP.
Iegūstamais grāds: sociālo
zinātņu bakalaura akadēmiskais
grāds ekonomikā
Iespējas studēt maģistra
akadēmiskās studiju programmā
tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti
Analīzes dati liecina, ka 56% pilna laika studentu mācību laikā nestrādā vai arī strādā
tikai gadījuma darbus, bet nepilna laika klātiene un nepilna laika neklātienes studenti 90 %
strādā algotu darbu vai ir uzņēmumu īpašnieki.
Darbu devēju anketēšana notiek reizi mācību gadā. Darba devēju aptaujā izmantotā
anketa parādīta 11.pielikumā. Darba devēji norāda, ka bakalauri ir labi teorētiski sagatavoti, ar
pietiekamām praktiskām iemaņām, kaut arī dažreiz pastāv grūtības konkrēto jautājumu
risināšanā. Aptauja tika veikta LR Finanšu un labklājības ministrijās, TC Olimpija, u.c.
Aptaujas rezultāti parādīja, ka darba devēji pozitīvi novērtē studiju programmas aktualitāti.
Aptaujā respondenti tiek aicināti objektīvi izvērtēt programmu, programmas absolventu
zināšanas un prasmes un to atbilstību darba tirgus prasībām. Izvērtējot pēdējo gadu darba
devēju aptaujas rezultātus var secināt, ka darba devēji atzinīgi novērtē programmas
absolventus. Ir atzīmēta jauno speciālistu vēlme profesionāli pilnveidoties, kā arī
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nepieciešamība ciešāk sadarboties, it īpaši praktiskās apmācības jomā. Kā arī tika norādīts, ka
jauno speciālistu sagatavotības līmenis ir atšķirīgs (atkarīgs no konkrētās personas) (skat. 1.
att.).
Labi teorētiski un
praktiski sagatavoti
17%
Absolventi ir labi
teorētiski
sagatavoti, bet ir
nepietiekamas
prakstiskās
zināšanas
33%

Kopumā jaunie
speciālisti ir ļoti
atšķirīgi
50%

1. att. Darba devēju aptaujas apkopojums par absolventu sagatavotību darba tirgum
Iegūtie dati liecina, ka kopumā programma atbilst aktuālajām darba tirgus prasībām;
absolventu profesionālā kvalifikācija un kompetences atbilst darba tirgum; sadarbība starp
programmas administrāciju un darba tirgus pārstāvjiem nodrošina un nepārtrauktu programmas
pilnveidošanos.
Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas programmas administrācija secināja, ka darba devēji
vēlētos, lai vairām studiju procesā vairāk uzmanības veltīt praktisko iemaņu attīstīšanai. Lai to
īstenotu, mācību procesā vairāk tiek iesaistīsi nozares pārstāvji un darba devēji, nepārtraukti
tiek papildinātas un uzlabotas studiju priekšmetu programmas.
Ar aptaujas rezultātiem ir iepazīstināta RTU un IEVF vadība un programmas
administrācija.
Kā veiksmīgu RTU tradīciju kopš 2004.gada ir jāatzīmē „RTU karjeras dienas”, kuru
ietvaros uzņēmēji tiekas ar studentiem, notiek studentu vizītes uz uzņēmumiem, diskusijas,
semināri. Šī pasākuma mērķis ir informēt sociālo un tehnisko zinātņu studentus par nozaru
uzņēmumiem, satuvināt studentus un potenciālos darba devējus. Vienlaicīgi „RTU Karjeras
dienas” parāda situāciju darba tirgū.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
Lai uzsāktu studijas akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Ekonomika”, Rīgas
Tehniskajā universitātē ir jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības.
Tiesības studēt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir katram Latvijas pilsonim un
personām, kurām ir Latvijas Republikas (LR) izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir
izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, ja iegūta vidējā izglītība un izglītības dokumentā
matemātikā (algebrā un ģeometrijā), fizikā, ķīmijā, informātikā, latviešu valodā, svešvalodā
(angļu, vācu vai franču), ekonomikā, dabaszinātnēs atzīme nav zemāka par 4.
Pilna laika (dienas) studentiem studijas ir par valsts budžeta, fizisko vai juridisko
personu līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studentiem studijas ir par fizisko vai
juridisko personu līdzekļiem.
Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa
kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: Inženierekonomikas un vadības fakultātes
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studiju programmu reflektantiem – divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika,
fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda;
Nepilna laika klātienes un neklātienes maksas studiju programmās uzņem bez CE
sertifikātiem, ja izpildītas šo noteikumu 1.1. punkta prasības (skat. RTU Uzņemšanas
noteikumus) un samaksāta studiju maksa par pirmo mācību pusgadu.
Personas, kuras ieguvušas izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas
vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, piedalās konkursā ar vidējās
izglītības dokumenta atzīmēm iepriekš norādītajos priekšmetos t. matemātika, fizika,
svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda.
Apkopojot rezultātus par studējošo skaitu programmā, jāsecina, ka 2009. gada 1. aprīlī
programmā studē 263 studenti. Studentu skaita dalījumu pa studiju formām un kursiem sk. 3.
tabulā.
3.tabula
Studējošo skaits un sadalījums programmā
Studējošo skaits
Programma
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
(vakara)
Nepilna
laika
neklātiene (neklātiene)
Nepilna laika
neklātiene (neklātiene)
tālākizglītība
Kopā

1. kurss
18

2. kurss
31

3. kurss
33

4. kurss
-

11

7

7

21

18

16

36

36

-

11

11

7

47

65

87

64

Programma aptver gan jauniešus, kas tikko beiguši vidusskolu, gan arī strādājošos ar
augstāko izglītību, kuri vēlas iegūt sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu ekonomikā.

7.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits
2008./2009.mācību gadā pirmajā kursā imatrikulēto skaits – 47 bakalauranti.

7.3. Absolventu skaits
Kopš pēdējās akreditācijas studiju programmu absolvēja 217 pilna laika klātienes
studenti un 219 nepilna laika studenti. Savukārt absolventu skaits 2007/2008. ak. gadā - 15
pilna laika klātienes studenti un 42 - nepilna laika studenti.

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
2009.gada janvārī, pēc rudens semestra tika organizēta kārtējā studējošo aptauja. Anketa
parādīta 12. pielikumā. Anketēšanas rezultāti ir apkopoti un tie tiek izmantoti programmas
kvalitātes uzlabošanā. Anketēšanas un rezultātu analīzes procesā aktīvi piedalās programmas
administrācija un IEVF studentu pašpārvalde.
Ir izveidota RTU Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma. Studējošo aptaujas notiek
trejādi un neatkarīgi viena no otras:
Ö studējošo aptauju veic studiju programmas administrācija;
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RTU Studiju daļa izveidojot anketēšanu e-vidē – ORTUS.
Ö studējošo aptauju veic fakultātes studējošo pašpārvalde.
Studiju programmas administrācijas studējošo aptaujas anketas ir izveidotas tā, lai
studentu sniegtās atbildes palīdzētu novērtēt studiju kursu un mācībspēka darba kvalitāti, kā arī
dot iespēju studentiem izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus pasniedzēja darbības
uzlabošanai un konkrētā studiju kursa programmas pilnveidošanai.
Aptaujas anketas studējošie aizpilda vienu reizi studiju semestrī, novērtējot katru studiju
priekšmetu un mācībspēku konkrētajā studiju kursā. Anketas tiek aizpildītas anonīmi, lai
sniegtie atbilžu varianti nevarētu ietekmēt pasniedzēja attieksmi pret konkrēto studentu vai
studentu grupu un tiktu sasniegts mērķis – saņemt studentu objektīvu vērtējumu.
Tiek veiktas arī studējošo regulāras aptaujas. Aptaujas anketas ietver jautājumus par
konkrētā studiju kursa mācību literatūras pieejamību, pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem, darba
kultūru un kvalitāti, studentu tiesību ievērošanu nodarbību laikā, studenta patstāvīgajam
darbam veltīto laiku un mācību disciplīnu. Anketas nobeiguma daļa ir paredzēta studentu
priekšlikumiem un ierosinājumiem studiju priekšmeta un pasniedzēja darba kvalitātes
uzlabošanai. Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” studējošo aptaujā
piedalījās 58% no studiju programmā studējošiem.
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka:
Ö
86% pasniedzēju uzsākot studiju priekšmetu iepazīstina studentus ar prasībām
studiju kursa apguvei un vērtēšanas sistēmu konkrētajā studiju priekšmetā.
Ö Studējošie norādījuši, ka 35% pasniedzēji labi un 57% ļoti labi sagatavojušies
nodarbībām, konkrētā studiju kursa viela nedublējas ar citu studiju kursu vielu,
Ö pasniedzēji tēmas izklāsta loģiski, saprotami un rosina studentu domāšanu.
Ö 90% gadījumu pasniedzējs kursa laikā aptvēra visu paredzēto vielu un nodarbību
laiks tika lietderīgi izmantots.
Ö 81% pasniedzēju studiju kursa ietvaros atspoguļo jaunākos nozares sasniegumus
un problēmas. Šeit jāņem vērā, ka studentu aptauja tika rīkota par visiem studiju
priekšmetiem, iekļaujot matemātiku, sportu un svešvalodas. Studentu aptaujas
rezultāti liecina, ka ir zināmas problēmas ar mācību literatūru.
Ö Pasniedzēju ieteiktā literatūra 84% gadījumu ir noderīga, bet grūti pieejama.
Bibliotēkās nav pietiekams skaits nepieciešamo avotu, kā arī vairākās jomās nav
mācību līdzekļu latviešu valodā.
Ö 74% norādīja, ka regulāri apmeklē nodarbības. Un 87% studentu norādīja, ka ar
mācībspēkiem bija labvēlīga attieksme un kontakts ar auditoriju bija labs.
Ö

Studenti atzinīgi novērtējuši pasniedzējus, kuri paši sagatavojoši mācību līdzekļus un/vai
izdales materiālus studiju priekšmetu apgūšanai. Galvenie ieteikumi studiju programmas
uzlabošanai no studentu puses saistīti ar nodarbību satura pietuvināšanu aktuālajām aktivitātēm
tirgū, mācību literatūras vienību skaita palielināšanu. Atsevišķiem pasniedzējiem ieteikums
vairāk izmantot audiovizuālos uzskates līdzekļus un datoru, projektoru, kā arī ievietot mācību
materiālus RTU iekšējās informācijas sistēmā ORTUS.
RTU Studiju daļa sadarbībā ar Informācijas tehnoloģijas dienestu ir ieviesusi studiju
kvalitātes novērtēšanas sistēmu, kuras ietvaros ne retāk kā reizi semestrī veic regulāras
studējošo aptaujas par studiju saturu un mācībspēku darba kvalitāti. Izmantojot ORTUS, katrs
students saņem anketu par katru semestrī apgūto studiju priekšmetu. Pirmajā anketēšanā
studenti novērtēja 2008./2009.studiju gada rudens semestra studiju kvalitāti. Anketēšanas
rezultātu apkopojums ir pieejams katram konkrētajam mācībspēkam par savu īstenoto studiju
priekšmetu, kā arī mācībspēka struktūrvienības vadītājam, dekāna vietniekam mācību darbā un
atbildīgajām personām mācību prorektora dienestā. Pēc atbilstošā semestra eksāmenu sesijas
beigām. Visus iegūtos rezultātus analizē, izvērtē un pieņem lēmumus studiju kvalitātes
uzlabošanai. Aptauju rezultāti tiks saglabāti un salīdzināti ar iepriekšējo gadu (semestru)
rezultātiem. Izskatot jautājumus un ierosinājumus pēc pirmās anketēšanas veikšanas, tika
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pieņemti vairāki lēmumi, kas varētu uzlabot studiju kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Turpmāk
katram mācībspēkam būs iespēja pievienot sava studiju priekšmeta aptaujas anketai
individuālos jautājumus, kas viņam ļautu saņemt studenta novērtējumu par tādiem aspektiem,
kuri nav ietverti anketas pamatjautājumos. Šie jautājumi varētu būt saistīti ar konkrētā studiju
priekšmeta specifiku. Katrs mācībspēks anketai varēs pievienot maksimāli trīs savus
jautājumus, uz kuriem jāatbild atbilstoši pamatjautājumu vērtējumu skalai vai arī atbildes var
tik veidotas kā komentāra teksts. Atbildes uz mācībspēku individuālajiem jautājumiem netiks
iekļautas vidējo rezultātu aprēķinos. Kopējie IEVF rezultāti par studiju kvalitāti 2008./2009.
ak. gadā ir atspoguļoti 3. attēlā.

3. att. Studējošo aptaujas rezultāti Inženierekonomikas un vadības fakultātē
IEVF studentu pašpārvalde reizi gadā veido pasākumu „Pasniedzēju gada balva”, kuras
ietvaros tiek novērtēti mācībspēki un tiek pasniegtas studentu balvas 9 nominācijās. Studenti
izvirza nomināciju „Gada labākais pasniedzējs”, kuras ietvaros ikviens mācībspēks tiek
izvērtēts izmantojot studentu izstrādātos vērtēšanas kritērijus. Lai pilnveidotu mācībspēku
vērtēšanas sistēmu, kā arī uzlabotu to darba kvalitāti IEVF personāla daļa 2008. gadā izstrādāja
darbinieku kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu (izmantojot 360º metodi), ko aprobēja
2008.gada februārī-martā un paredzēta kā regulāra novērtēšanas metode ar 2008./2009.mācību
gadu. Tādējādi būs iespējams paaugstināt mācībspēku darba kvalitāti un pilnveidot mācību
procesu.
Studējošo aptaujas anketu rezultāti tiek analizēti studiju programmas administrācijas,
katedru un institūtu sēdēs, nepieciešamības gadījumā piesaistot studējošo pašpārvaldes
pārstāvjus. Studējošo aptaujas anketas un to rezultāti pieejami pie studiju programmas
administrācijas. Fakultātē studējošo pašpārvalde regulāri, neatkarīgi no programmas
administrācijas, veic studentu aptaujas par studiju procesa kvalitāti, pasniedzēju darba kvalitāti
un citiem ar studiju procesa organizāciju saistošiem jautājumiem.
Aptauju rezultāti tiek iesniegti IEVF fakultātes dekānam un apspriesti Domes sēdē.
Studējošo pašpārvaldes aptaujas anketas un to paraugi ir pieejami RTU IEVF studējošo
pašpārvaldes birojā Meža ielā 1/7 – 110.kab.

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
Programmas absolventu aptaujas, tiek veiktas sākot no programmas pirmā izlaiduma.
Aptaujas 2007./2008.m.g. beigās tiks veiktas atbilstoši iepriekšējos gados izstrādātajai kārtībai
un metodikai. Absolventa anketas paraugs apskatāms 13.pielikumā.
Bakalauri ir pozitīvi novērtējuši:
Ö studiju gadi sekmējuši ieinteresētību mācīties, apgūt arvien jaunas zināšanas;
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studiju procesā iegūtās zināšanas ir attīstījušas spējas patstāvīgi risināt darba un sadzīves
problēmas;
Ö 84% norādīja, ka turpinās studijas maģistrantūrā.
Aptaujātie ir atzinuši, ka pastāv labas attiecības un sadarbība starp mācībspēkiem.
Kā negatīvo absolventi min:
Ö
jāpievērš lielāka uzmanība praktisko iemaņu apgūšanā;
Ö
nepieciešams papildināt mācību tehniskos līdzekļus, nodrošinājumu ar mācību literatūru
un metodiskajiem materiāliem;
Analizējot absolventu aptaujas rezultātus jāatzīmē, ka atbildes ir ļoti atšķirīgas, tāpēc
nevar noteikt konkrētu visiem pieņemamu risinājumu.
Ö

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Katra mācību priekšmeta apguves laikā pasniedzēji saņem atgriezenisko saiti no
studentu aptauju rezultātiem un atsauksmes par priekšmeta pasniegšanas kvalitāti,
apmierinātību ar lekcijām, praktiskajiem darbiem, pieejamajiem un izmantojamiem
materiāliem, studiju procesa organizāciju. Studējošie savu līdzdalību studiju procesa
pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta
pasniedzējam, programmas direktoram vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji
piedalās Inženierekonomikas un vadības fakultātes Domes sēdēs. Studentu pārstāvji ir arī RTU
Senāta locekļi, RTU Senāta komisiju locekļi, kā arī RTU Akadēmiskās sapulces locekļi.

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
No mācībspēkiem, kas nodrošina studiju procesu Inženierekonomikas un vadības
fakultātē 19,4% ir profesori, 14,6% - asociētie profesori, 16,5% - docenti, 17,5% praktiskie
docenti, 30% lektori un 2% asistenti. 4. tabulā parādīta studiju programmas realizācijā
iesaistītā akadēmiskā personāla struktūra.
4. tabula
Akadēmiskā personāla raksturojošie rādītāji
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

3.

Rādītāji

Skaits

Procentuālā
attiecība

Kopā:

13
9
4
4
10
1
41

31,6
22
9,8
9,8
24,4
2,4
100

Kopā:

4
27
31

13
87
100

Kopā:

3
7
4
10
17
41

7,3
17
9,8
24,4
41,5
100

Akadēmiskie amati:
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Docenti (praktiskie)
Lektori
Asistenti
Zinātniskie grādi:
Habilitētie zinātņu doktori
Zinātņu doktori
Pēc vecuma:
līdz 30 gadiem ieskaitot
31 - 40
41 - 50
51 - 60
virs 60
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Akadēmiskā personāla saraksts un dzīves un darba gājums ir parādīts 14. pielikumā.
IEVF ir izveidojusies ilgstoša un noturīga sadarbība ar ārvalstu lektoriem, kas tiek
piesaistīti mācību procesa īstenošanā (skat. 5.tabula). Tāpat IEVF turpina attīstīt starptautisko
sadarbību, noslēdzot jaunus sadarbības līgumus, aicinot viesprofesorus no citām valstīm.
Mācību procesā tiek iesaistīti Erasmus/Sokrates u.c. mobilitātes programmu pasniedzēji.
5.tabula
IEVF starptautiskie sadarbības partneri un to iesaistīšana mācību
priekšmetu realizēšanā
Vārds uzvārds
Rolf Qvenild
Kjell Gunnar
Hoff
Joe Valasich

Augstskola, valsts
Buskerud University College,
Norvēģija
University of Life Sciences,
Norvēģija
Washington State University, ASV

Peter Nemeček

Brno University of Technology

Mācību priekšmets
Jaunas produkcijas tirgzinības,
kvalitātes organizēšana
Uzņēmējdarbības ekonomika,
vadības grāmatvedība
Ekonomiskās informācijas
sistēmas
Starptautiskais mārketings

Katru gadu RTU IEVF uzņem docētājus no ES augstskolām Erasmus Teachers
Exchange programmas ietvaros, kuri piedalās mācību procesā, sniedzot vieslekcijas.

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu īstenošanai
par ko liecina dzīves un darba gājumu apraksts (skat. 14 .pielikums), pastāvīga pasniedzēju
kvalifikācijas celšana, metodiskās un zinātniskās izstrādnes.
Ö Apstiprinātie pētnieciskie virzieni programmas akadēmiskajam personālam ir
šādi:
Ö Uzņēmējdarbības
un
inženierrisinājumu
ekonomiskais
pamatojums
(prof. K.Didenko);
Ö Inovāciju
un
tirgzinību
risinājumu
ekonomiskais
pamatojums
(prof. A.Magidenko);
Ö Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju izmantošanas ekonomiskais
pamatojums (prof. E.Gaile-Sarkane);
Ö Informācijas un zināšanu ekonomika un vadīšana (prof. E.Gaile-Sarkane);
Ö Investīciju un finanšu vadība (prof. N.Lāce);
Ö Uzņēmējdarbības lēmumu ekonomiskā pamatošana (prof. N.Lāce);
Ö Inovāciju ekonomika un modelēšana (prof. V.Jurēnoks);
Ö Stratēģiskā un operatīvā plānošana (prof. V.Jurēnoks);
Ö Vadības grāmatvedības problēmas (prof. Z.Sundukova);
Ö Mazā biznesa ekonomiskais pamatojums (asoc.prof. L.Vasiļjeva);
Ö Finanšu
un uzņēmējdarbības riski, to vadīšana un apdrošināšana
(asoc.prof. I.Voronova);
Ö Latvijas tautsaimniecības ekonomikas problēmas (prof. J.Saulītis);
Ö Mazo uzņēmumu problēmas (prof. V.Nešpors);
Ö Pašvaldību finanšu problēmas (prof. V.Nešpors);
Ö Latvijas un Baltijas reģiona attīstības problēmas un perspektīvas
(prof. M.Šenfelde);
Ö Latvijas reģionālās attīstības problēmas un to konceptuālie risinājumi
(prof. M.Šenfelde);
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Starptautisko investīciju vadīšana (asoc.prof. I.Dovladbekova).
Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšana un optimizācija (prof. J.Zvanītājs);
Uzņēmējdarbības resursu organizēšana (prof. N.Baranovskis);
Apdrošināšanas organizēšana (prof. N.Baranovskis);
Ekonomiskie aspekti būvniecības elementu, komponentu un materiālu ražošanā
(prof. A.Zvejnieks);
Nodokļu sistēmas uzlabošanas un integrēšanas problēmas (prof. A.Zvejnieks);
Stratēģiskā pārvaldība un attīstības virzieni būvuzņēmējdarbībā, problēmas un
risinājumi (prof. I.Geipele);
Nekustamā īpašuma vērtēšanas ekonomiskie aspekti (asoc. prof. J.Vanags);
Uzņēmējdarbības vadīšana (prof. J.Ķipsna);
Darba vadīšana (prof. J.Ķipsna);
Cilvēku resursu vadīšana (prof. J.Ķipsna);
Inovāciju ekonomika un vadīšana (prof. A.Magidenko);
Uzņēmējdarbības un personāla vadīšana (doc. J.Reiters).

Kopš 2003.gada akadēmiskais personāls ir piedalījies vairākos zinātnisko projektos,
kurus finansē Latvijas Zinātnes padome (LZP), Latvijas Republika Izglītības un Zinātnes
ministrija (IZM), vai Eiropas Savienības struktūrfondi. Īpašs pētniecības projektu kvalitatīvais
un kvantitatīvais pieaugums ir noticis kopš 2007.gadā. Jāatzīmē, ka šajos projektos tiek
iesaistīti studējošie, kuri veic informācijas vākšanas, apstrādes, analīzes un rezultātu
interpretēšanas darbus. Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti tiek publicēti zinātnisko rakstu
krājumos Latvijā un pasaulē, par tiem tiek ziņots konferencēs. Pie nozīmīgākajiem 2008.gada
projektiem jāmin šādi:
LZP finansētie projekti:
1. Nr. 05.1897 vadītāja asoc.prof. I.Dovladbekova.„Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas
ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors”.
2. Nr. 06.0041 vadītāja asoc.prof. I.Dovladbekova.„Latvija ES: ekonomikas un kultūras
mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā”, dalība apakšprojektā Nr. 06.0017.3.
3. Nr. 04.1026, vadītājs profesors A. Magidenko, izpildītāji: Gaile-Sarkane E., Didenko
K., Lāce N. „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības
attīstībā”;
4. Nr. 08.1226, vadītāja asoc.profesore E.Gaile-Sarkane, izpildītāji Andersone I.,
Magidenko A. „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: informācijas tehnoloģiju
ietekmes novērtēšana”.
IZM projekti:
1. RTU zinātniskais projekts „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo
attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (no 01.10.2007. 15.09.2008.) vadītāja: prof. N. Lāce
2. RTU zinātniskais projekts „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo
komersantu inovatīvo uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” (no
01.10.2008. līdz 15.09.2009.) vadītāja: prof. N. Lāce
3. RTU zinātniskais projekts Nr. R7076 “Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu
balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”, 2006.g. –
2008.g.vadītājs: prof. A. Magidenko
4. RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/12 „E-biznesa attīstības perspektīvas
baltijas tirgū: pētījumu metodoloģijas izstrāde” (no 01.10.2008.-15.09.2009.),
vadītāja asoc. Prof. E. Gaile-Sarkane
5. Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta
pieprasījuma apstākļos” R 7357, vadītājs, profesore Ineta Geipele,
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6. „Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību
ietekmējošo faktoru novērtējums” R7358, vadītājs, profesore Nataļja Lāce,
7. „Kvalitātes sistēmas pilnveidošana Latvijā” , R 7360, vadītājs, profesors
Nikolajs Baranovskis,
8. „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes
pārnese” R7362, vadītājs, asoc. Profesore Elīna Gaile-Sarkane,
9. „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”, R 7363,
vadītājs profesors Konstantīns Didenko.
10. „Latvijas reģionu konkurētspējas paaugstināšanas ekonomiskie aspekti”,
R7361, vadītāja prof. M.Šenfelde.
11. „Latvijas uzņēmēju konkurētspējas priekšrocības Eiropas Savienības vienotajā
tirgū” LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījuma
virzieni 2007. gadā., NB, vadītājs prof. J.Saulītis.
ES un starptautiskās programmas:
1. European Commision Jean Monnet Project „Contemporary European Economic
Integration: Tackling with the Pace of Reforms”, vadītāja asoc.prof. I.Dovladbekova.
2. ESF ESF nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Latvijas un tās
reģionu darba tirgus specifiskās problēmas”, vadītāja asoc.prof. I.Dovladbekova.
3. ESF nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Nereģistrētās
nodarbinātības novērtējums”, vadītāja asoc.prof. I.Dovladbekova.
Visi RTU IEVF mācībspēki aktīvi, vismaz vienu reizi gadā piedalās vietējās un
starptautiskās konferencēs, vada bakalaura, maģistru un doktoru darbus. Programmā iesaistītie
mācībspēki 2007.-2008.gadā kopā ir apmeklējuši vairāk nekā 20 konferences Latvijā un
ārvalstīs, tostarp Vācijā, Lielbritānijā, Bulgārijā, Slovēnijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā,
Baltkrievijā, Ukrainā u.c. Starp nozīmīgākajām konferencēm var minēt:
 5th Int. Scientific Conf. „Business and Management' 2008”, 16-17 May, 2008, Vilnius,
Lithuania,
 The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June
29th -July 2nd, 2008, Orlando, USA,
 6-я Международная научно-техническая конференция «Наука- образованию,
производству, экономике», 6-й международый научно- практический семинар
«Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних
предприятий». 31 декабря – 2 февраля 2008 года. Минск,
 X International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”
Yundola, Bulgaria, 21-23 March, 2008,
 „Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, Vilnius Gediminas Technical
University, 2007.gada 17-19.maijs,
 “Management and Sustainable Development” Yundola, Bulgaria, 2007.gada 23-25
Marts, „Research in the Area of Economics and Company Management”, International
Conference, Brno, 2007.gada 12.-14.septembris
 „Management and Engineering’ 07”, 5th International Conference, Sozopol, Bulgārija,
2007.gada 18.-22.jūnijs,
 EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana, Slovenia September 9 –
13, 2007,
 17th International Scientific Conference Modern Approaches to Corporate
Management, Slovak University of Technology in Bratislava, 6.-7.september, 2007,
 22nd European Conference on Operational Research „OR Creates Bridges”. Prague.
July 8-11, 2007.
IEF katru gadu organizē virkni zinātnisku pasākumu – konferences, seminārus, vasaras
skolas. Kopš 2007. gada fakultātē ir notikuši šādi zinātniskie pasākumi:
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RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, 2008. gada 9.-13. oktobris, Rīgā
RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, 2007.g. 11.-13.oktobrī, Rīgā;
49. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2008.g. aprīlī, Rīgā;
48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2007.g. aprīlī, Rīgā;
2nd International Summer School for doctoral Students „Development of Reaserch
methods: management of Knowledge”, Riga, Riga Technical University, August 24-28,
2008;
 2. zinātniskais seminārs „Towards Knowledge-based Economy’ 2008”, 2008. g. 4.-5.
decembris, Rīga, RTU;
 International Scientific Dual Conference "Towards Knowledge Based Economy"
&"Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness", April 12-13, 2007,
Riga;
 1st International summer School for doctoral Students „Creative Business
Environment: Possibilities of Research”, Riga, Riga Technical University, August 2024, 2007;
 International Scientific Seminar for Doctoral Students, “Challenges of Research:
Theory and Practice”, Riga, Riga Technical University, August 22, 2007.
 Zinātniskais seminārs. “Latvijas taustaimniecības un ccilvēku resursu attīstības
problēmas un stratēģijas”, 2007. gada 4. aprīlī.
 Zinātniskais seminārs “Tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstības problēmas”
2008. gada 2. aprīlī.
 Zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīvas”
2009. gada 15. aprīlī
Akadēmiskais personāls katru gadu kopumā sagatavo un publicē vairāk nekā 120
publikācijas dažādos starptautiskos zinātniskos žurnālos, konferenču rakstu krājumos un citos
izdevumos. 2008.gadā arī studenti tika aktīvi iesaistīti zinātniskajā darbā, tika sagatavotas un
publicētas 112 studentu zinātniskās tēzes 49. RTU studentu zinātniskās un tehniskās
konferences ietvaros. Tāpat šajā periodā publicētas 21 metodiskās izstrādnes, tai skaitā 9
lekciju konspekti. Starp nozīmīgākajiem zinātniskajiem izdevumiem 2008. gadā jāmin:
1. RTU zinātniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība: Tautsaimniecība –
teorija un prakse. – Rīga, RTU izdevniecība, 2008. – 16.sēj. (2008). – 136 lpp.
2. RTU zinātniskie raksti. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. – Rīga: RTU
izdevniecība, 2008. – 6. sēj. (2008). – 162 lpp.
3. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti, 2007. g. 11.-13. oktobrī, Rīgā. – Rīga: RTU
izdevniecība, 2008. – 157 lpp.
4. Development of Research Methods: Management of Knowledge. International
Scientific Seminar for Doctoral Students, 27 August, 2008, Riga. Abstracts of
presentations. – Riga: RTU Publishing House, 2008. – 31 pp.
Kopumā dati liecina par mācībspēku kvalifikāciju un par to, ka šī kvalifikācija spēj
nodrošināt mācību priekšmetu kvalitāti.

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un
attīstības politika
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē akadēmiskā personāla atlasi un izvēli
nosaka LR likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu
likuma” 32., 36. un 39. pantam regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstības rādītājus.
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 (pieņemti 2000.gada 3.oktobrī un tā grozījumiem)
„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai
kvalifikācijai” fakultāte motivē mācībspēkus apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.
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IEVF apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam mācoties
dažādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo iemaņu uzlabošanas
speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs (piemēram, CEEMAN IMTA, Harvard
Business School EECPCL u.c.), piedaloties organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā,
piedaloties starptautiskos projektos, citu organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā
konsultantiem, kā arī katru gadu piedaloties RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs
un metodiskajos semināros.
Starptautiskā sadarbība un konferenču apmeklēšana notiek gan pētnieciskā, gan
akadēmiskā darba jomās. IEF ir sadarbības partneri ir Vācijā, Norvēģijā, Krievijā, Lietuvā,
Ukrainā, Apvienotajos Arābu Emirātos, ASV, Austrālijā, Baltkrievijā, Bulgārijā, Čehijā,
Igaunijā, Nīderlandē, Polijā, Šveicē un citur, kā arī fakultāte organizē regulāru studentu
apmaiņu ar ārzemju augstskolām.
Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas
mācību procesā.
Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Pašlaik
doktorantūrā studē 12 fakultātes lektori. Katram pilna laika dienas nodaļas doktorantam ir sava
darba vieta, kas tiek aprīkota ar nepieciešamo aparatūru – datoru, printeri, kopētāju.
Personāla spējas un motivācija iesaistīties stratēģijas īstenošanā ir veiksmes atslēga un
pamats atsaucīgas un atbalstošas universitātes vides veidošanā un uzturēšanā.
IEVF stratēģijas ideoloģijas pamatā ir veicināt ikviena darbinieka izpratni par savu
lomu kopīgo mērķu sasniegšanā, kā arī veicināt darbiniekus uzņemties pilnu individuālo
atbildību par šo mērķu sasniegšanu.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras
nodrošinājums
Infrastruktūras nodrošinājumu Inženierekonomikas un vadības fakultātē raksturo trīs
galvenie bloki: telpas mācību un zinātniskajam darbam, bibliotēka, informācijas tehnoloģiju
nodrošinājums.
Telpas mācību un zinātniskajam darbam IEVF programmas „Ekonomika” studiju process un
saimnieciskā darbība notiek 4 RTU ēkās Rīgā:
 Rīgā, Meža ielā 1/7,
 Rīgā, Meža ielā 1/1,
 Rīgā, Kaļķu ielā 1, 3 un 4 stāvā,
 Rīgā, Indriķa ielā 8a,
90% no mācību, zinātniskā un administratīvā darba notiek jaunajā IEVF ēkā Meža ielā
1/7, kas ekspluatācijā tika nodota 2008.gada 29.augustā. No vairāk nekā 30 fakultātes rīcībā
esošajām mācību telpām 85% ir aprīkotas ar multimediju tehniku – dators ar pieslēgumu
internetam un skaļruņu sistēmu, projektors, kodoskops vai dokumentu kamera. Tādējādi ir
iespējams nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu. Meža ielā 1/7 ir šādas telpas:
 4 auditorijas (90 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek izmantotas
lekcijām;
 11 auditorijas (līdz 70 vietām, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas
lekcijām un praktiskajām nodarbībām;
 9. auditorijas (no 20 līdz 40 vietām, 50% aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek
izmantotas galvenokārt praktiskajām nodarbībām, individuālam vai grupu darbam,
valodu apmācībai;
 datorzāle (28 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku);
 metodiskais kabinets (aprīkots ar multimediju tehniku).
Kaļķu ielā 1 atrodas šādas telpas:
 1 auditorija (150 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku), tiek izmantota lekcijām;
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7 auditorijas (20-50 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas
lekcijām praktiskajām nodarbībām un zinātniskajam darbam;
 3 datorzāles (20-30 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas
praktiskajām nodarbībām);
Indriķa ielā 8a atrodas šādas telpas:
 1 auditorija (85 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku), tiek izmantota lekcijām;
 4 datorzāles (20-30 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas
praktiskajām nodarbībām;
 9 auditorijas (20-30 vietas, 3 aprīkotas ar multimediju tehniku, pārējās tiek aprīkotas ar
pārnēsājamo tehniku pēc vajadzības) telpas tiek izmantotas lekcijām praktiskajām
nodarbībām un zinātniskajam darbam, kā arī studentu individuālam vai grupu darbam,
valodu apmācībai.
Meža ielā 1/1 atrodas 6 mācību auditorijas (30-50 vietas), kas ir aprīkotas ar
nepieciešamo multimediju tehniku.
Programmas studentiem un akadēmiskajam personālam ir pieejama plaša un moderna
RTU bibliotēka. Programmas vajadzībām ir izveidota īpaša literatūras bāze, kas ir veidota pēc
mācībspēku un studentu ieteikuma un ir pieejama Ķīpasalas ielā 10. Aizvien lielāku
popularitāti iegūst IEVF Metodiskais kabinets Meža ielā 1/7 – 110. kab.
Studentu un mācībspēku vajadzībām ir pieejami arī citi RTU infrastruktūras elementi –
ēdnīcas un kafejnīcas, kopētavas, studentu viesnīcas, RTU sporta un atpūtas centri, peldbaseins
u.c. RTU telpās ir uzstādīti tirdzniecības automāti dažādu dzērienu un uzkodu iegādei.
Tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni metodiskie kabineti un mācību
laboratorijas, papildināta biroja tehnika, iegādāta mācību literatūra, datori mācību procesa
vajadzībām un tiek veiktas citas aktivitātes. Pašlaik fakultātes rīcībā ir piecas datorzāles,
izveidots Harmonizētās sistēmas uzskaites līdzekļu kabinets, norisinās pakāpenisks telpu
remonts. Studējošiem ir iespējas izmantot tos pakalpojumus, kurus sniedz RTU bibliotēka.
Viņu rīcībā ir arī metodisko kabinetu bibliotēkas, piemēram, Starptautisko ekonomisko sakaru
un muitas institūtā, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā, Tautsaimniecības un reģionālās
ekonomikas institūtā, kur var iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, statistikas
materiāliem, grāmatām, konferenču materiāliem par ekonomikas un uzņēmējdarbības
jautājumiem.
Nozīmīgas investīcijas ir veiktas informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma attīstībā un
pilnveidošanā. Katram fakultātes mācībspēkam ir darba vieta ar datoru, kas pieslēgts
internetam, 30% no darbiniekiem ir arī portatīvie datori. Jāatzīmē, ka RTU ir izveidojusi
interaktīvo studiju portālu www.ortus.rtu.lv, ko fakultātes studenti un mācībspēki aktīvi
izmanto. Portālā ir iespēja iekļūt tikai autorizētiem lietotājiem. Portāls studentu nodrošina ar
visu viņam aktuālo informāciju studiju procesa gaitā. Tur ir pieejami aktuālie mācību
priekšmeti (anotācijas, prasības mācību kursa sekmīgai nokārtošanai, lekciju plāns, lekciju
materiāli, nepieciešamā literatūra u.c. materiāli), informācija par studējošā sekmību un
nokārtotajiem mācību priekšmetiem, aktuālie ziņojumi, bibliotēkas informācija, pieeja mācību
un zinātniskajai literatūrai un datu bāzēm, e-pasts utt. Šī portāla ietvaros ir iespējams
komunicēt ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo kursu ietvaros arī ar studiju biedriem. Portālā ir
izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras aptaujas utt. Tā kā šis portāls ir ieviests tikai kopš
2007.gada nogales, tad tas nepārtraukti tiek pilnveidots un uzlabots. Studējošie un mācībspēki
tiek apmācīti šī portāla izmantošanai. Tomēr fakultātes administrācija ir pārliecināta, ka tas ir
milzīgs solis pretī mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un demokrātisku attiecību
nodrošināšanai.
Programmas finansējuma avots – valsts budžeta līdzekļi un fizisko personu maksa par
mācībām. Par saviem līdzekļiem studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.
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Studiju maksa 2008./2009.mācību gadā ir:
Pilna laika (dienas) studijām – 1300 Ls.
Nepilna laika klātiene (vakara) – 900 Ls.
Nepilna laika neklātniece – 640 Ls.
Programmas finanšu resursus veido:
Ö Valsts finansējums
75 %;
Ö Ieņēmumi no studiju maksas
22 %;
Ö Finansējumi no starptautiskiem projektiem
2 %;
Ö Citi likumā noteiktie ienākumi
1 %.
Kā papildus finansēšanas avotus var minēt vēl grantus, līgumdarbus, sadarbības
līgumus ar ārzemju augstskolām, kas papildus nodrošina mācību procesu ar nepieciešamo
tehnisko nodrošinājumu, metodiskiem materiāliem un rada iespējas studentu apmaiņai.
No kopējā Inženierekonomikas un vadības fakultātes finansējuma vairāk nekā LVL
100 000 katru gadu tiek novirzīti fakultātes attīstības vajadzībām, tostarp infrastruktūras
attīstībai. Tādējādi jāsecina, ka salīdzinoši liels līdzekļu apjoms tiek veltīts infrastruktūras
uzturēšanai un atjaunošanai.

10. Ārējie sakari
IEVF ir spiesta darboties aizvien pieaugošas starptautiskas konkurences apstākļos, kur
starpkultūru saprašanās un sadarbība, ir pamats veiksmīgai attīstībai nākotnē. Vide, kurā
fakultāte darbojas kļūst aizvien atvērtāka pieaugošajai starptautiskajai ietekmei un
konkurencei, radot aizvien vairāk iespēju sadarbībai ar partneriem Eiropā un pasaulē un
piedāvājot studentiem aizvien vairāk iespēju studēt ārzemēs. IEVF nepārtraukti attīstās un
studentu izvēles iespējas paliek aizvien plašākas, tādējādi universitātes internacionalizācija ir
jāpieņem un jāizmanto fakultātes un ikviena indivīda zināšanu un labklājības celšanai.
Internacionalizācijas stratēģijas īstenošanai ir nepieciešams dažādot piedāvātās studiju
programmas, piesaistīt viesprofesorus, un studentus, iesaistot studentus un mācībspēkus
dažādos starptautiskos sadarbības projektos un to realizēšanā.
Internacionalizācijas stratēģija paredz definētus veicamos darbus studentu piesaistē un
starptautiskajā sadarbībā, tā, lai tiktu īstenoti universitātes un fakultātes stratēģiskie mērķi, un
sekmēta darbinieku vienota rīcība. Par IEVF apņēmību internacionalizēties liecina nodomi kļūt
par starptautiski atpazīstamu un ārvalstu studentiem atvērtu fakultāti. Apkopojot visu iepriekš
minēto, tiek izvirzīti šādi mērķi fakultātes starptautiskajai attīstībai jeb internacionalizācijai:
Ö studiju, apmācību un pētniecības internacionalizācija;
Ö ārzemju studentu pieredzes uzlabošana;
Ö vietējo studentu starptautiskās pieredzes uzlabošana;
Ö attīstīt, kopt un uzturēt starptautiskās partnerattiecības un apvienības;
Ö attīstīt
personāla spējas un motivēt tos iesaistīties (piedalīties)
internacionalizācijā;
Ö ārvalstu studentu efektīva piesaistīšana.
Katram no IEVF izvirzītajiem internacionalizācijas mērķiem ir detalizēti aprakstīti
apakšmērķi un veicamie uzdevumi, kurus cenšas īstenot fakultātes administrācija un
mācībspēki.

10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Inženierekonomikas un vadības fakultāte kopš savas darbības pirmsākumiem ir
veiksmīgi sadarbojusies ar uzņēmējdarbības sektoru un valsts organizācijām. Ik gadus
sadarbība paplašinās, nostiprinās un parādās arvien jaunas sadarbības formas, palielinoties
abpusējai ieinteresētībai sadarbības veiksmīga rezultāta nodrošināšanā. Pēc būtības sadarbību
var strukturēt šādi:
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Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

studiju procesa un kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana,
studiju prakses un studentu profesionālās attīstības nodrošināšana,
studiju darbu, noslēguma darbu vadīšana un recenzēšana,
zinātnisko pētījumu rezultātu aprobācija,
valsts pārbaudījumu komisijas sastāva veidošana,
citu ārpus studiju pasākumu veidošana un nodrošināšana.

Laba saikne ar uzņēmējiem tiek nodrošināta ar Latvijas Darba devēju konfederācijas
starpniecību, LR Grāmatvežu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras,
Personāla vadības asociāciju u.c. valsts un sabiedrisko organizāciju līdzdalību. Tai pat laikā ir
jāatzīmē, ka cieša sadarbība ir ar uzņēmumiem, bankām, organizācijām, iestādēm, kur strādā
RTU IEVF absolventi, kuri palīdz nodrošināt prakses vietas studentiem. Kā nozīmīgākie
ilgtermiņa sadarbības partneri jāmin: A/S „L&T”, A/S „Hansabanka”, „Rīgas audits”, „Māris
Millers Konsultācijas”, Rīgas Dome, u.c. organizācijas.
Ar RTU Senāta 2001.gada 24.septembra lēmumu ir apstiprināts „RTU Padomnieku
konvents”, kura sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju
pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku saistību ar darba devējiem.
Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes:
Ö izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību,
Ö nodrošināt prakses vietas,
Ö noteikt aktuālākās diplomdarbu tēmas (izzināt risināmo problēmu klāstu
uzņēmumos, lai piedāvātu tās studentiem prakses laikā),
Ö profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā u.c.

10.2. Sadarbība ar līdzīgu studiju programmām Latvijā un ārvalstīs
IEVF ir cieša sadarbība ar Latvijas augstskolām (LU, LLU, Banku augstskolu,
Rēzeknes augstskolu u.c.) un vairāk nekā 16 ārvalstu augstskolām. Jāatzīmē, ka ārvalstu
augstskolu skaits ar kurām tiek nodrošināta sadarbība paplašinās katru gadu, tādējādi tiek
pilnveidota studiju programma un studējošie tiek nodrošināti ar iespēju studēt vai iziet praksi
ārvalstīs.
Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem, kā, piemēram:
- vienošanās līgums starp LU un RTU par savstarpējo sadarbību studiju procesa īstenošanā
un zinātnes attīstības jautājumos, kas paredz sadarbību visās jomās, sākot no brīvas
studentu mobilitātes starp abām augstskolām līdz kopēju projektu realizācijai dažādās
jomās;
- sadarbības līgumi (pēdējos divos gados noslēgti vai atjaunoti),kas paredz studentu un
akadēmiskā personāla apmaiņu, viesprofesoru piesaisti nodarbību vadīšanā un mācību
procesa nodrošināšanā, sadarbību zinātniski pētnieciskos projektos, mācību grāmatu un
mācību metodisko materiālu izstrādāšanā u.c. ar:
Ö Brno Tehnoloģisko Universitāti (Čehija),
Ö Viļņas Gediminas Tehnisko Universitāti (Lietuvā),
Ö Tallinas Tehnoloģisko Universitāti (Igaunijā),
Ö Vismāras augstskolu (Vācija),
Ö Buskerudas Universitātes Koledžu (Norvēģija),
Ö Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti un Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti
(Ukraina),
Ö 2008.gada februārī tika sagatavots un 31.marta Senāta sēdē svinīgi parakstīts sadarbības
līgums ar vienu no Taivānas lielākajām universitātēm - Taiwan - National Chung Cheng
University

29
2008.gada martā tika sagatavots un aprīlī ir parakstīts sadarbības līgums ar Maķedonijas
Skopjes Universitātes Ekonomikas fakultāti - Faculty of Economics, University "Ss. Cyril
and Methodius“, Skopje, Republic of Macedonia
Ö 2008.gada martā tika sagatavots un maijā ir parakstīts sadarbības līgums ar College of
Economics & Business Administration, Kyungpook National University, Daegu, Republic
of Korea, u.c.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte ir dažādu starptautisko organizāciju biedrs un
piedalās starptautisku projektu īstenošanā. Pie nozīmīgākajām sadarbības organizācijām ir
jāmin:
Ö Baltic Management Development Association (BMDA)
Ö Central and East European Management Development Association (CEEMAN)
Ö The International Network of Customs Universities (INCU) un World Customs
Organization (WCO)
Ö New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK)
Ö

Iepriekšējās akreditācijas eksperts norādīja, ka vēlami intensīvāki starptautiskie
sakari, it sevišķi studentu mobilitātes ziņā, izmantojot dažādas ES piedāvāto akadēmiskās
apmaiņas un sadarbības programmu iespējas. Šobrīd studentiem ir iespēja pieteikties studijām
ārvalstu augstskolās, to nodrošina RTU Starptautisko attiecību daļa. Mācībspēkiem tiek
nodrošināta iespēja piedalīties Erasmus/Socrates Teacher Exchange programmā. Šādu iespēju
kopš 2006.gada ir izmantojuši gan programmā studējošie, gan mācībspēki (skat. 6.tabula).
6. tabula
Studējošo un mācībspēku piedalīšanās apmaiņas programmās
Uz ārvalstīm devušies:
Studenti
Mācībspēki
Uzņemti RTU
Studenti
Mācībspēki
KOPĀ

2006./07.m.g
4
2

2007./08.m.g
2
3

2008./09.m.g
4
2

3
3
12

4
4
13

4
1
11

IEVF mācību procesā ik gadus piedalās vieslektori no sadarbības augstskolām, gan
mācību procesa, gan zinātniski pētniecisko projektu ietvaros. Ārvalstu vieslektori piedalās
visās Inženierekonomikas un vadības fakultātes realizētajās studiju programmās. Ir
izveidojusies īpaši laba sadarbība ar daudzām augstskolām, tostarp ar Norvēģijas, Vācijas un
Čehijas augstskolām, Somijas un Nīderlandes augstākās izglītības iestādēm.
Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko
vai pētniecisko darbu ārvalstīs:
Ö 2009.gadā
ERASMUS Teachers Exchange programmas ietvaros
asoc.profesore E.Gaile-Sarkane, un profesore N.Lāce nolasīja lekciju kursu
Brno Tehnoloģiskajā Universitātē, Čehijā.
Ö 2007.gadā
ERASMUS Teachers Exchange programmas ietvaros
asoc.profesores E.Gaile-Sarkane, Z.Sundukova un profesore N.Lāce
nolasīja lekciju kursu Brno Tehnoloģiskajā Universitātē, Čehijā.
Ö Profesori N. Lāce, K. Didenko, A. Magidenko, asoc.profesori E. GaileSarkane, Z. Sundukova u.c. aktīvi piedalījusies ārvalstu augstskolu
starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā un programmas komitejās,
tostarp Lietuvā (sadarbībā ar Viļņas Gediminas Tehnisko universitāti),
Igaunijā (Sadarbībā ar Tallinas Tehnoloģisko universitāti), Ukrainā,
Baltkrievijā, Čehijā u.c. valstīs.
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2008.gada martā studiju vizītē Taivānā piedalījās fakultātes mācībspēki
(K.Didenko, I.Lapiņa, M.Ozoliņš u.c.) un programmas „Inovācijas un
uzņēmējdarbība” studenti.
Ö Kopš 2004./2005.mācību gadā uz Norvēģiju katru gadu studiju vizītē dodas
4-6 fakultātes mācībspēki, kur notiek Buskerudas Universitātes Koledžas un
Norvēģijas uzņēmumu apmeklējumi.
Ö Prof. M. Šenfelde lasīja Makroekonomikas lekciju kursu 2004.g. maijā
Erasmus programmas ietvaros Setubalas
Politehniskajā augstskolā,
Portugālē un 2005./2006.m.g. lekciju kursu „Transregional Structures –
Different institutional contexts”, Master Studies ‘Transregional
Management”, Baltic Sea Virtual Campus.
Konkrētāk akadēmiskā personāla darbība ārvalstu izglītības iestādēs ir parādīta katra
mācībspēka dzīves un darba gājuma aprakstā (skat. 14. pielikumu).
Viens no labākiem veidiem kā konstatēt nepilnības vai pozitīvās iezīmes ir veikt
salīdzinājumu ar citu augstskolu analogām studiju programmām. Turpmāk salīdzināsim RTU
IEVF akadēmisko bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar Latvijas Universitātes
Ekonomikas un Vadības fakultātes (Latvija) (15.pielikums), Tilburgas universitāte
(Nīderlande) (16.pielikums), ISM Vadības un ekonomikas universitāte (Lietuva) programmām
(17.pielikums).
7. tabula
Ö

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes akadēmisko studiju programmu
„Ekonomika” struktūras analīze
RTU IEVF
Studiju
ilgums, KP
apjoms,
īstenošana
forma

Programmas
struktūra un
saturs

3 gadi (pilna laika klātiene)
4 gadi (nepilna laika
klātiene un nepilna laika
neklātiene)
120 KP
Ö
Obligātie studiju
priekšmeti 82 KP;
Ö
Ierobežotās izvēles
priekšmeti 22 KP
¾ Specializējošie 15
KP
¾ Humanitārie un
sociālie priekšmeti 4
KP
¾ Valodas 3 KP
Ö
Brīvās izvēles
priekšmeti 6 KP
Gala pārbaudījumi 10
KP
Nav specializācijas
virzienu

LU EVF

3 gadi (pilna laika klātiene)
4 gadi (nepilna laika
klātiene) 120 KP

Ö

Ö

Ö
Ö

Specializācijas
(virzieni)

Ö
Ö
Ö
Ö

Obligātie studiju
priekšmeti A daļa 70 KP
(ieskaitot bakalaura
darbu – 14 KP);
Ierobežotās izvēles
priekšmeti B daļa 48 KP
(ieskaitot sociālos
priekšmetus 2 KP un
svešvalodu 4KP);
Brīvās izvēles
priekšmeti C daļa 2 KP

Uzņēmējdarbības
ekonomika;
Finanses un kredīts;
Grāmatvedība, kontrole
un analīze;
Makroekonomika;
Analītiskā ekonomika;
Sociālekonomiskā
statistika.

ISM Vadības un
ekonomikas
universitāte
(Lietuva)

Tilburgas
universitāte
(Nīderlande)

3 gadi (pilna
laika klātiene)
120 KP

Ö

Ö

Ö

Obligātie
studiju
priekšmeti A
daļa 95 KP
Ierobežotās
izvēles
priekšmeti B
daļa 15 KP
Bakalaura
darbs 10 KP

4 gadi (pilna laika
klātiene un nepilna
laika klātiene)
160 KP
Ö

Ö

Ö
Ö

Nav
specializācija
s virzienu

Ö
Ö
Ö

Obligātie studiju
priekšmeti A daļa
116 KP (ieskaitot
12 KP A daļas
izvēles
priekšmetus)
Ierobežotās izvēles
priekšmeti B daļa
24 KP
Prakse 12 KP
Bakalaura darbs 8
KP
Makroekonomika
Finanšu tirgus
Organizāciju
ekonomika
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Salīdzinot akreditējamo studiju programmu ar attiecīgām studiju programmām ārvalstīs
un arī Latvijas Universitātē var secināt, ka tās ir līdzīgas un ļauj izdarīt šādus secinājumus:
Ö nominālais studiju ilgums tāpat kā RTU programmu ir 3 vai 4 gadi (pilna
laika klātienē, nepilna laika klātiene un nepilna laika neklātiene);
Ö pārsvarā programmu kredītpunktu apjoms ir vienāds – 120 KP, ieuzņemot
ISM programmu (Lietuva) kur programmas apjoms ir 160, kur papildus
mācībām studentiem ir prakse 12 KP;
Ö bakalaura darba rakstīšanai un aizstāvēšanai ir paredzēts 6 vai 8 studiju
semestris;
Ö obligāto (pamatkursu) kursu apjoms kopumā ir līdzīgs. Jāatzīmē, ka īpaši
ārvalstu augstskolās uzsvars ir likts uz ekonomikas teoriju (mikroekonomikas,
makroekonomikas un ekonomiskās domas vēstures), ekonometriju, kā arī ir
būtisku vietu ieņem finanšu un publiskā sektora ekonomika priekšmeti.
Ö galvenā atšķirība ir konkrētā virziena specializācijas priekšmetu sarakstā un
apjomā, kas ir ļoti dažāds.

11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā
Studiju programmas “Ekonomika” saturs, organizācija un struktūra ļauj studentiem būt
mobiliem un likvidācijas gadījumā pāriet uz citu augstākās izglītības studiju programmu,
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem ir iespēja turpināt studijas akreditētā
RTU studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, nepieciešamības gadījumā apgūstot
un kārtojot papildus studiju priekšmetus. Programmas “Ekonomika” studenti ir RTU studenti,
kuriem ir visas no tā izrietošās tiesības un garantijas.

12. Studiju programmas attīstības plāns
IEVF programmas ietvaros izvirza mērķus, kas izriet no RTU stratēģiskajiem mērķiem:
zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar plašu
iesaisti starptautiskajā, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē tehnoloģiju
pārnesi un inovāciju attīstību;
 studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca
kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades
spējas un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū
konkurētspējīgus speciālistus;
 organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna
universitātes darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā
arī RTU atpazīstamību pasaulē;
 infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs
informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Rīgā, Meža ielā 1.
Programmas mērķi un to realizācija ir apskatīta 8. tabulā.
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8. tabula
Studiju programmas attīstības plāns 2009.-2014.gadam
Pasākums

Izpildītāji

Studiju izcilība
Nepārtraukti turpināt pilnveidot studiju
Dekāna vietnieks
programmu, papildināt programmu ar
mācību darbā,
patstāvīgās apguves daļu, izstrādāt jaunas
programmu
tirgus prasībām atbilstošas programmas
direktori
Panākt, lai visas RTU priekšmetu reģistra
studiju mācību priekšmeti būtu pilnvērtīgi
nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību
līdzekļiem, kontrolēt šīs prasības ievērošanu,
veicot regulāras studentu aptaujas

Dekāna vietnieks
mācību darbā,
Programmas
direktors,
Mācību priekšmeta
pieteicējs
Attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot
Dekāna vietnieks
studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas mācību darbā,
speciālistus, veicinot mācību spēku
institūtu un katedru
starptautisko apmaiņu, sabalansējot studiju,
vadītāji
pētnieciskā un administratīvā darba slodzi,
izveidojot akadēmiskā personāla
pedagoģiskās un profesionālās izaugsmes
sistēmu.
Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot
Programmu
studējošajiem modernus mācību materiālus,
direktori, fakultātes
veicinot e-studiju līdzekļu izmantošanu,
administrācija
nodrošinot pieeju modernam laboratoriju
aprīkojumam.
Pilnveidot akadēmiskā personāla
kvalifikācijas paaugstināšanas programmu
fakultātē.
Nodrošināt studiju programmu starptautisko
pieejamību un atpazīstamību, atbalstot studiju
programmu un atsevišķu kursu īstenošanu
svešvalodās, ārzemju studentu piesaistīšanu,
attīstot ilgtspējīgu sadarbību ar ārzemju
augstskolām, īstenojot kopējas studiju
programmas un studentu apmaiņu.
Motivēt doktorantu iesaistīšanos studiju
procesa īstenošanā

Dekāna vietnieks
mācību darbā,
administrācija,
institūtu un katedru
vadītāji
Administrācija,
institūtu un katedru
vadītāji,
programmu
direktori

Programmu
direktori, fakultātes
administrācija
Organizācijas izcilība un atpazīstamība
Pilnveidot studējošo piesaisti un izaugsmi,
Administrācija,
informēt sabiedrību par studiju iespējām
institūtu un katedru
IEVF, plānojot studējošajiem vienmērīgu
vadītāji,

Rezultāts, tā
mērījumi
Jauni mācību
priekšmeti un
programmas.
Studentu un darba
devēju apmierinātības
pētījums.
Jauni un esošie
mācību priekšmeti.
Studentu
apmierinātības
pētījums.
Mācībspēku vecuma
struktūras izmaiņas,
akadēmiskās slodzes
izmaiņas

Studentu
apmierinātības
pētījums.
Mācību materiālu
skaita un kvalitātes
izmaiņas
Izstrādāta personāla
attīstības un
novērtēšanas politika
Ārvalstu studentu
skaita pieaugums,
mācībspēku
kvalifikācijas
paaugstināšanās

Doktorantu skaita
pieaugums
Pētījums par
fakultātes
atpazīstamību tirgū,
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studiju darba slodzi, kurā ņemta vērā
iepriekšējā sagatavotība.
Attīstīt e-pakalpojumus un elektronisko
dokumentu apriti, pilnveidot procesus un
produktus, attīstot komunikāciju starp
studējošajiem un mācībspēkiem, samazinot
akadēmiskā personāla noslogojumu.
Veicināt nacionālo un starptautisko RTU
atpazīstamību

programmu
direktori
Administrācija,
institūtu un katedru
vadītāji,
programmu
direktori
Administrācija,
institūtu un katedru
vadītāji

Infrastruktūras izcilība
Izveidot mūsdienīgus mācību un
Administrācija,
administratīvo korpusu, modernas
institūtu un katedru
pētnieciskās laboratorijas, atpūtas, sporta un
vadītāji
pakalpojumu centrus, dienesta viesnīcas u.c.,
kā arī nodrošinot telpu pieejamību cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Izveidot integrētu informatīvo telpu,
Administrācija,
iekļaujoties starptautiskajos datu pārraides
institūtu un katedru
tīklos, nodrošinot nākotnes prasībām
vadītāji
atbilstoša tīkla pieejamību, attīstot starp
personu saziņas iespējas un akadēmiskās
informācijas pieejamību.
Modernizēt mācību auditorijas, laboratorijas
Administrācija,
un bibliotēku, nodrošinot ar moderniem
institūtu un katedru
informācijas un tehniskajiem līdzekļiem,
vadītāji
sekmējot akadēmiskajam darbam draudzīgas
vides izveidi.
Zinātniskās darbības izcilība
Attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti,
Dekāna vietnieks
veicinot zinātnisko darbību, paaugstinot
zinātniskajā darbā,
pētniecības personāla potenciālu un plaši
institūtu un katedru
iesaistot studentus zinātniski pētnieciskajā
vadītāji,
darbā.
programmu
direktori
Veidot stimulējošu zinātniski pētniecisko vidi, Dekāna vietnieks
nodrošinot modernu konkurētspējīgu
zinātniskajā darbā,
materiālo bāzi, nodrošināt efektīvu darbību
institūtu un katedru
starptautiskajos projektos un aktīvi
vadītāji,
iesaistoties vienotajā Eiropas Savienības
programmu
pētniecības telpā.
direktori

studējošo skaita
izmaiņas

Pētījumi par
atpazīstamību,
sadarbības līgumi,
īstenotie projekti, u.c.
Infrastruktūras
sakārtotība

Studentu, mācībspēku
un darba devēju
aptaujas.
Datu bāzes, portāli un
to izmantošana
Studentu, mācībspēku
un darba devēju
aptaujas.
Aprīkoto auditoriju
skaits
Lietišķo pētījumu
skaita pieaugums.
Patenti, licences.
Rezultātu aprobācija
uzņēmumos.
Pētniecības projektu
skaita pieaugums.
Pētniecības projektos
iesaistīto dalībnieku
skaita pieaugums.

2009. gada 3. jūnijā
RTU IEVF Akadēmisko bakalaura studiju programmas
„Ekonomika” direktors, Dr.oec., profesors

J. Saulītis
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Pielikumi
1.PIELIKUMS

Bakalaura akadēmisko studiju programma “EKONOMIKA”

2.PIELIKUMS

Akreditācijas lapa
„EKONOMIKA”

3.PIELIKUMS

RTU Mācību prorektora 2007.gada 17.maija rīkojums Nr.02/28

4.PIELIKUMS

RTU Mācību prorektora 2008.gada 18.marta rīkojums Nr.02000-01/35

5.PIELIKUMS

RTU Senāta sēdes 2009.gada 30. marta lēmums Nr. 530

6.PIELIKUMS

LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.2 “Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu”

7.PIELIKUMS

RTU Senāta 2002.gada 25.februāra lēmums “Par bakalaura akadēmisko
studiju programmu struktūru”

8.PIELIKUMS

Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” semestru plāni
pilna laika studijām

9.PIELIKUMS

Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” studiju kursu
saraksts un studiju kursu anotācijas, atbildīgie mācībspēki un mācību
priekšmetu programmas

10.PIELIKUMS

Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” absolventu
diploma un diploma pielikuma paraugs

11.PIELIKUMS

Darba devēju aptaujas anketas paraugs

12.PIELIKUMS

Studentu aptaujas anketas paraugs

13.PIELIKUMS

Absolventu aptaujas anketas paraugs

14.PIELIKUMS

Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” iesaistītā
akadēmiskā personāla saraksts, to darba attiecības ar RTU, docējamie
kursi. Dzīves un darba gājums (skatīt papildus pielikumā)

15.PIELIKUMS

Latvijas Universitātes studiju programma (Latvija)

16.PIELIKUMS

Tilburgas universitāte studiju programma (Nīderlande)

17.PIELIKUMS

ISM Vadības un ekonomikas universitāte (Lietuva)

18.PIELIKUMS

RTU Senāta lēmumi par ikgadējiem pašnovērtējuma ziņojumiem un
ikgadējie studiju programmas „Ekonomika” pašnovērtējuma ziņojumi

bakalaura

akadēmisko

studiju

programmai
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1. Pielikums
Bakalaura akadēmisko studiju programma
“EKONOMIKA”
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2. Pielikums
Akreditācijas lapa bakalaura akadēmisko studiju
programmai „EKONOMIKA”
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3. Pielikums
RTU Mācību prorektora 2007.gada 17.maija
rīkojums Nr.02/28
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4. Pielikums
RTU Mācību prorektora 2008. gada 18.marta rīkojums
Nr.02000-01/35
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5. Pielikums
RTU Senāta sēdes 2009.gada 30. marta lēmums Nr. 530
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6. Pielikums
LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.2
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”
Elektroniski pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183
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LR Ministru kabineta noteikumi Nr.2
Rīgā 2002.gada 3.janvārī (prot. Nr. 1, 4.§)

Noteikumi par akadēmiskās izglītības valsts standartu
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka valsts akadēmiskās izglītības standartu.
2. Akadēmiskās izglītības stratēģiskais mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu
un pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai
izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
3. Akadēmiskā izglītība tiek īstenota akadēmiskajās studiju programmās (turpmāk — studiju
programma), pēc kuru sekmīgas apguves studējošais saņem akadēmisko bakalaura vai
maģistra grādu attiecīgajā radniecīgu zinātņu nozaru grupā, zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
II. Vispārīgās prasības studiju programmām
4. Studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un
zinātnisko atziņu lietošanas vispārīgo prasmju apguvi. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir
priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai
attiecīgajā profesionālajā jomā.
5. Studiju apjomu nosaka kredītpunktu skaits. Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu
priekšmetu (arī par praksi), ja vērtējums pārbaudījumā ir pozitīvs.
6. Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:
6.1. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas
satura apguvi;
6.2. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips — programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas — ieskaite un
eksāmens;
6.3. vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko
atziņu lietošanas prasmi.
7. Studiju rezultātus vērtē 10 ballu skalā:
7.1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — “izcili”, 9 — “teicami”);
7.2. augsts apguves līmenis (8 — “ļoti labi”, 7 — “labi”);
7.3. vidējs apguves līmenis (6 — “gandrīz labi”, 5 — “viduvēji”; 4 — “gandrīz viduvēji” —
zemākais pozitīvais vērtējums);
7.4. zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums: 3 — “vāji”, 2 — “ļoti vāji”, 1 — “ļoti, ļoti
vāji”).
8. Studiju programmas īstenošanā paredz ne vairāk kā sešu obligāto priekšmetu apguvi
vienlaikus.
III. Bakalaura studiju programmas
9. Bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas.
10. Bakalaura studiju programmas profilu un nosaukumu veido saskaņā ar Izglītības
programmu klasifikatoru.
11. Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un
pētniecības iemaņu un prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares pamatjomā.
12. Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt studējošajiem zinātnisku
pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt
problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām.
13. Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās un nepilna laika studijās ir 120
līdz 160 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir bakalaura darbs. Studiju
ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
14. Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk kā 50 kredītpunktu),
obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa.
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15. Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25
kredītpunkti), zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne
mazāk kā 10 kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu un
problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).
16. Bakalaura grādu — izglītības zinātņu bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, sociālo
zinātņu bakalaurs, dabaszinātņu bakalaurs, inženierzinātņu bakalaurs, lauksaimniecības
zinātņu bakalaurs, veselības zinātņu bakalaurs un vides zinātņu bakalaurs — piešķir radniecīgu
zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā noteiktajām
izglītības tematiskajām grupām.
17. Zinātņu nozaru grupas bakalaura studiju programmu sarakstu, ņemot vērā Augstākās
izglītības padomes ieteikumu, katra akadēmiskā gada beigās apstiprina izglītības un zinātnes
ministrs.
18. Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas maģistra studiju programmā
tajā pašā vai radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem
konkrētajā maģistra studiju programmā).
19. Tiesības turpināt akadēmiskās studijas maģistra programmā ir arī tādu augstāko
profesionālo studiju programmu beidzējiem, kurās ir ietverta atbilstošās bakalaura studiju
programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā.
IV. Maģistra studiju programmas
20. Maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu un
prasmju attīstīšana izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.
21. Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās
pētniecības darbībai.
22. Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu,
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai.
23. Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 20
kredītpunktu ir maģistra darbs. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs izvēlētajā zinātņu nozarē
vai apakšnozarē, kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus zinātniskus secinājumus.
24. Maģistra studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu) un
teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).
Ministru prezidents A.Bērziņš
Izglītības un zinātnes ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 9.janvāri.
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7. Pielikums
RTU Senāta 2002.gada 25.februāra lēmums
“Par bakalaura akadēmisko studiju programmu
struktūru”
Elektroniski pieejams: http://www.rtu.lv/content/view/362/616/lang,lv/
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Par bakalaura akadēmisko programmu struktūru
RTU Senāta 2002.g. 25.02. sēdes lēmums
Izmaiņas un papildinājumi: RTU Senāta 2002.g. 25.03. sēdes lēmums “Par bakalura
akadēmisko studiju programmu mācību priekšmetu saraksta papildinājumu un izmaiņām”,
RTU Senāta 2002.g. 25.03. sēdes lēmums “Par bakalaura akadēmisko studiju programmu
struktūras papildinājumu Senāta 2002.gada 25.februāra lēmumam”, RTU Senāta 2002.g.
29.04. sēdes lēmums “Par studiju priekšmeta Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati
iekļaušanu DITF bakalaura programmās”, RTU Senāta 2001.g. 26.03. sēdes lēmums “Par
pamatstudiju programmu papildināšanu”
1. Lai izpildītu Ministru kabineta noteikumus Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu”, noteikt bakalaura akadēmisko studiju programmām šādu struktūru:
A. Obligātā daļa
≥ 70 KP
t.sk.
RTU Senāta noteiktie studiju priekšmeti
(skat.2.punktu)
B. Obligātā izvēles daļa
≥ 20 KP
t.sk.
Humanitārie un sociālie studiju priekšmeti
≥ 4 KP
C. Brīvās izvēles daļa
≥ 4 KP
E. Bakalaura darbs
≥ 10 KP

2. Bakalaura akadēmisko studiju programmu obligāto studiju priekšmetu sarakstā
(A. daļā) jāiekļauj RTU noteiktie priekšmeti ≥ 36 KP apjomā, t.sk.
2.1. Kopīgie studiju priekšmeti:
Matemātika

9 KP**
≥ 4 KP *
≥ 6 KP **

Matemātika (specnodaļas)
Fizika
vai Fizika

8 KP****

Vispārīgā ķīmija

2 KP***

Datormācība (pamatkurss)
Datormācība (speckurss)
Civilā aizsardzība
Fiziskā audzināšana

3 KP
≥ 2 KP *
1 KP
0 KP (4 sem. pa 2 st.nedēļā)

Ievads studiju nozarē 1 KP
2.2. Nozares specifikai atbilstoši studiju priekšmeti ≥ 4 KP apjomā no zemākminēto
priekšmetu saraksta (šī prasība nav saistoša IEF un AF):

Mehānika
Elektrība un magnētisms
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
Elektrotehnika un elektronika
Materiālzinību pamati
Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

2 KP

un citi Senāta apstiprinātie studiju priekšmeti
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2.3. Pēc studiju programmas izstrādātāju ieskatiem izvēlētie priekšmeti ≥ 5 KP apjomā no
šāda studiju priekšmetu saraksta:

Valoda
Saskarsmes pamati
Ekonomika
Tiesību pamati

Komercdarbība

3 KP
2 KP
3 KP
2 KP

2 KP

* Šo studiju priekšmetu, kā arī fakultātes kopīgo priekšmetu, saturu un apjomu nosaka
fakultātes dome;
** IEF un AF programmās atļauts iekļaut fakultātes domes noteiktā apjomā.

*** AF programmās atļauts iekļaut fakultātes domes noteiktajā apjomā.
**** Studiju programmu vadītājiem ir atļauts izvēlēties “Fizika - 6 KP” vai “Fizika 8 KP”; ja šo priekšmetu izvēlas 8 KP apjomā, tad no 2.2. apkšpunkta programmā
atļauts iekļaut vienu priekšmetu 2 KP apjomā.
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8. Pielikums
Bakalaura akadēmisko studiju programmas
„Ekonomika” semestru plāni (pilna laika studijām)
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9. Pielikums
Bakalaura akadēmisko studiju programmas
„Ekonomika”
studiju kursu saraksts un studiju kursu anotācijas un
mācību priekšmetu programmas un mācību priekšmetu
programmas
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Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika”
studiju kursu saraksts (ar atbildīgajiem pasniedzējiem) un studiju kursu
anotācijas
Šifrs
KP
apjoms
IET127
4 KP

Priekšmets

Atbildīgais
pasniedzējs

Mikroekonomika

V. Nešpors

DMS102
3 KP

Matemātika

M. Buiķis

IUE218
3 KP

Datormācība
(pamatkurss)

T.
Tambovceva

IUE133
1 KP

Ievads studiju
nozarē

K. Didenko

HPS120
2 KP

Saskarsmes
pamati

S. Gudzuka

Priekšmeta apraksts
Mikroekonomikas
priekšmets.
Pieprasījums.
Piedāvājums. Derīgums un pieprasījums. Nākotnes
vērtības
pielīdzināšanas
tagadnes
vērtībai.
Diskonts.
Ražošana,
ražīgums.
Izmaksa.
Firmas
peļņas
maksimizēšana
pilnīgas
konkurences, monopola, monopolkonkurences un
oligopola apstākļos. Ražošanas faktoru tirgus:
darba tirgus; ražošanas faktoru tirgus; zemes tirgus.
Sabiedriskās izvēles teorija.
Skalārais un vektoriālais reizinājums. Analītiskā
ģeometrija
plaknē.
Funkcijas,
robežas,
nepārtrauktība.
Atvasinājumi. Nenoteiktie un noteiktie integrāļi.
Pirmās
pakāpes
diferenciālvienādojumi.
Vairākargumentu funkcijas. Parciālie atvasinājumi.
Mācību priekšmeta pamatuzdevumi ir: iemācīties
izmantot programmas no paketnes MS Office (MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint) un izmantot tās
praktisko
uzdevumu
risināšanai.
Iemācīt studentus savos studijās darbos un
ekonomikas pētījumos izmantot datora iespējas.
Mācību kursā sevišķi uzmanība pievērsta tādiem
jautājumiem kā datu ievade un analīze, grafiku un
diagrammas izveidošana, datu analīze, loģisko
funkciju izmantošana, elementāriem finanšu
aprēķiniem.
Mācību procesa organizācija. Mācīšanas metodes:
lasīšana, klausīšanās, rakstīšana, materiāla izklāsts,
gatavošanās eksāmenam. Literatūras un citu
informācijas avotu lietošana. Tautsaimniecības un
reģionālās attīstības problēmas. Uzņēmējdarbība un
tās nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā.
Starptautisko sakaru organizēšana un muitas
darbības pamati.
Tiek raksturoti saskarsmes psiholoģiskie, ētiskie un
kultūras aspekti. Izskaidrota saskarsmes procesa
būtība, funkcijas un veidi. Tiek aplūkoti saskarsmi
ietekmējošie faktori. Verbālās un neverbālās
komunikācijas nozīme. Saskarsme un cilvēku
savstarpējās attiecības grupā. Skaidroti komandas
sadarbības
principi,
saskarsmes
īpatnības
augstskolā. Cilvēku attiecību ētiska regulēšana.
Konfliktu rašanās un to atrisināšanas principi.
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ĶVĶ116
2 KP

Lietišķā ķīmija

V. Kampars

HSP378
2 KP

Politoloģija

G. Ozolzīle

HSP375
2 KP

Vadības
socioloģija

R.
Taraškēvičs

HSP376
2 KP

Mazās grupas un
personības
socioloģija

G. Ozolzīle

HSP377
2 KP

Vispārējā
socioloģija

G. Ozolzīle

HFL338
2 KP

Mūsdienu
filozofija

E. Buceniece

Angļu valoda

L. Derkača

HVD101
3 KP

Raksturoti svarīgākie saskarsmes kultūras aspekti.
Uzvedības etiķete un normas. Personas ārējā tēla
veidošana.
Skābes un bāzes. pH. Hidrosfēra. Konstrukciju
metāli un to korozija. Ķīmiskie strāvas avoti.
Organiskie savienojumi. Pārtikas produkti. Zāles.
Degvielas. Molekulārā elektronika un molekulārās
mašīnas. Silīcijs. Litosfēra. Radioaktivitāte.
Politikas būtība, struktūra un loma sabiedrībā.
Politiskās
filozofijas
galvenās
problēmas.
Demokrātiskās valdīšanas sistēmas. Vēlēšanas un
elektorāta
uzvedības
skaidrojošās
teorijas.
Politiskie režīmi. Politiskā kultūra.
Tirgus zinības sociālie aspekti. Ražošanas
uzņēmums - sociāla sistēma.
Darbinieks sociālo attiecību sistēmā. Sociālo
procesu vadība. Sociālie aspekti darbā un tā
organizācijā
Sociālo
un
sociāli
psiholoģisko
procesu
mijiedarbība mazajā grupā. Personības uzvedība
dažādās situācijās. Sociālo grupu tipoloģija.
Cilvēks darbā un ģimenē. Mazās grupas
socioloģiskā izpēte.
Sabiedrība kā sociāla sistēma. Personība. Sociālā
struktūra. Grupas. Sociālās organizācijas. Sociālie
institūti. Sociālā informācija, tās iegūšana un
izmantošana.
Ko un kā pēta filozofija-pozitīvās un kritiskās
zinātnes. Klasiskā un mūsdienu filozofija - to
nošķīruma principi un pamatojums. Mūsdienu
filozofijas vispārīgs raksturojums: hronoloģija,
virzieni, galvenās tēmas un autori. Mūsdienu
laikmeta raksturojums un problēmas - Apgaismība,
modernitāte, modernizācija, modernisms un
postmodernisms. Zinātne un mūsdeinu sociālās
vērtības- taisnīgums, vienlīdzība, kopība un
vienošanās (konsenss). Zinātnes dominēšanas
(pozitīvisms, neopozitīvisms) un cilvēks kā vērtība
un viņa atbildība (dzīves filozofija,fenomenoloģija,
eksistenciālisms). Naudas filozofija (G.Zimmels)
un mūsdienu kapitālisma sociālā struktūra
(M.Vēbers), tās izmaiņas un kritika (V.Benjamins,
R.Senets). Patērētājsabiedrības, globalizācijas un
feminisma problēmas.
Programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot
studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un
klausīšanās prasmes un iemaņas lietišķajā angļu
valodā; apgūt specialitātes terminoloģiju, lietišķās
sarakstes, saskarsmes leksiskos elementus un
gramatiskās struktūras izmantošanai praksē.
Īpaša uzmanība ir pievērsta profesionālās literatūras
lasīšanas un interpretēšanas prasmju un iemaņu
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HVD108
3 KP
HVD119
3 KP
HFA101

Vācu valoda

V. Lauziniece

Franču valoda

L. Iļjinska

Sports

J. Muižnieks

IĀS111
2 KP

Latvijas
tautsaimniecība

A. Orlovska

IET104
4 KP

Makroekonomika

M. Šenfelde

IĀS207
2 KP

Ekonomiskā
statistika

A. Orlovska

attīstīšanai, lasot un interpretējot vidēji grūtas un
grūtas pakāpes profesionālus oriģinālliteratūras
tekstus angļu valodā, identificējot, risinot un
izskaidrojot teksta izpratnes un interpretēšanas
problēmas.
Lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanas un
komunikācijas prasmes attīstība.
Prasmju attīstīšana lasīšanā,audiēšanā,rakstīšanā un
sarunā.
Peldēšana. Ritmika. Smagatlētika. Sporta spēles.
Vispārēja fiziskā agatavotība.
Latvijas tautsaimniecības mērķi un uzdevumi.
Iedzīvotāji. Tautas skaitīšana. Nodarbinātība. Darba
spēka tirgus. Bezdarbs. Iekšzemes kopprodukts un
nacionālais kopprodukts. Latvijas maksājumu
bilance. Ārējie ekonomiskie sakari. Rūpniecība,
būvniecība,
enerģētika.
Lauksaimniecība,
medniecība un mežsaimniecība.
Iekšzemes
tirdzniecība, maksas pakalpojumi. Izglītība,
zinātne, veselības aizsardzība, kultūra un māksla.
Investīciju stratēģija. Monetārā sektora attīstība.
Valsts fiskālais stāvoklis. Ārējais parāds. Budžets.
Iedzīvotāju dzīves līmenis. Integrācija Eiropas
Savienībā.
Latvijas tautsaimniecības attīstības
problēmas.
Makroekonomikas
priekšmets.
Nacionālā
kopprodukta
apjoma
noteikšana.Cikli
tautsaimniecībā.
Nauda,
bankas,
inflācija.
Nodarbinātība, bezdarbs. Valsts budžets.Valsts
fiskālā un monetārā politika. Keinsiānisms un
monetārisms. Starptautiskie ekonomiskie sakari.
Lekciju kursā apskatīti jautājumi par statistikas
uzdevumiem un organizāciju. Apskatīti jautājumi
par statistisko novērošanu, grupēšanu, tabulu
veidošanu, datu grafisko attēlošanu, absolūtiem,
relatīviem,
vidējiem
lielumiem,
variācijas
rādītājiem, dinamikas rindām.
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IUE233
2 KP

Datormācība
ekonomistiem

T.
Tambovceva

MFZ104
2 KP

Tehnoloģiju
fizikālie pamati

A. Medvids

DIM207
4 KP

Matemātika
ekonomistiem

J. Carkovs

ICA105
1 KP

Civilā aizsardzība A.
Jemeļjanovs

IUV106
2 KP

Lietišķā
komunikācija

J. Ķipsna

IUV303
2 KP

Vadīšanas teorija
(pamatkurss)

J. Ķipsna

IUE219
4 KP

Tirgzinības

E. Gaile Sarkane

IMP201
3 KP

Nodokļi un
nodevas

K. Ketners

Ievads ekonomiskās informācijas apstrādāšana ar
datorprogrammas MS Excel līdzekļiem - Goal Seek,
Data Analysis un tajā iebūvētām funkcijām. Datu
statistiskā apstrāde ar prognozēšanas elementiem,
izmantojot MC Excel grafiskās un analītiskās iespējas.
Dažu vienkāršāko ekonomisko uzdevumu optimizācija
ar MS Excel programmu Solver un MathCad. Nelielas
datu bāzes izveidošana. PowerPoint un lietošana darba
prezentācijai.
Mehānikas
galvenie
pamatlikumi.
Mūsdienu
mikromehānikas tehnoloģija. Termodinamikas un
statistikas metodes molekulārfizikā. Elektrība un
magnētisms. Elektromagnētisko viļņu īpašības un to
izmantošana informāciju tehnoloģijā. Gaismu divējādā
daba:
viļņu
un
kvantu
optikas
pamati.
Cietvielu fizikas elementi. Lāzeri: konstrukcijas,
darbības fizikālie pamati un pielietojumi. Kodolfizikas
un radiācijas fizikas elementi. Kodolenerģijas ražošana
un aizsardzība pret radiāciju.
Vairāku argumentu funkciju parciālie atvasinājumi un
elastības.
Aizvietošanas
norma
un
elastība.
Optimizācijas metodes un to pielietojumi ekonomikā.
Varbūtību teorijas elementi: notikumu algebra,
diskrētie un nepārtrauktie gadījuma lielumi. Normālais,
eksponenciālais un Puasona sadalījums. Matemātiskās
statistikas elementi.
Civilā aizsardzība kā valsts sistēma, tās uzdevumi un
tiesiskais
pamats.
Ekonomiskie
zaudējumi
tautsaimniecības
objektos
ārkārtējo
situāciju
gadījumos, pasākumi to novēršanai. Glābšanas un citu
neatliekamu darbu organizēšana un veikšana
uzņēmumos ārkārtējo situāciju gadījumos.
Informācijas raksturojums. Verbālā un Neverbālā
informācija. Komunikācijas process. Rakstiskā
komunikācija. Mutiskā komunikācija. Lietišķās
sarunas.
Vadīšanas teorijas rašanās un attīstība. Vadīšanas
funkcijas. Vadīšanas sistēmas to struktūras. Vadīšanas
metodes. Vadīšanas principi. Vadīšanas informācija un
lēmumi.
Tiek aplūkotas tirgzinību definīcijas, to būtība.
Detalizēti aplūkota tirgzinību vide, tirgzinību
kompleksa elementi, to savstarpējā mijiedarbība.
Patērētāju rīcība patēriņa un biznesa tirgū, patērētāju
vieta tirgzinību sistēmā. Īpaša uzmanība tiek veltīta
segmentēšanai, produkta un cenu politikai, tirgzinību
organizēšanai un kontrolei, mārketinga informācijas
sistēmas veidošanai, konkurencei, preces dzīves
ciklam, preču sadalei, virzīšanai tirgū u. tml.
Nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve un sastāvdaļas:
valsts nodokļus, valsts nodevas, pašvaldību nodevas.
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IUE334
4 KP

Uzņēmējdarbības
ekonomika

K. Didenko

IBO450
4 KP

Starptautiskā
ekonomika

M. Šenfelde

IUV227
4 KP

Saimnieciskās un
darba tiesības

J. Ķipsna

IUV209
3 KP
IUV207
4 KP
IĀS215
3 KP

Grāmatvedība

V. Vasiļjeva

Finanšu pamati

V. Vasiļjeva

Kvantitatīvās
metodes
ekonomikā

R. Počs

Cilvēku resursu
ekonomika

J. Reiters

IUV229
2 KP

Nodokļu sistēmā ietilpstošie valsts nodokļi.
Nodokļu un nodevu maksātāji, ar nodokļiem un
nodevām apliekamie objekti, nodokļu un nodevu
likmes, maksāšanas kārtība. Nodokļu un nodevu
maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība. ES tiešo
nodokļu harmonizācija. ES nodokļu informācijas
sistēmas.
Mācību kursā tiek apskatīti uzņēmuma ražošanas un
finansu resursu novērtēšanas jautājumi, t.sk.
nemateriālie ieguldījumi; pamatlīdzekļu uzskaite, to
novērtēšanas īpatnības, pārvērtēšana, nolietojums,
izslēgšana; ilgtermiņa finansu ieguldījumi; apgrozāmo
līdzekļu vērtēšanas metodes; ražošanas uzskaite, t. sk.
pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācija, procesa
pašizmaksas kalkulācija, peļņas un zaudējumu aprēķina
modeļi, gada pārskats.
Starptautiskās tirdzniecības teorija. Reģionālās
ekonomiskās problēmas. Starptautiskās tirdzniecības
politika. Valūtas kursi un atvērtas ekonomikas teorija.
Nacionālie rēķini un maksājumu bilance. Starptautiskā
makroekonomiskā politika. Starptautiskā valūtas
sistēma. Kapitāla pasaules tirgus.
Tiesību teorijas jēdzieni, civiltiesiskās līgumiskās
attiecības, ģimenes, mantošanas un darba tiesības.
Tiesisku darījumu jēdziens un to dalībnieki. Tiesisku
darījumu sastāvs un to forma. Līguma slēgšanas
galvenie noteikumi. Saistības un prasījumi no
neatļautas darbības. Vaina kā civiltiesiskās atbildības
pamats. Vainas pakāpes.
Grāmatvedības uzskaites organizācija. Uzņēmuma
finansu saimnieciskās darbības bilance, tās analīze.
Uzņēmuma finansu saimniecība un tās mērķi. Banku
sistēma. Finansu plāns, tā sastādīšana. Kredīti to veidi.
Ekonomiski - matemātiskās metodes un modeļi un
lēmumu
pieņemšanas
process.
Laika
rindu
prognozēšanas metodes. Ekonomisko sakarību
pētīšanas modeļi. Lineārās programmēšanas modeļi.
Imitējošā modelēšana. Rindu teorijas elementi.
Cilvēkresursu jēdziens. Cilvēkresursu efektivitātes
rādītāji. Investīciju cilvēkkapitālā ekonomiskais
pamatojums. Darba samaksas sistēma uzņēmumā.
Darbinieku skaita un darba procesu optimizācija.
Cilvēkresursu kontroles sistēma uzņēmumā
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IET301
2 KP

IUE337
2 KP

IET313
4 KP

IUE328
4 KP

ITE319
3 KP

IRE302
4 KP

Ekonomisko
pētījumu
metodoloģija

J. Saulītis

Zinātniskā pētījuma jēdziens, nozīme. Pētījumu veidi.
Pētījumu metodes un metodoloģija. Kvalitatīvie un
kvantitatīvie pētījumi. Pētījuma struktūra. Darba
noformējums. Pētniecības ētika. Darba prezentēšana.
Ideju ģenerēšanas metodes.
Ekonomiskās
V. Jansons
Mācību priekšmeta mērķis: iemācīt studentus
informācijas
apstrādāt daudzdimensiju informācijas masīvu,
apstrāde
izmantojot mūsdienu datortehnoloģijas. Svarīgākās
informācijas atlase no nestrukturētiem datiem.
Iemācīt izmantot E -tehnoloģijas informācijas
iegūšanai, apstrādei un lēmumu pieņemšanai
atbilstoši reālai situācijai reālajā laikā - On line
režīmā. Mācību priekšmeta uzdevumi: risināt
konkrētus ekonomikas uzdevumus, kuros ir liela
apjoma datu masīvi. Iemācīties pieņemt optimālo
lēmumu šādos apstākļos.
Starptautiskās
I.
Starptautiskie ekonomiskie darījumi un to
finanses
Dovladbekova atspoguļošana
valsts
maksājumu
bilancē.
Starptautiskā monetārā sistēma. Valūtas kursi un to
ietekmējošie faktori. Valūtas tirgus, eirovalūtu tirgus.
Starptautiskais kapitāla tirgus - starptautiskais akciju
un obligāciju tirgus. Atvasināto instrumentu tirgus finanšu nākotnes darījumi, opcijas un mijmaiņas
darījumi. Starptautiskās bankas - Centrālās Bankas
loma, komercbankas un investīciju bankas.
Starptautiskās investīcijas - tiešās ārvalstu
investīcijas, portfeļa investīcijas.
Projektu vadīšana A. Magidenko Projektu saturs un klasifikācija tirgus apstākļos.
Projektu tirgus, zinātniski tehniskie, ekonomiskie un
ražošanas kritēriji. Projektu vadīšanas elementi,
shēmas un rādītāji. Projektu izpildīšanas tehnoloģija
un plānošana. Know-how projektu tehniski
ekonomiskās informācijas nodrošināšana. Projektu
analīze, to būtība: projektu ekonomiskā efektivitāte,
projektu sociālā ekoloģiskā, budžeta efektivitāte.
Uzņēmējdarbības N.
Izejvielu un materiālu sagādes ekonomika,
loģistikas pamati Sprancmanis
organizējot ražošanu pēc pasūtījuma nelielās partijās
un preču noieta kanālu izveidošana. Lēmumu
motivācija par maksimālo servisu pircējam,
minimālajām transporta un krājumu glabāšanas
izmaksām, to aprēķina, realizācijas un savstarpējās
optimizācijas metodes.
Nekustamā
M. Šenfelde
Nekustamā īpašuma kā valsts nacionālās bagātības
īpašuma
būtiskas
daļas
veidošana,
pārvaldīšana,
ekonomika
apsaimniekošana
un
pilnveidošana.
Tā
tirgus
funkcionēšanas
un
attīstības
likumsakarības.
Nekustamā īpašuma nozīme tautsaimniecības
attīstībā un nekustamais īpašums kā uzņēmējdarbības
stabilitātes, kapitāla saglabāšanas un palielināšanas
garantija.
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IBO305
3 KP

Dabsaimniecības
ekonomika

M. Šenfelde

IRO541
4 KP

Organizēšanas
teorija

J. Zvanītājs

IRE301
3 KP

Eiropas valstu
ekonomika

M. Šenfelde

IRE307

Eiropas
Savienības
līdzfinansēto
projektu vadīšana

M. Šenfelde

IBO304
4 KP

Reģionālās
plānošanas un
prognozēšanas
pamati

T. Survilo

IRE404
2 KP

Eiropas
Savienības
ekonomiskās
politikas
aktualitātes

M. Šenfelde

IRE303

Ekonomiskās
sistēmas
funkcionēšanas
modelis (lietišķā
spēle)

M. Šenfelde

IET108
3 KP

Ekonomiskās
domas vēsture

L. Krilovs

Dabsaimniecības ekonomikas nozīme un izpētes
objekti. Biosfēra-cilvēces un dabas mijiedarbības
lauks. Atkritumu saimniecība. Ekonomisko metožu
pielietošana, aprēķinot vides vērtību. Dabas resursu
nodoklis. Vides aizsardzības sistēma Latvijā.
Starptautiskā
sadarbība
vides
aizsardzības
jautājumos.
Organizācijas kursa teorētiskie pamati, saistība ar
citām ekonomiskām disciplīnām. Darba ražošanas,
uzņēmējdarbības un tautsaimniecības organizēšanas
teorijas jautājumi. Praktiskie piemēri jautājumu
risināšanā dažāda līmeņa un profila tautsaimniecības
nozarēs.
Eiropas
valstu
ekonomikas
raksturojums.
Ekonomiskā integrācija un ES izveidošanās posmi.
Eiropas valstu sadalījums pa reģioniem pēc
ekonomiskās attīstības līmeņa. Dažādu valstu grupu
ekonomikas īpatnības un attīstības tendences.
ES finansējuma veidi. Vispārīgie projektu atlases
kritēriji. Projektu pieteikšana. Projekta cikls un tā
galvenie elementi. ES struktūrfondu vadība.
Projekta budžets. Projekta izvērtēšana, ieviešana un
uzraudzība.
Reģionālās attīstības likumdošana un administrēšana.
Reģionālās attīstības subjekts un objekts. Plānošanas
un prognozēšanas metodes. Demogrāfiskie rādītāji.
Nodarbinātība un darba samaksa. Ekonomiskā
attīstība: lauksaimniecība, rūpniecība, būvniecība un
investīcijas, transports un sakari, tirdzniecība utt.
Sociālie rādītāji: dzīvokļu saimniecība, pilsētu
labiekārtošana, izglītība un kultūra, veselības aprūpe,
sociālā
drošība, sabiedriskā kārtība, vides
aizsardzība. pašvaldības ieņēmumi un izdevumi.
Ekonomiskās integrācijas pieejas un formas. ES
izveidošanās un ES konstitūcija. ES struktūra,
lēmumu pieņemšana. ES budžets un nodokļu politika.
ES kopējā lauksaimniecības politika. ES rūpniecības
politika. ES enerģētikas un apkārtējās vides politika.
ES ārējās tirdzniecības politika. ES nodarbinātības un
sociālā politika. ES reģionālā politika.
Ekonomikas
izaugsme
un
attīstība.
Ekonomikas
attīstības
noteicošie
faktori:
cilvēkresursi, nodrošinātība ar dabas resursiem,
kapitālu. Uzņēmējdarbības nozīme. Ekonomiskās
sistēmas elementu savstarpējā sakarība un
mijiedarbība. Mājsaimniecību, ražotājfirmu, valdības
loma. Tautsaimniecības ekoloģiskie aspekti.
Ekonomiskās domas pirmās liecības. Antīkā
ekonomiskā doma. Merkantilisma doktrīna un prakse.
Klasiskā ekonomiskā doma: fiziokrātu skola, angļu
klasiskā skola. Vācu vēsturiskā skola. Neoklasiskā
ekonomiskā doma: neoklasikas pionieri, Vīnes skola,
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IUE329
3 KP

Inovāciju
ekonomika

V. Jurēnoks

IRE001

Bakalaura darbs

M. Šenfelde

matemātiskā skola, angļu-amerikāņu neoklasiskā
skola. Institucionālā skola. Keinsisms. Monetārisms.
Inovāciju būtība, jēdzieni, mērķi. Inovāciju
klasifikācijas. Inovācijas darbība. Produkcijas
zinātnietilpības rādītāji. Inovācijas uzņēmumi, to
veidi,
organizēšanas
struktūras.
Tirgzinības
inovācijas sfēra: stratēģiska un taktiskā tirgzinības
inovācijas uzņēmumos. Inovāciju infrastruktūras, tās
pamatelementi. Inovācijas procesa plānošana.
Inovāciju ekonomiskais pamatojums.
Studenta teorētisko zināšanu sistematizēšana un
nostiprināšana
ekonomikā
un
plānošanā,
ekonomiskas domāšanas izveidošanas veicināšana,
analizējot un risinot tirgus ekonomikas uzdevumus.
Ekonomiska rakstura pētījumu un aprēķinu veikšana.
Studenta patstāvīgā darba iemaņu attīstība un
nostiprināšana spēju publiski aizstāvēt iegūtus
rezultātus.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Mikroekonomika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IET 127
Statuss:
Bakalaura akadēmiskās izglītības priekšmets
3. Kredītpunkti: 4 KP,

Kontaktstundas: 64 stundas

4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē. Mācību
priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku un uzņēmējdarbību saistītiem priekšmetiem.
5. Kursa īstenošanas mērķis:
Sniegt zināšanas mikroekonomikas teorijā.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi:
- Noskaidrot mikroekonomisko teoriju pamatjēdzienus;
- Izprast pieprasījuma un piedāvājuma teoriju, patērētāju uzvedības teoriju,
ražošanas un izmaksu teoriju, firmas un tirgus struktūru teoriju, ražošanas faktoru
tirgus pamatproblēmas, sabiedriskās izvēles teoriju.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Mikroekonomikas priekšmets
Izprast mikroekonomikas izpētes objektus un subjektus, ierobežoto resursu un izvēles būtību
un izrietošās sekas. Apzināt galvenās ekonomiskās problēmas. Izprast pozitīvās un normatīvās
analīzes atšķirības.
2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija
Izprast piedāvājuma un pieprasījuma ekonomisko būtību. Prast atšķirt pieprasījumu no
vajadzības. Izprast tirgus līdzsvara būtību. Izprast elastības teorijas būtību. Prast noteikt
elastības koeficientu. Zināt elastības teorijas praktisko pielietojumu.
3. Patērētāju izvēles teorija
Izprast patērētāja izvēles teorijas pamatus, kā priekšnosacījums tam ir robežteorijas jēdzienu
(robežderīgums, kopējais derīgums) izpratne un zināšanas. Jāprot noteikt patērētāju līdzsvaru.
4. Uzņēmums un uzņēmējdarbība
Zināt uzņēmējdarbības (komercdarbības) pazīmes. Atšķirt grāmatvežu un ekonomista
(uzņēmēja) pieeju ražošanas izmaksu noteikšanai. Prast nākotnes vērtību pielīdzināt tagadnes
vērtībai (diskontēt).
5.

Ražošanas un izmaksu teorijas

Izprast ražošanas funkcijas būtību un krītošā ražīguma likumu. Padziļināti izprast robežteorijas
būtību. Atšķirt ražošanas mainīgās un nemainīgās izmaksas.
6. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīgas konkurences apstākļiem
Zināt pilnīgas konkurences pazīmes, izprast tās būtību. Prast noteikt peļņu maksimizējošo
ražošanas apjomu. Izprast lūzuma un slēgšanas punktu jēgu. Izprast pilnīgas konkurences
ekonomiskās sekas.
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7. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga monopola apstākļos
Zināt pilnīga monopola pazīmes. Prast noteikt peļņu maksimizējošo ražošanas apjomu pilnīga
monopola apstākļos. Izprast monopolizēta tirgus ekonomiskās sekas.
8. Firmas darbība monopolkonkurences un oligopola apstākļos
Izprast monopolkonkurences būtību, tās galvenās atšķirības no pilnīgas konkurences un
monopolkonkurences ekonomiskās sekas. Zināt oligopola pazīmes. Izprast oligopola tirgus
modeļa neviennozīmību. Izprast spēļu teorijas pieeju oligopola stratēģiju noteikšanā.
9. Ražošanas faktoru tirgus
Zināt ražošanas faktoru tirgus īpatnības. Izprast faktoru pielietošanas un viszemāko izmaksu
likumus. Zināt darba tirgus pamatelementus (pieprasījums un piedāvājums, aizstāšanas un
ienākuma efekts, tirgus līdzsvars), bezdarba rašanās cēloņus. Izprast zemes rentes un zemes
cenas veidošanos. Saprast kapitāla tīrā ražīguma koncepciju. Kapitāla pieprasījumu un
piedāvājumu noteicošie faktori.
10. Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība
Izprast tirgus neveiksmju būtību, un šo neveiksmju seku neitralizēšanas paņēmienus. Izprast
sabiedriskās izvēles teorijas būtību, tiešo un pārstāvniecības demokrātiju un lēmumu
pieņemšanas mehānismu.
7.2. Priekšmeta saturs
Nr.
Temats
Stundu skaits
Lekcijas Prakt.
1.
2
Mikroekonomikas priekšmets.
1.1. Resursu ierobežotība un izvēle.
1.2. Ražošanas iespēju līkne. Alternatīvās izmaksas.
1.3. Ekonomikas pamatproblēmas.
1.4. Ekonomikas sistēmas.
1.5. Pozitīvā un normatīvā analīze.
1.6. Mikroekonomika un makroekonomika.
4
2
2.
Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati.
2.1. Tirgus.
2.2. Pieprasījums, pieprasījuma apjoms un to noteicošie
faktori.
2.3. Krītošā pieprasījuma likums.
2.4. Piedāvājums, piedāvājuma apjoms un to noteicošie
faktori.
2.5. Tirgus līdzsvars. Līdzsvara cena.
2.6. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. Elastības
teorijas praktiskais pielietojums.
3.
3.1.

Patērētāja izvēles teorija.
Vajadzības, labumi, derīgums, kopējais un
robežderīgums.

3.2.
3.3.

Derīguma skaitliskā un kārtas koncepcija
Krītošā derīguma likums, patērētāja izvēles problēma.
Kopējā derīguma maksimizēšana. Patērētāja līdzsvara
nosacījums.
Vienaldzības līknes. Budžeta līnija.
Robežderīguma teorijas praktiskais pielietojums.
Uzņēmums un uzņēmējdarbība.

3.4.
3.5.
4.

2

2

3

2
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4.1.
4.2.

Procesu un parādību ekonomiskā būtība un
juridiskā forma.
Uzņēmums, uzņēmējdarbība, uzņēmējs (komersants)

4.3.

Uzņēmējdarbības (komercdarbības) juridiskās
formas.
4.4. Pilna un ierobežota atbildība.
4.5. Uzņēmējdarbības finansiālie aspekti.
4.5.1. Ražošanas izmaksas: grāmatveža un ekonomista
(uzņēmēja) vērtējums. Faktiskās naudas izmaksas,
alternatīvās izmaksas, normālpeļņa, grāmatvedības
peļņa, ekonomiskā pelņa.
4.5.2. Nākotnes vērtības pielīdzināšana tagadnes vērtībai.
Diskonts, tā pielietojuma sfēras.
5.
5.1.

Ražošana: ražīgums un izmaksas
Ražošana, ražošanas faktori, faktoru aizvietojamība,
ražošanas funkcija.

5.2.

Kopējais, vidējais un robežprodukts. Krītošā
ražīguma likums.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.
7.2.

7.3.

Ražotāja līdzsvars. Ražošanas faktoru
Ražošanas izmaksas. Mainīgās un nemainīgās
izmaksas.
Kopējās, vidējās un robežizmaksas.
Izokvantas un izokostas.
Firmas pelņas maksimizēšana pilnīgas
konkurences apstākļos.
Pilnīga konkurence, tās pazīmes.
Ieņēmumi. Kopējie, vidējie un robežieņēmumi.
Peļņu maksimizējošais ražošanas apjoms.
Firmas līdzsvars īsajā periodā pilnīgas
konkurences apstākļos.
Optimālā ražošanas apjoma noteikšanas
metodes: salīdzinot kopējos ieņēmumus un
kopējās izmaksas; salīdzinot robežieņēmumus
un robežizmaksas.
Lūzuma punkts. Slēgšanas punkts.
Firmas līdzsvars garajā periodā.
Nozares līdzsvars garajā periodā.
Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga monopola
apstākļos.
Pilnīgs monopols, tā pazīmes un veidošanās cēloņi.
Pieprasījuma un robežieņēmumu līknes pilnīga
monopola apstākļos. Sakarība starp kopējiem
ieņēmumiem, robežieņēmumiem un
pieprasījuma elastību.
Monopolfirmas peļņas maksimizēšana (firmas
līdzsvars).

3

2

4

2

4

2
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7.4.
7.5.
7.6.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
10.

Apjoma efekts. Dabiskais monopols.
Cenu diskriminācija.
Monopolizēta tirgus ekonomiskās sekas.
Patērētāju pārpalikums. Sabiedrības absolūtie
zaudējumi. X - neefektivitāte.
Firmas darbība monopolkonkurences un
oligopola apstākļos.
Nepilnīga konkurence. Monopolkonkurence,
tās pazīmes. Produktu diferencēšana.
Monopolkonkurences salīdzinājums ar pilnīgu
konkurenci un pilnīgu monopolu.
Oligopols, tā pazīmes un veidošanās cēloņi.
Oligopola tirgus modeļu nevienozīmība.
Kurno modelis. Edžverta modelis. Pieprasījuma
lauztā līnija.
Spēļu teorijas pielietojums oligopola stratēģijas
noteikšanā.
Slepenā vienošanās. Cenu karš.
Ražošanas faktoru tirgus.
Ražošanas faktori: zeme, darbs, kapitāls.
Atvasināts pieprasījums.
Robežprodukts naudas izteiksmē (MRP). MRPražošanas faktoru pieprasījuma grafiks.
Vismazāko izmaksu lielums. Pelņas maksimizēšanas
likums.
Darba tirgus. Darba alga. Nominālā un reālā
darba alga.
Darba pieprasījums un piedāvājums.
Aizvietošanas un ienākumu efekts.
Darba tirgus līdzsvars. Bezdarbs, tā rašanās cēloņi.
Strukturālais, frikcionālais, sezonas un
cikliskais bezdarbs.
Darba algas līmenis, tā diferencēšana.
Zemes tirgus. Zemes rente, zemes cena.
Kapitāla tirgus. Kapitāla tīrā ražība. Procents.
Kapitāla pieprasījums un piedāvājums.
Investīcijas. Investīciju efektivitātes noteikšana.

Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju
mijiedarbība.
10.1. Tirgus neveiksmes, to cēloni.
10.2. Darījumu kārtošanas izmaksas.
10.3. Blakusefekti. Negatīvie un pozitīvie blakusefekti.
Blakusefektu transformācijas paņēmieni.
10.4. Pigu nodokļi. Kouza teorēma.
10.5. Sabiedriskie labumi.
10.6. Sabiedriskās izvēles teorija.
10.7. Tiešās pārstāvniecības demokrātija. Lēmumu

4

4

2

2

2

1
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pieņemšanas mehānisms.
10.8. Atsevišķu sabiedrības grupu interešu aizstāvēšanas
paņēmieni. Lobēšana. Mijatbalsts.
Kopā:

32

32

7.3.Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)

Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

1 gads
1 sem.
2 sem.
2
2
4

2 gads
3 sem.
4 sem.

7.3.2. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, kontroldarbi, situācijas.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Eksāmens: 5 situāciju uzdevumi, viens teorētiskais jautājums.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. – Rīga: „Izglītības soļi”, 2005.
2. Gods U. Mikroekonomika. - Rīga, „Biznesa augstskola Turība”, 2008.
3. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. - Rīga:, Kamene, 2008
4. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - Rīga: Kamene,
2003
5. Nešpors V. Mikroekonomikas teorija. Mācību līdzeklis patstāvīgam
darbam. - Rīga: RTU, 2000
4. Škapars R. Loģiskās shēmas mikroekonomikā. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2006
5. Oļevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība preču
tirgū. - Rīga: LTVSVI, 1996
6. Oļevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība
ražošanas faktoru tirgū. - Rīga: LTVSVI, 1997
7. Stiglics Dž.E., Driftils Dž. Mikroekonomika. – Rīga: LU, 1995
8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Microeconomics. – Mcrow-Hill Book Company, 1989
9. Salvatore Domenic. Microeconomics: Theory and Application. – Macmillan Publishing
Company, 1986
10. Грегори Мэнкю Н. Принципы экономикc. - С-Петербург, 2000
11. Н.Нуреев Р.Н. Курс микроэкономики. - М: 1998
12.50 лекций по микроэкономике. - С-Петербург: Экономическая школа, 2000, Т. 1,
Т.2
Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība vai uzņēmējs ar augstāko izglītību.
Valsts valodas prasme.Vēlams doktora grāds.
10. Realizācijas nodrošinājums
a. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• datortehnika ar projektoru;
• kodoskops;
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•
•
•
•
•
•

mācību literatūra;
pavairošanas tehnika.
mācību materiāli;
periodiskā literatūra;
likumdošanas materiāli;
uzņēmējdarbības pārskatu veidlapas.
b. Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 4 st. nedēļā.

11.

Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Matemātika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: DMM 102
Statuss: bakalauru akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti: 4 KP,
4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas vidusskolā.
5. Vispārīgais mērķis
Sniegt pamatzināšanas augstākajā matemātikā.
6. Sasniedzamie (specifiskie mērķi)
Iemācīt studentiem matemātikas pamatjēdzienus un metodes, loģiski un precīzi formulēt
apgalvojumus.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lineārās algebras elementi
Vektoru algebra
Analītiskā ģeometrija
Ievads matemātiskajā analīzē
Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini
Integrālrēķini
Parastie diferenciālvienādojumi
Skaitļu un funkciju rindas
Pārskata lekcija

7.2. Priekšmeta saturs
Temati

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
8
4
4

1. Lineārās algebras elementi
1.1. Matricas un determinanta jēdziens. Otrās un trešās kārtas
determinanti.
1.2. Minori un adjunkti. Determinantu īpašības. Jēdziens par
augstākas kārtas determinantiem.
1.3. Matricu veidi. Lineāras darbības ar matricām. Matricu
reizināšana.
1.4. Inversā matrica. Matricas rangs.
1.5. Lineāru vienādojumu sistēmas ar diviem nezināmiem un to
atrisināšana ar Krāmera formulām un Gausa metodi. Jēdziens
par sistēmas atrisinājuma eksistenci.
1.6. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisināšana ar matricu metodi.
Kronekera – Kapelli teorēma.
8
2. Vektoru algebra
2.1. Skalāri un vektori. Pamatjēdzieni par vektoriem. Lineāras
darbības ar vektoriem. Vektora projekcija uz ass, tās īpašības.
Vektoru lineārā atkarība, bāze, vektora koordinātes.

4

4
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3.

4.

5.

6.

7.

2.2. Vektora modulis, virziena kosinusi. Lineāras darbības ar
vektoriem, kam dotas koordinātes. Vektoru skalārais
reizinājums, tā aprēķināšana un lietojumi.
2.3. Vektoriālais un jauktais reizinājums, to aprēķināšana,
ģeometriskā nozīme un lietojumi.
Analītiskā ģeometrija
3.1. Taisne plaknē. Leņķis starp divām taisnēm plaknē.
3.2. Riņķa līnijas vienādojums. Elipses, hiperbolas un parabolas
kanoniskie vienādojumi.
3.3. Virsmu un līniju vienādojumi telpā. Plakne. Taisne telpā.
Taisnes un plaknes savstarpējais stāvoklis telpā.
Ievads matemātiskajā analīzē
4.1. Lielumi. Funkcionāla atkarība. Lielumu sistēmas. Sakarības
starp lielumiem.
4.2. Funkciju un lielumu robežas.
4.3. Funkciju nepārtrauktība. Pārtraukuma punkti.
4.4. Finansu matemātikas elementi.
Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini
5.1. Funkciju un lielumu pirmās kārtas atvasinājums.
Diferencēšanas
pamatformulas.
Elementāro
funkciju
atvasinājumi.
5.2. Saliktas funkcijas atvasinājums. Inversas funkcijas
atvasinājums. Augstākas kārtas atvasinājumi. Teilora formula.
5.3. Atvasinājumu pielietojumi ekonomikā.
5.4. Augošas un dilstošas sakarības. Ekstrēma punkti. Vislielākās
un vismazākās vērtības.
5.5. Funkcijas grafika ieliektība, izliektība. Pārliekuma punkti.
5.6. Lopitāla kārtula. Asimptotas.
5.7. Funkciju izpētīšanas vispārīgā shēma.
Integrālrēķini
6.1. Primitīvā funkcija, nenoteiktais integrālis, tā īpašības.
6.2. Parciālā integrēšana. Substitūcijas metode.
6.3. Polinoma saknes un sadalīšana reizinātājos. Racionālas
elementārdaļas. Racionālās daļas izteikšana elementārdaļu
summas veidā. Racionālo elementārdaļu integrēšana.
6.4. Racionālu funkciju integrēšana. Iracionālu izteiksmju
integrēšana.
6.5. Noteiktais integrālis kā integrālsummas robeža. Noteiktā
integrāļa īpašības, vidējās vērtības teorēma. Ņūtona – Leibnica
formula. Parciālā integrēšana un substitūcijas metode
noteiktajam integrālim.
6.6. Noteiktā integrāļa pielietojumi: plaknes figūras laukums,
funkcijas vidējā vērtība, pielietojumi ekonomikā.
6.7. Noteiktā integrāļa lietojumu piemēri ekonomikā. Neīstie
integrāļi. Tagadnes vērtība ienākumu plūsmai. Integrāļa
jēdziena vispārinājums. Divkāršā integrāļa definīcija, īpašības
un aprēķināšana Dekarta koordinātēs.
Parastie diferenciālvienādojumi
7.1. Diferenciālvienādojuma jēdziens. Vispārīgais un partikulārais
atrisinājums. Košī problēma pirmās kārtas diferenciālvienādojumam. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi ar
atdalāmiem mainīgiem.
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4
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7.2. Pirmās kārtas homogēni diferenciālvienādojumi un lineāri
vienādojumi.
7.3. Augstākas kārtas diferenciālvienādojumi, kam var pazemināt
kārtu. Lineāru diferenciālvienādojumu atrisinājumu īpašības.
Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar konstantiem
koeficientiem,
homogēnā
vienādojuma
vispārīgais
atrisinājums.
7.4. Lineāri nehomogēni otrās kārtas diferenciālvienādojumi ar
konstantiem koeficientiem.
4
8. Skaitļu un funkciju rindas
8.1. Skaitļu rindas. Rindas parciālsummas; konverģences
definīcija. Konverģences nepieciešamā pazīme. Konverģentu
rindu īpašības. Pozitīvu rindu konverģences pietiekamās
pazīmes.
8.2. Maiņzīmju rinda, to absolūtā un nosacītā koverģence.
Alternējošas rindas; Leibnica pazīme. Funkciju rindas, to
konverģence. Pakāpju rindas. Ābela teorēma.
8.3. Pakāpju rindas konverģences intervāls. Pakāpju rindu īpašības.
Teilora rinda. Elementāro funkciju izvirzījumi Teilora rindā.
8.4. Pakāpju rindu lietojumi funkcijas vērtību un noteiktā integrāļa
tuvinātai aprēķināšanai. Pakāpju rindu diferencēšana un
integrēšana.
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Kopā:
7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks
1 gads
1 sem.
2 sem.
Teorija
2
Praktiskās nodarbības
2
Kopā
4

2 gads
3 sem.
4 sem.

2

2

32

32

3gads
5 sem.
6 sem.

7.3.2. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, mājasdarbi.
Tēma

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Patstāvīgā darba temats

1. Lineārās algebras elementi

Lineārā algebra

2. Vektoru algebra
3. Analītiskā ģeometrija

Vektoru algebra
Analītiskā ģeometrija

4. Ievads matemātiskajā analīzē
5. Viena argumenta funkciju
diferenciālrēķini

Ievads analīzē un robežas
Atvasinājumi,
Funkcijas jēdziens ekonomikā,
Funkcijas pētīšana
Nenoteiktais integrālis

6. Integrālrēķini

7.
Parastie Diferenciālvienādojumi
diferenciālvienādojumi
8. Skaitļu un funkciju rindas
Rindas

Patstāvīgā darba
veids
Mājas darbs,
kontroldarbs
Kontroldarbs
Mājas darbs,
kontroldarbs
Kontroldarbs
Mājas darbs,
kontroldarbs
Mājas darbs,
kontroldarbs
Mājas darbs,
kontroldarbs
Mājas darbs
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8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Eksāmeni un kontroldarbi
70%
Darbs grupā
5%
Nodarbību apmeklēšana un
piedalīšanās diskusijās – aktivitāte 5%
Patstāvīgais darbs
20%
Kopā :
100%
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne,
1988,
534 lpp., 527 lpp.
2. Andrejs Koliškins, Inta Volodko, Maksimilians Antimirovs. Matemātika I tehnisko
augstskolu
studentiem. Rīga, RTU, 2004, 340 lpp.
3. I. Volodko. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā I. Rīga, RTU, 2003, 204 lpp.
4. I. Volodko, A. Āboltiņš, L. Biezā. Tipveida uzdevumu krājums matemātikā II. Rīga, RTU,
LLU, 2002, 288 lpp.
5. Kārlis Šteiners, Biruta Siliņa. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un
dabaszinātņu studentiem.1. daļa, Zvaigzne, 1997, 96 lpp., 2.daļa, Zvaigzne, 1998, 115 lpp.
6. Kārlis Šteiners. Augstākā matemātika. Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu
studentiem.3. daļa, Zvaigzne, 1998, 192 lpp., 4. daļa, Zvaigzne, 1999, 168 lpp., 5. daļa,
Zvaigzne ABC, 2000, 132 lpp., 6. daļa, Zvaigzne ABC, 2001, 208 lpp.
7. Māris Buiķis, Biruta Siliņa. Matemātika. Definīcijas. Formulas. Aprēķinu algoritmi.
Zvaigzne,
1997, 288 lpp.
8. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā.
Zvaigzne,
1996, 328 lpp.
9. Aivars Āboltiņš, Inta Volodko. Rindas. Jelgava, LLU, 2001, 49 lpp.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā matemātiskā izglītība.
Valsts valodas prasme.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele;
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
11.2. Norises vieta:
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 6 stundas nedēļā.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Datormācība (pamatkurss)
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IUE 218
Statuss: Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti 3 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas skolā, t.i., informātika, matemātikā.
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas informātikā un
matemātikā:
5. Kursa īstenošanas mērķis
Mācību priekšmeta pamatuzdevumi ir: iemācīties izmantot programmas no paketnes MS Office
(MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) un izmantot tās praktisko uzdevumu risināšanai.
Iemācīt studentus savos studijās darbos un ekonomikas pētījumos izmantot datora iespējas.
Mācību kursā sevišķi uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem kā datu ievade un analīze, grafiku
un diagrammas izveidošana, datu analīze, loģisko funkciju izmantošana, elementāriem finanšu
aprēķiniem.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi:
• Saprast datora un programmas noskaņošanas procesu.
• Prast izmantot datora programmas dokumentu noformēšanai.
• Prast izmantot datora programmas ekonomisko uzdevumu risināšanai.
• Prast risināt nepieciešamos matemātiskos, finanšu un ekonomiskos.
• Prast izmantot datora programmas prezentācijas veidošanai.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Vispārējās ziņas par programmatūru MS Office;
2. Datu ievades, formatēšana, rediģēšana programmā MS Word.
3. Datu, teksta, formulu un funkciju ievads, formatēšana un rediģēšana, matemātiskās
funkcijas, diagrammas un grafiki programmā MS Excel.
4. Speciālās funkcijas datu apstrādei. Darbības ar matricām un masīviem, vienādojumu
sistēmu atrisinājums.
5. Loģiskās funkcijas IF, AND, OR izmantošana ekonomikas uzdevumos.
6. Uzdevumi ar teksta funkcijām, datuma un laika funkcijām programmā MS Excel.
7. Datu apstrāde, darbs ar lielām tabulām, datu analīze programmā MS Excel
8. Programmas PowerPoint lietošana prezentācijai
7.2. Priekšmeta saturs
Stundu skaits
Tēmas
Kopā Teorija Lab.
1. Datu ievades, formatēšana, rediģēšana programmā MS
12
4
8
Word.
2. Datu, teksta, formulu un funkciju ievads, formatēšana un
rediģēšana, matemātiskās funkcijas, diagrammas un grafiki
6
2
4
programmā MS Excel.
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3. Speciālās funkcijas datu apstrādei. Darbības ar matricām un
masīviem, vienādojumu sistēmu atrisinājums.
4. Loģiskās funkcijas IF, AND, OR izmantošana
ekonomikas uzdevumos.
5. Uzdevumi ar teksta funkcijām, datuma un laika funkcijām
programmā MS Excel.
6. Datu apstrāde, darbs ar lielām tabulām, datu analīze
programmā MS Excel
7. Programmas PowerPoint lietošana prezentācijai
Kopā:

6

2

4

6

2

4

5

1

4

10

4

6

3
48

1
16

2
32

7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
2. gads
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.
Teorija
1
Laboratorijas darbs
2
Kopā
3

3. gads
5 sem.
6 sem.

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, laboratorijas darbi, kontroldarbi, uzdevumi
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Matemātikas uzdevumi
2. Datu apstrāde
3. Loģiskās funkcijas
4. Datu analīze
5. Prezentācijas veidošana

Patstāvīgā darbā temats
Programmas MS Excel lietošana
Programmas MS Word un MS
Excel lietošana
Loģiskās funkcijas
programmatūrā MS Excel
Datu analīze un uzdevumu
risinājumi programmā MS Excel
Programmas MS PowerPoint
lietošana

Patstāvīgā darba
veids
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko uzdevumu risināšanā.
Studenti kopā ar pasniedzēju apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, un speciālo
literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus,
piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
Laboratorijās nodarbībās 1. semestra laikā jāatrisina patstāvīgi uzdevumus par tematiem,
kas norādīti programmā – 40%; kontroldarbi – 20% no vērtējuma.
Eksāmenā izmantojot doto biļetē informāciju, veikt aprēķinus, analīzi, risināt
praktiskus piemērus un veikt novērtējumus – 40% no vērtējuma. Novērtējums 10 ballu
sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb. red. V. Jansons. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2004. – 1. grāmata.
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2. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb. red. V. Jansons. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2004. – 2. grāmata.
3. http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabid=9&id=307&lang=1
4. http://office.microsoft.com/lv-lv/results.aspx?qu=MS+Word
5. http://office.microsoft.com/lv-lv/results.aspx?qu=MS+Excel
6. http://www.bettersolutions.com/
7. http://www.cctglobal.com/
8. http://www.liis.lv/mspamati/
9. RTU IEF pasniedzēju WEB lapas:
www.ortus.rtu.lv
http://www.ief.rtu.lv/filipovs/
http://www.ief.rtu.lv/tambovceva/
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība ar pieredzi informācijās tehnoloģijās, ar prasmi ekonomikas uzdevumu
risināšanā ar datorprogrammām.Vēlams doktora grāds.Valsts valodas prasme, vēlams lietišķās
angļu valodas zināšanas. Ieteicama prakse ekonomiskās informācijas apstrādē.
11. Realizācijas nodrošinājums
•
•
•
•
•
•
•

Tehniskais aprīkojums:
tāfele;
projektors ar datoru, ekrāns;
datortehnika ar pieeju Internetā;
programmatūra – MS Office;
mācību literatūra;
mācību materiāli;
pavairošanas tehnika.
Norises vieta (auditorija, u.tml.)
1 auditorija lekcijām – 1 st. nedēļā.
datorklases atsevišķām praktiskajām nodarbībām - 2 st. nedēļā.

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, programmatūrās.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Ievads studiju nozarē
2. Nr. Priekšmetu reģistrā IUE 133
Statuss: bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti: 1 KP, kontaktstundas: 16
4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšēja mācību perioda – vidusskolā.
5. Vispārīgais mērķis.
Ievads specialitātē ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par izvēlēto studiju nozares,
augstskolu, mācīšanas metodēm informācijas avotu lietošanu un kura nolūks ir palīdzēt
studentiem izprast ar augstskolas darbības pamatus un iegūt prasmi patstāvīgi orientētie
augstskolas vidē.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
- izprast augstskolu kā sistēmu;
- prast izmantot sniegto informāciju jauno zināšanu ieguvei;
- pielietot zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar studiju procesu
saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts.
1. Ievaddaļa.
Mācību procesa organizācija. Izzināt mācību priekšmeta saturu, saistību ar citiem mācību
priekšmetiem, iepazīties ar Rīgas Tehniskas universitātes struktūru, Inženierekonomikas
fakultātes sastāvu, studiju programmām, programmu saturu.
2. Literatūras un citu informācijas avotu lietošana. Iepazīties ar RTU Zinātniskas bibliotēkas
darbību, tas vēsturi, bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
3. Latvijas tautsaimniecības attīstības nosacījumu un problēmas. Iepazīties ar
tautsaimniecības attīstības tendencēm, saistību ar pasaules saimniecisko un politisko
sfērām, ar valsts resursu reālo stāvokli, to izmantošanas iespējam.
4. Uzņēmējdarbība un tas nozīme tautsaimniecības attīstībā. Iepazīties ar uzņēmējdarbībā
iesaistītiem resursiem, to avotiem un izmantošanas ekonomiskajiem aspektiem.
5. Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana, muitas vadīšana un nodokļi. Iepazīties ar
šodienas skatienu uz tirdzniecības pamatprincipiem, ārējas tirdzniecības attīstības
tendencēm, muitas un nodokļa lomu valstī.
6. Mācīšanas metodika. Izprast mācīšanas būtību. Iepazīties ar informācijas apstrādes modeli.
RTU studentu ētikas kodekss.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati
1. Ievaddaļa
1.1. RTU
1.2. IEF
1.3. Studiju programma
1.4. Programmu saturs
Literatūras un citu informācija avotu lietošana
1. RTU bibliotēka

Stundu skaits
kopā

lekcijas

2

2

2

2
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2. bibliotēkas lietošanas noteikumi
Latvijas tautsaimniecības attīstības nosacījumi un problēmas
1. Tautsaimniecības attīstības tendences
2. Saistība ar pasaules saimniecisko un politisko sfērām.
Uzņēmējdarbība un tas nozīme tautsaimniecības attīstība
1. Biznesa vadītāja loma un pienākumi
2. Uzņēmējdarbībai nepieciešana resursi
3. Resursu avoti un izmantošanas ekonomiskie aspekti
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana, muitas vadīšana un
nodokļi
1. Ārējas tirdzniecību pamatprincipi
2. Ārējas tirdzniecības tendences
3. Muitas loma valsti
4. Nodokļu sistēma
Mācīšanas metodika
1. Mācīšanas būtība
2. Mācīšanas metodes lasīšana, klausīšanas, rakstīšanas materiāla
izklāsts, gatavošanas eksāmenam
3. Studiju darba noformēšanas noteikumi:
• RTU studentu ētikas kodekss;
• uzvedības normas augstskolā
Kopā

2

2

2

2

2

2

6

6

16

16

7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
1 sem.
Teorija

1

Kopā:

1

2. gads
2 sem.

3 sem.

3. gads
4 sem.

5 sem.

6 sem.

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1) Jāizstrādā un jāaizstāv referāts
2) Jānokārto ieskaite – jautājumi
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamatliteratūra:
1) Didenko K. Ievads studiju nozarē. „Ekonomika” un „Uzņēmējdarbības un vadīšana”.
Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU, 2002. – 106 lpp.
2) Beķeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā. – Rīga: RTU, 2003. – 44 lpp.
3) Hofs K.G. Biznesa ekonomika.- Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds. 2002. - 559 lpp.
4) Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC,1999. –
663lpp.
5) Opolcere U. Mācīties – tas ir lieliski! – Rīga: Alberts XII, 2000. – 189 lpp.
6) Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē. – Rīga: Pētergailis, 2000. – 111 lpp.
7) Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrija. – Rīga: 2007.
8) Latvijas statistikas gadagrāmata. – Rīga: 2008.
9) Diena
10) Dienas Bizness
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11) Neatkarīgā Rīta Avīze
12) Curzon L.B. Teaching in Further Education. – London, 1997. – 450 p.
13) Gordon Dryden, Dr.Jeannette Voc. The Learning Revaluation. UK. 1994. – 512 p.
14) Jensen E., Dabney M. Learning Smarter. The New Science of Teaching. – USA: The Brain
Store, 2000. – 234 pages.
15) Ксаллерн Д. Психология критического мышления. – Санкт-Петербург: ПНТСР, 2000.
– 503 с.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. tehniskais aprīkojums un materiāli
-

tāfele
kodoskops
mācību literatūra
pavairošanas tehnika
dators
video projectors

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Saskarsmes pamati
2. Nr. priekšmetu reģistrā: HPS 120
Studiju līmenis: bakalaura studijas
3. Kredītpunkti: 2KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Mācību priekšmets papildina vidējās mācību iestādēs iegūtās zināšanas humanitārajās
zinātnēs. Priekšmetam ir integrējoša saikne ar citiem augstskolā apgūstamajiem
sociālajiem un humanitārajiem priekšmetiem.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Saskarsmes pamati ir mācību priekšmets, kas pilnveido studentu komunikatīvo
kompetenci, attīsta izpratni par cilvēku saskarsmes ētiskajiem, kultūras un
psiholoģiskajiem aspektiem.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• Sniegt zināšanas par komunikatīvā procesa nozīmi , norises būtību un veidiem
sabiedrībā;
• Pilnveidot izpratni par efektīvas saskarsmes nosacījumiem un personisko saskarsmes
stilu.
7. Saturs
7.1.Priekšmeta apraksts
1.Saskarsmes jēdziens.
Jānoskaidro saskarsmes definējums, procesa psiholoģiskie, ētiskie un kultūras aspekti.
2. Komunikācijas funkcijas un veidi.
Jāizprot komunikācija kā informācijas apmaiņas process, kā cilvēku savstarpējā mijiedarbība.
3. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības.
Jāizprot cilvēku savstarpējo attiecību pamatnosacījumi un izpausmes. Jāprot analizēt
saskarsmes situatīvie un cilvēciskie faktori.
4. Verbālā komunikācija un neverbālā komunikācija.
Jāpārzina verbālās un neverbālās saskarsmes elementi, to nozīme.
5. Efektīvas saskarsmes priekšnosacījumi.
Jāprot analizēt saskarsmes situācijas, noteikt efektīvas saskarsmes traucējošie faktori. Jāspēj
analizēt konflikta situācijas.
6. Individuālais saskarsmes stils.
Jāapzinās personiskais saskarsmes stils, jāzina stila ietekmējošie faktori, stiprās puses un
trūkumi.
7. Saskarsmes ētiskie aspekti.
Jāizprot morālās vērtības, pozīcija, rīcība. Jāzina tikumiskās kultūras elementi to izpausmes.
8. Uzvedības un saskarsmes kultūra.
Jāzina etiķetes funkcijas un veidi. Jāizprot saskarsme multikulturālā vidē: uzvedības normas un
manieres. Jāizprot uzvedības normas augstskolā. Jāapzinās ārējā izskata nozīme, apģērba
funkcijas komunikācijā.
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7.2. Priekšmeta saturs
Tēmas
1. Saskarsmes jēdziens
Saskarsme un komunikācija: definējumi.
Saskarsmes psiholoģiskie aspekti.
Ētiskie aspekti.
Kultūras aspekti.
2. Komunikācijas funkcijas, veidi
Informācijas apmaiņas procesi saskarsmē.
Saskarsme kā cilvēku mijiedarbība.
Formālā un neformālā saskarsme
Komunikācija augstskolā
3. Cilvēku savstarpējās attiecības
Formālo un neformālo attiecību struktūra
Sociālā percepcija
Stereotipi un aizspriedumi
Cilvēku attiecības un uzvedība grupā
4. Verbālā komunikācija
Runas funkcija, elementi, veidi
Monologs un dialogs kā sarunu veidi
Klausīšanās funkcijas un barjeras
Pārliecinošas runas, argumentēšanas prasmes
5. Neverbālās komunikācijas aspekti
Neverbālās komunikācijas loma un izpausmes
Cilvēku izvietojums telpā, distance
Ķermeņa valoda
Ekstralingvistiskie un olfaktorie elementi
6. Efektīva saskarsme
Efektīvas saskarsmes priekšnosacījumi
Grūtās saskarsmes situācijas un partneri
Domstarpības un konflikti
7. Individuālais saskarsmes stils
Saskarsmes stilu ietekmējošie faktori
Uztveres, domāšanas, emociju izpausme saskarsmē.
Temperamenta un rakstura ietekme
8. Saskarsmes ētiskie aspekti
Morālās vērtības un normas
Ētiskas rīcības kritēriji.
Tikumiska kultūra
9. Saskarsmes kultūra
Kultūras normas un tradīcijas
Tolerance saskarsmē un aizspriedumi.
Uzvedības normas augstskolā.
Izpratne par uzvedības etiķeti.
Izskats un tēla veidošana.
Kopā:
7.3.

Kursa kalendārs un organizācija

Stundu skaits
Kopā Teorija Prakt
2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

1

1

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

32

17

15
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7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
1 sem.
2 sem.
Teorija
1
Praktiskās nodarbības
1
Kopā
2

2. gads
3 sem.
4 sem.

3. gads
5 sem.
6 sem.

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, grupu darbs, diskusijas, konkrētu gadījumu analīze.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
Patstāvīgā darba temats
Patstāvīgā darba veids
Literatūras studijas,
1. Saskarsme un attiecības
Sociālā percepcija
uzdevumi
Faktori, kas ietekmē
2. Saskarsmes stils
Situācijas analīzes apraksts
individuālo saskarsmes stilu
Situācijas apraksts, literatūras
3. Efektīva saskarsme
Konfliktus izraisošie faktori
studijas
4. Saskarsmes ētika un
Literatūras studijas, situācijas
Kultūras normas un tradīcijas
kultūra
analīze, uzdevumi
Pasniedzējs konkretizē literatūras avotu izvēli, formulē patstāvīgo darbu mērķus un
uzdevumus, konsultē un vada diskusiju un grupas darbu norisi.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1. Darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 30%, līdzdalība grupu darbā un
diskusijās, 2 kontroldarbu izpilde.
2. Ieskaite – rakstiska 2 uzdevumu izpilde – 70%
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R., 2003.
2. Kincāns V. Etiķete sadzīvē, lietišķajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās. R., 2000.
3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. R., 1996.
4. Pīzs A. Ķermeņa valoda. R., 1994
5. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1., 2. daļas. R., 2000.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā sociālā vai humanitārā izglītība.
Maģistra vai doktora grāds.
Valsts valodas prasme, svešvalodu zināšana.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums
• Tāfele,
• kodoskops,
• dators,
• mācību materiāli
11.2. Norises vieta (auditorija, u.tml.)
• 1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām 2 stundas nedēļā.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskata un precizē pēc katra mācību gada.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Lietišķā ķīmija
2. Nr. priekšmetu reģistrā:
ĶVĶ 116
Studiju līmenis:
Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti:
4. Saturs

2 KP

Kalendārais plāns
N
Lekcijas
1
1. Termodinamika. Sistēmas iekšējā enerģija un
tās maiņa. Procesu siltuma efekti. Entalpija un
tās maiņa. Sistēmas brīvības pakāpes un tās
entropija. Brīvās enerģijas maiņa un ķīmisko
procesu
virziens.
Iespējas
ietekmēt
termodinamiski atļautu procesu (korozija)
norisi. Priekšstats par termodinamikas likumu
universālo dabu un realizēšanās pakāpi
atšķirīgās sistēmās.
2
1.
3

2.

3.

8

4.

2.

Neorganisko
savienojumu
nomenklatūra. I.Kolokvijs.

3.

Reakciju
siltuma
efekts.
Pārtikas vielu enerģētiskā
vērtība. Siltumnīcas efekts.
Reakciju virziens un ātrums.

4.

Skābes, bāzes, sāļi. pH
kontrole.
Nitrātu
jonu
noteikšana.
Ūdens
elektrovadītspēja.
Ūdens

Tīras vielas, maisījumi un materiāli.
Maisījumu sadalīšana. Agregātstāvokļi. Gaiss,
tā sastāvs un piesārņojums. Smogs. Ozona
slānis. Siltumnīcas efekts. Ķīmiskā analīze
produktu un vides kvalitātes nodrošināšanā.

6

7

Seminārs par neorganisko
savienojumu klasēm. Drošības
tehnikas instrukcija.

Kinētika. Reakciju ātrums. Sadegšana un
detonācija. Sprādzieni. Reakciju iniciēšana.
Reakciju mehānisms. Aktivācijas enerģija.
Katalizatori un to nozīme. Ķīmiskais līdzsvars.
Ārējo apstākļu maiņas ietekme uz ķīmisko
līdzsvaru.

4
5

Laboratorijas

Dispersas sistēmas. Šķīdumi. Dispersas
sistēmas un šķīdumi. Ūdens ķīmija. Skābes un
bāzes. pH. Tīrs ūdens. Dzeramais ūdens. Ūdens
rūpniecībā un mājsaimniecībā. Detergenti.
Skābie lieti. Buferi dabā un cilvēka organismā.
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cietība.
9

10
11

5.

6.

Metāli. Metālu vispārīgās īpašības. Metālu
ķīmiskās īpašības. Metāliskie strāvas vadītāji un
supravadītāji. Pusvadītāji un izolatori. Metālu
ķīmiskās īpašības.

7.

8.

6.

Elektroķīmija.
Kurināmā
elements. Metālu korozija

7.

Organiskie polimēri. Taukvielu
saturs
pārtikā.
Degvielu
kvalitātes kontrole.

8.

Ieskaite

Organiskie savienojumi. Ogleklis kā dzīvās
dabas pamatelements. Oglekļa atomu virknes un
funkcionālās grupas. Savienojumu klases.
Degvielas. Pārtikas produkti. Zāles. Molekulārā
elektronika un optoelektronika.

14
15

Metālu ķīmiskās īpašības.

Elektroķīmija. Korozija. Strāvas avoti.
Galvaniskie elementi. Metālu ķīmiskā un
elektroķīmiskā korozija. Baterijas. Akumulatori.
Kurināmā elementi un ūdeņraža enerģētika.
Saules elementi.

12
13

5.

Nemetāli. Silīcijs kā nedzīvās pasaules
pamatelements. Nemetālu raksturīgās īpašības.
Silīcija savienojumu daudzveidība dabā.
Pusvadītāji. Dabiskā radioaktivitāte.

16
5. Kursa kalendārs un organizācija

Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
2. gads
3. gads
1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem.
Lekcijas
1
Laboratorijas darbi
1
Kopā
2
6. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
Ieskaite
8. Prasības mācībspēkiem
Izglītības līmenis: Maģistra grāds.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Politoloģija
2. Nr. priekšmetu reģistrā: HSP 378
Statuss:
3. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Mācību priekšmets “Politoloģija” ir loģisks turpinājums un papildinājums vidējās mācību
iestādēs iegūtajām fragmentārajām zināšanām sociālajās zinātnēs. Priekšmetam ir tieša
integrējoša saikne ar citiem augstskolā apgūstamajiem sociālo un humanitāro zinātņu
priekšmetiem.
5. Vispārīgais mērķis
Priekšmeta apguve turpina jauniešu politisko socializāciju un līdz ar to arī pilsoniskās
sabiedrības veidošanos mūsu valstī.
Noklausoties kursu studentam jāgūst priekšstats par politiskās filozofijas, sabiedrības
politiskās sistēmas institūtu un struktūru funkcionēšanas likumsakarībām. Daudzus
jautājumus jāprot skatīt demokrātiskas Latvijas sabiedrības tapšanas kontekstā.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
- Izprast politiskās sistēmas uzbūvi un politiskās varas realizācijas
likumsakarības un svarīgākās problēmas.
- Pielietot iegūtās zināšanas praksē – spēt kompetentāk analizēt un labāk izprast sabiedrībā
notiekošos politiskos procesus.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Politoloģijas priekšmets
Izzināt politikas kā politikas zinātnes galvenā izpētes objekta struktūru. Iepazīties ar
šīs zinātnes galvenajām apakšnozarēm.
2. Vara un varas leģitimitātes problēma
Noskaidrot varas būtību un formas, leģitīmas varas jēdzienu. Analizēt Latvijas un
citu valstu politisko realitāti izmantojot M.Vēbera leģitīmās varas tipoloģiju
3. Politiskā teorija
Jāapgūst politiskās teorijas pamatjēdzieni un jāpārzina politoloģiskajā analīzē
izmantotās teorijas, metodiskās ievirzes.
4. Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas likumsakarības.
Jāapgūst jēdzieni “valsts” un “politiskā sistēma”. Jāprot lietot šos jēdzienus
analizējot Latvijas politisko realitāti.
5. Demokrātiskās valdīšanas sistēmas.
Jāapgūst demokrātisko valdīšanas sistēmu funkcionēšanas galvenās likumsakarības.
Jāprot izmantot iegūtās zināšanas analizējot vairāku politisko partiju piedāvātos
Latvijas valdīšanas sistēmas reformēšanas projektus.
6. Politika un ideoloģija.
Jāapgūst demokrātisko politisko ideoloģiju galvenās vērtības. Jāprot analizēt
Latvijas politiskais spektrs liberālo, konservatīvo un sociālistisko vērtību prizmā.
7. Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas.
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Jāapgūst abu klasisko vēlēšanu sistēmu galvenās funkcionēšanas likumsakarības.
Jāprot izmantot iegūtās zināšanas analizējot vairāku politisko partiju piedāvātos
Latvijas vēlēšanu sistēmas reformēšanas projektus.
8. Vara un politiskā kultūra.
Jāapgūst politiskās kultūras jēdziens un jāizprot tās, kā politiskās sistēmas
subjektīvās dimensijas, loma stabilas demokrātijas veidošanā. Jāprot izmantot iegūtās
zināšanas analizējot demokrātiskas politiskas kultūras veidošanās problēmas Latvijā.
9.Demokrātiskie un nedemokrātiskie politiskie režīmi.
Jāapgūst jēdziens “politiskais režīms”. Jāprot salīdzinoši analizēt demokrātiskos,
autoritāros un totalitāros režīmus. Jāprot orientēties un salīdzināt galvenās mūsdienu
demokrātijas teorijas
7.2 Priekšmeta saturs
Temati
Kopā
.1. Politoloģijas priekšmets
1.1 Politikas jēdziens un loma sabiedrībā.
1.2 Politikas struktūra: polity, politics un policy.
1.3 Politoloģijas sastāvdaļas.
1.4 Politoloģija un citas sociālās zinātnes.
1.5 Politoloģija un praktiskā politika.
2.Vara un varas leģitimitātes problēma
2.1 Varas jēdziens, būtība un formas.
2.2 Varas leģitimitāte un efektivitāte.
2.3 M.Vēbera leģitīmās varas tipoloģija.
2.4 Politiskās varas leģitimitātes problēma Latvijā.
3. Politiskā teorija
3.1 Politoloģiskās analīzes teorētiskie pamati(Normatīvās,
empīriski- analītiskās u.c.teorijas).
3.2 Politoloģiskās analīzes metodiskās ievirzes (Funkcionālā,
institucionālā, salīdzinošā u.c.).
3.3 Politiskās teorijas pamatjēdzieni.
7. Politiskās sistēmas uzbūve un funkcionēšanas
likumsakarības
4.1 Valsts jēdziens un pazīmes.
4.2 Politiskās sistēmas jēdziens un funkcionēšanas
likumsakarības.
4.3 D.Īstona un G.Almonda politisko sistēmu modeļi.
5. Demokrātiskās valdīšanas sistēmas
5.1 Valdīšanas sistēmas jēdziens.
5.2 Parlamentārā valdīšanas sistēma.
5.3 Prezidentārā valdīšanas sistēma.
5.4 Jauktās valdīšanas sistēmas.
5.5 Latvijas valdīšanas sistēmas stabilitātes
un efektivitātes problēma.

Stundu
skaits
Teor. Prakt
.
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6. Politika un ideoloģija.
6.1 Ideoloģijas jēdziens un būtība.
6.2 Sociālistiskā ideoloģija, tās rašanās un galvenās vērtības.
6.3 Klasiskā liberālisma galvenās vērtības.
6.4 Konservatīvisma galvenās vērtības. Neokonservatīvisms.
6.5 Utopijas un antiutopijas.
7. Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās
teorijas.
7.1 Vēlēšanu būtība un nozīme politikā.
7.2 Vēlēšanu sistēmas.
7.3 Latvijas vēlēšanu sistēmas specifika un evolūcija.
7.4 Elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas (Socioloģiskā,
racionālās izvēles u.c).
8. Vara un politiskā kultūra.
8.1 Politiskās kultūras jēdziens un būtība.
8.2 Politiskā kultūra un politiskā sistēma.
8.3 Demokrātiskas politiskas kultūras veidošanās Latvijā.

2

2

2

2

2

4

6

6

9. Demokrātiskie un nedemokrātiskie politiskie režīmi.
9.1 Politiskā režīma jēdziens un to klasifikācijas problēma.
9.2 Demokrātijas klasiskā izpratne.
9.3 Mūsdienu demokrātijas teorijas (Elitārā, plurālistiskā u.c.).
9.4 Nedemokrātisko režīmu būtība.
9.5 Totalitārie režīmi.
9.6 Autoritārie režīmi.
9.7 Nedemokrātisko režīmu transformācijas likumsakarības un
problēmas.
Kopā
7.3 Organizācija un struktūra
7.3.1

Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)

Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā
7.3.2

1 gads
1 sem.
2 sem.
1
1
2

3 sem.

2 gads
4 sem.

3gads
5 sem.
6 sem.

Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, praktiskās nodarbības, kontroldarbi, tests, patstāvīgais darbs.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

1. Politoloģijas priekšmets
2. Vara un varas leģitimitātes
problēma

Patstāvīgā darbā temats
Politoloģija un praktiskā politika
Valsts varas leģitimitātes
problēma Latvijā

Patstāvīgā darba
veids
Lit. studijas
Lit. Studijas
Kontroldarbs
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3. Politiskā teorija

Politiskās teorijas pamatjēdzieni

4. Politiskās sistēmas uzbūve

G.Almonda politiskās sistēmas
modelis
Latvijas valdīšanas sistēmas
stabilitātes un efektivitātes
problēma
Sociālistiskās ideoloģijas
rašanās un galvenās vērtības

8. Demokrātiskās valdīšanas
sistēmas
6. Politika un ideoloģija

Lit. studijas
Lit. studijas
Lit. studijas
Kontroldarbs
Lit. studijas

7. Vēlēšanu sistēmas un elektorālā
uzvedība

Elektorālo uzvedību skaidrojošās Lit. studijas
teorijas

8.Vara un politiskā kultūra

Politiskā kultūra un politiskā
sistēma

Lit. studijas

9. Politiskie režīmi

A.Lijpharta demokrātijas teorija
un Latvija

Lit. studijas
Kontroldarbs

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko literatūru, analizē un vērtē politikā notiekošos
procesus, piedalās diskusijās.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 30% - jāuzraksta 3 kontroldarbi un
jāpiedalās diskusijās;
2) ieskaite – tests – 70%.
Ieskaites saturs:
- teorētiskā daļa – kontroldarbi – 30% no vērtējuma;
- praktiskā daļa – izmantojot iegūtās zināšanas atbildēt uz testa jautājumiem par visām
kursa tēmām – 70% no vērtējuma.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Ašmanis A. Cilvēks politikā.- R.: LRIM, 1992.
2. Augstkalns U. Latvija eiroantlantiskajā ceļā.- R.: RTU, 1998.
3. Apals G. u.c. Politika Latvijā.- R., Rasa ABC, 1999.
4. Bāra D. Politikas zinātnes priekšmets.- R.: LU, 1991.
5. Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne, 1993.
6. Ievads politikā. Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC , 1998.
7. Ievads politoloģijā. Lekciju kurss.- R.: RTU, 1992.
8. Ikstens J. Politikas pamati. - R.: Zvaigzne ABC, 2001.
9 Ozolzīle G. Demokrātija: teorija un prakse. Lekciju konspekti.- R.: RTU, 1998.
10. Politiskās zinātnes vēsture: M.Vēbers Legitīmās kundzības trīs tīrie tipi. - R.:
RTU,1991.
11. Politiskās idedoloģijas.Lekciju konspekti.-R.: RTU, 1991.
12. Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā.- R., Zvaigzne ABC, 2000.
13. Vara un valsts.Metodiskie materiāli politoloģijas kursā.- R.: RTU,1990
14. www.politics.lv
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10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs.
Valsts valodas prasme, svešvalodu zināšanas.
Maģistra vai doktora grāds.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1 Tehniskais aprīkojums un materiāli:
- tāfele;
- kodoskops;
- mācību literatūra;
- pavairošanas tehnika.
- mācību materiāli;
- periodiskā literatūra;
11.2 Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā.
12 Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Vadības socioloģija
2. Nr. priekšmetu reģistrā: HSP 375
Statuss: bakalaura studijas akadēmiskās studijas
3. Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas
-16 st.pr.nodarbības
Mācību priekšmeta mērķis: dot pamatzināšanas par pārvaldes (t.sk.ražošanas) sociāliem
aspektiem, izpratni par sociālo procesu vadību.
Mācību priekšmeta uzdevumi: - veidot izpratni par darbinieka vietu sociālo attiecību
sistēmā; - izprast ražošanas uzņēmuma kā sociālas sistēmas funkcionēšanu; - izprast darba un
darba organizācijas efektivitātes pilnveidošanas sociālos nosacījumus.
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas
pārbauda rakstiski.
Prasības priekšmeta apguvei: regulāra praktisko nodarbību apmeklēšana, kā arī lekciju
vielas apgūšana, tās apmeklējot vai arī patstāvīgi studējot literatūru.
Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem
priekšmetiem, kā arī ekonomikas cikla priekšmetiem.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:
apgūšanai pirms praktiskajām nodarbībām.

lekcijas izklāstītas vielas

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: Cilvēciskā faktora sociālie aspekti
ražošanas kolektīvā.
Vadības socioloģijas mācību kursa saturs:
Vadības (menedžmenta) socioloģija.
Socioloģisko pētījumu pamatmetodes. Darbinieks sociālo attiecību sistēmā. Tirgus zinības
(marketings) un to sociālie aspekti. Ražošanas uzņēmums – sociālā sistēma. Cilvēciskā faktora
sociālie aspekti ražošanas kolektīvā. Sociālās attīstības projektēšana ražošanas kolektīvā.
Sociālo procesu vadība (menedžments). Sociālie aspekti darbā un darba organizācijā. Darba
efektivitātes sociālie nosacījumi.
Mācību grāmatas:
1. R.Taraškevičs. Ievads vadības socioloģijā (lekciju konspekts). – Rīga: 1993.
2. E.Mūrnieks. Vispārējā socioloģija 1 un 2 daļa (lekciju konspekts).- Rīga: 1992.
3. G.Ozolzīle. Socioloģija. Rīga: 1998.
Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs.
Valsts valodas prasme, svešvalodu zināšanas.
Maģistra vai doktora grāds.
Realizācijas nodrošinājums
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Tehniskais aprīkojums un materiāli:
- tāfele;
- kodoskops;
- mācību literatūra;
- pavairošanas tehnika.
- mācību materiāli;
- periodiskā literatūra;
Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā.
Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Mazās grupas un personības socioloģija
2. Nr. priekšmetu reģistrā: HSP 376
Statuss: bakalaura studijas akadēmiskās studijas
Mācību priekšmeta apjoms:2 KP, 32 st. ar sadalījumu – 16 st.lekcijas
-16 st.pr.nodarbības
Mācību priekšmeta mērķis: formēt studentos zinātniski pamatotu priekšstatu par sociālajā
mikrovidē notiekošajiem psiholoģiskajiem un socioloģiskajiem procesiem.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
dot priekšstatu par šādiem mikrosocioloģijas (mazās grupas un personības socioloģijas)
galvenajiem jautājumiem:
¾ Mazās grupas un personības socioloģijas kā mikrosocioloģijas nozares aktualitāte un
problemātika ;
¾ Metodoloģiskās bāzes dažādība personības un mazās grupas pētījumos;
¾ Personības būtība no mikrosocioloģiskā viedokļa;
¾ Socializācijas procesa socioloģiskās analīzes pamatprincipi. Gendera socializācija.
Marģinalitāte un deviācija.
¾ Mazās grupas jēdziens, tipoloģija un dinamiskie procesi mazajās grupās;
¾ Izplatītākās praktiskās metodes mikrosocioloģiskajos pētījumos.
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs.
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: Ieskaites darbs – 1.variants: radošais darbs,
eseja - analītisks komentārs par lekcijās izskatīto problemātiku; 2.variants: kontroldarbs –
izvēloties vienu no 5 variantiem, atbildēt uz 3 jautājumiem par mikrosocioloģiskām teorijām,
autoriem un fenomeniem.
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās.
Priekšmeta situācija: priekšmets tiek pasniegts kontekstā ar citiem sociāli humanitāriem
priekšmetiem, ievērojot pēctecību.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: lekcijās izklāstītās vielas
apgūšana pirms praktiskajām nodarbībām, lai varētu tajās aktīvi un produktīvi piedalīties.
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati : 1) Marģinalitātes undeciācijas aktuālākās
problēmas mūsdienās. 2) Grupu dinamikas tendences un pretrunas.
Mazo grupu un personības socioloģijas mācību kursa saturs:
1. Mazās grupas un personības socioloģijas priekšmets, aktualitāte un problemātika.
Izplatītākie teorētiskie virzieni mazās grupas un personības mikrosocioloģiskajos
pētījumos. (2 stundas)
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2. Personība no mikrosocioloģijas viedokļa. Personības struktūra un tipoloģijas paņēmieni.
E.Šostroma manipulācijas un aktualizācijas teorija (2 stundas)
3. E.Šostroma praktiskā metode personības aktualizācijas līmeņa noteikšanai. Praktiskā
nodarbība. (2 stundas)
4. Socializācijas process no mikrosociooģijas viedokļa. Gendera socializācija. E.Berna
scenāriju teorija. Deviācija un marģinalitāte. (Teorija – 2 stundas, praktiskā nodarbības - 2
stundas);
5. Mazās grupas jēdziens, tipoloģija un dinamiskie procesi. Organizāciju tipi. R.Rutingera
organizāciju kultūras tipoloģijas teorija un praktiskā mtode. (Teorija – 2 stundas.
Praktiskās nodarbības – 2 stundas);
6. Grupas polarizācijas un normalizācijas procesi. Ingrupas favorītisms, autgrupas
diskriminācija un starpgrupu agresivitāte. Grupveidīgā domāšana, konformistiskie procesi
mazajā grupā. (Teorija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 4 stundas);
7. Konfliktsituācijas mazajā grupā. Dominēšanas un pakļaušanās mehānismi. Līderības
mikrosocioloģiskā analīze. (Teorija – 2 stundas, praktiskās nodarbības – 4 stundas);
8. Izplatītākās praktiskās metodes mikrosocioloģiskajos pētījumos - aptauja, intervija,
sociometrija, fokusa grupa, sociometrija, referentometrija. (Teorija – 2 stundas, praktiskās
nodarbības – 4 stundas).
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.
Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R.: Zvaigzne ABC, 2002.
Mazās grupas un personības socioloģija. Lekciju konspekti. R.: RTU, 1994.
Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija. 1., 2.daļa. R.: RTU, 1993.
Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. R.: RTU Izdevniecība, 2006.
Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne ABC, 1997.
Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: Avots, 1981.
Smelser N Sociology. New – Jersey, 1988.

Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs.
Valsts valodas prasme, svešvalodu zināšanas.
Maģistra vai doktora grāds.
Realizācijas nodrošinājums
Tehniskais aprīkojums un materiāli:
- tāfele;
- kodoskops;
- mācību literatūra;
- pavairošanas tehnika.
- mācību materiāli;
- periodiskā literatūra;
Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā.
Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Vispārējā socioloģija
2. Nr. priekšmetu reģistrā: HSP 377
Statuss:
3. Kredītpunkti: 2 KP,

Kontaktstundas: 32

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Mācību priekšmets ir loģisks turpinājums un papildinājums vidējās mācību iestādēs iegūtajām
fragmentārajām zināšanām sociālajās zinātnēs. Priekšmetam ir tieša integrējoša saikne ar
citiem augstskolā apgūstamajiem sociālo un humanitāro zinātņu priekšmetiem.
5. Vispārīgais mērķis
Priekšmeta apguve palīdzēs studentiem labāk izprast cilvēku sociālās rīcības un sociālo
attiecību mehānismus. Noklausoties kursu studentam jāgūst priekšstats par sabiedrības kā
sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas galvenajām likumsakarībām.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
-

priekšmetam jāattīsta studentos prasme analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos
sociālos procesus;
- jāsniedz studentiem priekšstati par konkrēto socioloģisko pētījumu metodoloģiju,
metodiku un tehniku.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Socioloģijas priekšmets.
Jāapgūst jēdziena “sociāls” kā socioloģijas centrālās kategorijas būtība. Jāiepazīstas
ar šīs zinātnes galvenajām apakšnozarēm.
2. Īss ieskats socioloģiskajās teorijās.
Jāgūst priekšstats par makro – mikro pretstatu socioloģiskajās teorijās; kā arī
mēģinājumiem pārvarēt duālismu socioloģiskajās teorijās.
3. Kultūra.
Jāapgūst kultūras jēdziens un tā izpratne socioloģijā. Jāiepazīstas ar kultūras
elementiem un formām.
4. Sociālā struktūra.
Jāapgūst jēdzieni “sociālā pozīcija”, “sociālais statuss” un “sociālā loma”. Jāprot
lietot šos jēdzienus analizējot sociālo realitāti.
5. Socializācija.
Jāapgūst socializācijas jēdziens un būtība. Jāiepazīstas ar galvenajām personības
attīstības teorijām.
6. Deviantā uzvedība un sociālā kontrole.
Jāapgūst jēdzieni “deviācija” un “sociālā kontrole”. Jāiepazīstas ar devianto
uzvedību skaidrojošajām teorijām.
7. Sociālā stratifikācija.
Jāapgūst stratifikācijas jēdziens, kritēriji un sistēmas. Jāprot izmantot iegūtās
zināšanas analizējot sabiedrībā pastāvošo etnisko un rasu, kā arī dzimumstratifikāciju.
8. Socioloģisko pētījumu projektēšana un datu vākšanas metodes.
Jāgūst priekšstats par socioloģiskā pētījuma programmas sastāvdaļām un
galvenajām socioloģiskās informācijas vākšanas metodēm. Jāprot izmantot iegūtās
zināšanas vērtējot un analizējot konkrētajos socioloģiskajos pētījumos iegūtos datus.
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7.2.Priekšmeta saturs
Temati

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt
.

1. Socioloģijas priekšmets
1.1Indivīds un sabiedrība, jeb ko pēta socioloģija.
1.2 Socioloģijas kā zinātnes rašanās
1.3 Socioloģijas apakšnozares.
2. Socioloģiskās teorijas.
2.1 Socioloģiskās makroteorijas.
2.2 Socioloģiskās mikroteorijas.
2.3 Mēģinājumi pārvarēt duālismu socioloģiskajās teorijās.
3.Kultūra
3.1 Kultūras jēdziens un tā izpratne socioloģijā.
3.2 Kultūras loma sabiedrības funkcionēšanā.
3.3 Kultūras pamatelementi.
3.4 Kultūras formas.
4. Sociala struktura
4.1 Sociālā mijiedarbība un sociālās lomas.
4.2 Sabiedrības vajadzības, resursi un institūti.
4.3 Sabiedrības jēdziens un pazīmes.
4.4 Sabiedrību tipi un evolūcija.
5. Socializācija
5.1 Sociālā identitāte un personība ka socializēšanās
rezultāts.
5.2 Personības attīstības teorijas.
5.3 Socializācijas aģenti.
5.4 Socializēšanās kā nepārtraukts process.
6. Deviantā uzvedība un sociālā kontrole
6.1 Deviācijas jēdziens un būtība.
6.2 Deviantās uzvedības skaidrojumi.
6.3 E.Dirkheima un R.K.Mertona anomijas teorijas.
6.4 Formālā un neformālā sociālā kontrole.
7. Sociālā stratifikācija
7.1 Sociālās stratifikācijas jēdziens un būtība.
7.2 Stratifikācijas kritēriji: bagātība, vara, prestižs.
7.3 Sociālās stratifikācijas sistēmas.
7.4 Sociālā mobilitāte.
7.5 Etniskā un rasu nevienlīdzība.
7.6 Dzimumnevienlīdzība.
8. Socioloģisko pētījumu projektēšana un datu vākšanas
metodes
8.1 Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodoloģijas.
8.2 Pētījuma programmas sastāvdaļas.
8.3 Datu vākšanas metodes.

2

2

2

2

6

6

Kopā
7.3 Organizācija un struktūra
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7.3.1 Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
2 gads
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.
Teorija
1
Praktiskās nodarbības
1
Kopā
2
7.3.2

3gads
5 sem.
6 sem.

Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, praktiskās nodarbības, kontroldarbi, tests, patstāvīgais darbs.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

1. Socioloģijas priekšmets
2. Ieskats socioloģiskajās teorijās
3. Kultūra
4. Sociālā struktūra
5. Socializācija

Patstāvīgā darbā temats
Socioloģija un citas sociālās
zinātnes.
E.Gidensa strukturācijas teorija
Masu kultūra, subkultūra un
kontrkultūra
Sabiedrības vajadzības un
sociālie institūti
Ž.Piažē personības attīstības
teorija

6. Deviantā uzvedība un sociālā
kontrole

E.Dirkheima anomijas teorija

7. Sociālā stratifikācija

Dzimums kā bioloģiska un
sociāla kategorija
Sociometriskā metode

8.Socioloģisko pētījumu
projektēšana un datu vākšanas
metodes

Patstāvīgā darba
veids
Lit. studijas
Lit. studijas
Kontroldarbs
Lit. studijas
Lit. studijas
Lit. studijas
Kontroldarbs
Lit. studijas
Kontroldarbs
Lit. studijas
Lit. studijas

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti
patstāvīgi apgūst teorētisko literatūru, analizē un vērtē sabiedrībā notiekošos procesus,
piedalās diskusijās.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 30% - jāuzraksta 3 kontroldarbi un
jāpiedalās diskusijās; ieskaite – tests – 70%.
Ieskaites saturs:
- teorētiskā daļa – kontroldarbi – 30% no vērtējuma;
- praktiskā daļa – izmantojot iegūtās zināšanas atbildēt uz testa jautājumiem par visām
kursa tēmām – 70% no vērtējuma.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1.Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. - R.: Zvaigzne ABC, 1996.
2.Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. - R.: Zvaigzne ABC, 2002.
3.Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija.1,2.daļa. - R.: RTU, 1993.
4.Mūrnieks E. Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija.(Lekciju materiāli “Vispārējās
socioloģijas” kursā). - R.: RTU, 2000.
5.Ozolzīle G. Socioloģija. Mācību līdzeklis. - R.: LPA,1998.
6.Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. - R.: Zvaigzne ABC, 1997.
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7.Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. - R.: Avots, 1981.
8.Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. R.: Jumava, 1998.
9.Gidenss E. Sabiedrības veidošanās. R.: AGB, 1999.
10.Gofmanis E. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. R.: Madris, 2001.
11.Karpova A. Personība. Teorijas un to radītāji. R.: Zvaigzne ABC, 1988.
12.Lācis V. Etniskie konflikti Austrumeiropas tautu vēsturē. R.: Vieda, 2000.
13.Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. R.: Zvaigzne ABC, 1996.
14.Piaže Ž. Bērna intelektuālā attīstība. R.: Pētergailis, 2002.
15.Rotcailds Dž. Etnopolitika: konceptuālas aprises. R.: AGB, 1999.
16.Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. R.: Jumava, 1998.
17.Smits E. Nacionālā identitāte.R.: AGB, 1997.
18.Vēbers E. Latvijas valsts un etniskās attiecības. R.: Zvaigzne ABC, 1997.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs.
Valsts valodas prasme, svešvalodu zināšanas.
Maģistra vai doktora grāds.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1 Tehniskais aprīkojums un materiāli:
- tāfele;
- kodoskops;
- mācību literatūra;
- pavairošanas tehnika.
- mācību materiāli;
- periodiskā literatūra;
11.2 Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada beigās.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1.Mūsdienu filozofija
2. Nr. Priekšmetu reģistrā: HFL338
Statuss: Programmas obligātais priekšmets
3. Kredītpunkti: 2 KP
4. Prasības kursa uzsākšanai:
Vidusskolā vai ģimnāzijā gūtās vispārīgās zināšanas humanitārajos un sociālajos
priekšmetos.
5. Kursa īstenošanas mērķis:
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar mūsdienu filozofiju kā specifisku un atšķirīgu posmu rietumu
filozofijas attīstībā, kas vērsts pret klasisko racionālismu un metafiziskās domāšanas
tradicionālajiem orientieriem un sniegt zināšanas par mūsdienu filozofijas metodēm,
konceptiem,teorijām un vērtībām, kas ir pamatā mūsdienu sociālo, ekonomisko un kultūras
procesu izpratnei.
6. Sasniedzamie (specifiskie mērķi):
• Apgūt jēdzienu un zināšanu kopumu par mūsdienu filozofiju;
• Izprast atšķirību starp pozitīvajām (dabaszinātnēm) un humanitāri kritiskajām zinātnēm
( cilvēkzinātnēm);
• Zināt un saprast kā un kāpēc ir mainījusies mūsdienu domāšana, vērtības un cilvēka
izpratne salīdzinājumā ar klasisko periodu;
• Gūt izpratni par modernizācijas procesu un mūsdienu kapitālisma sociālo un vērtību
struktūru un tā izmaiņām;
• Spēt atšķirt un raksturot sabiedrību tipus;
• Gūt iemaņas sava viedokļa pamatošanai diskusijā, izmantojot gūtās zināšanas.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Filozofijas jaunā pašizpratne mūsdienās, kas ir saistīta ar radikālajām izmaiņām sabiedrībā,
ko sauc par modernizācijas procesu un kas būtiski maina klasisko patiesības, realitātes,
zināšanu, cilvēka izpratni un izvirza virkni jaunu problēmu, tēmu un konceptu, kas ļauj izprast
sarežģīto mūsdienu realitāti un pašu cilvēku.
Sagaidāmais rezultāts:
• izpratne par mūsdienās notiekošo pārmaiņu būtību saistībā ar cilvēka eksistenci, kuras
skaidrojumu sniedz filozofija .
2. Mūsdienu filozofijas aizsākums 19. gs. vidū un nozīmīgākie jaunās domāšanas pamatotāji –
F. Nīcše, K. Markss un Z. Freids.
Industriālās sabiedrības filozofiskā paradigma – pozitīvisms. Šīs ievirzes tālākā attīstība 20.gs.
– neopozitīvisms un analītiskā filozofija kā zinātnes filozofiskā metodoloģija.
Pozitīvo un kritisko domāšanas paradigmu nošķīrums – zinātnes par dabu un zinātnes par garu
jeb kultūru.
Sagaidāmais rezultāts:
• izpratne par divu domāšanas veidu un metožu atšķirībām un to nozīmi cilvēka darbībā.
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3. Nozīmīgākie 20. gs. filozofijas virzieni – dzīves filozofija, fenomenoloģija, hermeneitika,
eksistenciālims, strukturālisms, pragmātisms un to pamatotāji – A. Bergsons, G. Zimmels, O.
Špenglers, E. Huserls, H. G. Gādamers, M. Heidegers, Ž. P. Sartrs, A. Kamī, M. Fuko u. c.
Cilvēka eksistences izpratne, cilvēka brīvība un atbildība. Indivīds un sabiedrība, indivīds un
vara.
Sagaidāmais rezultāts:
• Spēt orientēties mūsdienu rietumu filozofijas un domāšanas galvenajās ievirzēs;
• Zināt nozīmīgākos 20. gs. rietumu filozofus, kas veido mūsdienu intelektuālās kultūras
pamatu.
4. Kā mēs varam būt kopā : 20.gs. sociālā filozofija. Mūsdienu sabiedrības un kapitālisma
struktūra : nauda, kapitāls ( arī simboliskais kapitāls), vērtības. Pasaules reliģijas un
ekonomika. Buržuā kā „ homo economicus” –tā tapšana un izzušana. Faktori, kas atšķir
Rietumus no citām sabiedrībām – zinātne ( racionalitāte ), māksla, administrācija, valsts,
ekonomika. Rietumu kapitālisma un instrumentālās racionalitātes kritika – Frankfurtes skola.
Sasniedzamais rezultāts :
• Spēt izmantot teorētiskas zināšanas sociālo norišu analīzē un izvērtējumā.
5. Mūsdienu pasaules būtiskākās problēmas un to filozofiskais skaidrojums : patērēšanas
fenomens sastībā ar sabiedrības struktūras un cilvēku domāšanas izmaiņām, globalizācijas
process saistībā ar pasaules izkārtojuma izmaiņām, sociālā taisnīguma nodrošināšanas
problēma un tās risinājumi, pasaules un valodas uzlabošanas feministiskais projekts.
Kursa kopējais sagaidāmais rezultāts:
• Spēt patstāvīgi studēt filozofu tekstus, tos kritiski analizēt un argumentēt savu viedokli,
prast tos saistīt ar mūsdienu intelektuālo un sociālo realitāti Latvijā un pasaulē.
7.2 Priekšmeta saturs
Stundu skaits
Temati
Ievaddaļa
Kas ir filozofija, tās īpašā vieta un nozīme citu zinātņu starpā,
kultūrā, sabiedrībā un cilvēka pašizpratnē. Mūsdienu filozofija kā
laikmeta diagnostika un terapija.
Pozitīvās un kritiskās zinātnes.
Zinātņu klasifikācijas filozofiskie principi.
Filozofiskā skatījuma un problēmu specifika.
Klasiskā un mūsdienu filozofija: to nošķīruma principi un
pamatojums.
Klasiskās filozofijas galvenās iezīmes un to kritika mūsdienās.
Mūsdienu filozofijas vispārīgs raksturojums: hronoloģija, virzieni,
galvenās tēmas un autori.
Mūsdienu filozofijas galvenie virzieni, autori un tēmas.
Kas ir mūsdienas? Mūsdienu laikmeta filozofisks raksturojums un
problēmas
Modernitāte, modernizācija, modernisms un postmodernisms.
Apgaismības izpratne un tās vērtējuma izmaiņas mūsdienu
sociālajā filozofijā.
Indivīds un sabiedrība.
Indivīds un vara.
Mūsdienu sociālās vērtības: taisnīgums, solidaritāte, vienlīdzība,
kopība un vienošanās (konsenss).

Kopā
2

Teor.
2

Prakt.
-

8

4

4

6

2

4
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4. Mūsdienu kapitālisma sociālā un vēŗtību struktūra, tās sākotne,
izmaiņas un kritika.
4.1.” Homo economicus” raksturojums.
4.2. Agrīnā kapitālisma gars un uzņēmības ētikas principi.
4.3. Reliģijas un to nozīme saimnieciskajā dzīvē.
4.4. Naudas filozofija un modernisma ekonomika.
4.5. Kapitālisma mūsdienu tendenču kritika: kapitālisms kā
reliģija, kapitālisms un šizofrēnija.
5. Sabiedrību tipoloģija.
5.1. Tradicionālā, industriālā un postindustriālā sabiedrība, to
glavenās iezīmes un raksturojums.
Patērētājsabiedrība un tās struktūra:
a) attiecības starp ražošanu un patērēšanu;
b) kredīts, apsteidzošā domāšana un atbildība
6. Mūsdienu pasaules būtiskākās problēmas un to filozofiskais
skaidrojums :
6.1 Patērēšanas fenomens sastībā ar sabiedrības struktūras un
cilvēku domāšanas izmaiņām.
6.2 Globalizācijas process saistībā ar pasaules izkārtojuma
izmaiņām.
Sociālā taisnīguma nodrošināšanas problēma un tās risinājumi.
6.4 Pasaules un valodas uzlabošanas feministiskais projekts.
Kopā

8

4

4

4

2

2

4

2

2
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16

16

7.3. Studiju organizācija
Pasniedzējs(a) lasa lekcijas un organizē un vada seminārus. Studenti teorētisko materiālu
apgūst gan lekcijās, gan patstāvīgi studējot tekstus un sagatavojot un auditorijā prezentējot
referātus.Teorētisko zināšanu nostiprināšana un pārbaude tiek veikta ar grupās izpildītiem
uzdevumiem un testa palīdzību.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Vērtēšanas veids: ieskaite.
Prasības ieskaitei:
1) piedalīšanās lekcijās un semināros (100-75%);
2) referāta sagatavošana un prezentēšana,
3) uzdevumu un testa ieskaite.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Buceniece E. Sociālās attīstības modeļi. Tekstu krājums. R. RTU izdevniecība, 2006.
Zvejnieks A. Sociālās attīstības modeļi. Lekciju konspekts. R., 2003.
V. Klīve. Gudrības ceļos, R., 1996.
M. Kūle, R. Kūlis. Filosofija. Eksperimentāla mācību grāmata, R., 1996.
Filozofijas atlants. Attēli un teksti. R., Zvaigzne ABC, 2000.
E. Buceniece "Saprāts nav ilūzija (rietumu filozofija modernisma situācijā), R., Pētergailis,
1999.
F. A. Hajeks „ Vienlīdzība, vērtība un nopelni”, R. Noziks „ Sadales taisnīgums”, R. Dvorkins
„ Brīvība, vienlīdzība, kopība” u. c. Grāmatā- Mūsdienu politiskā filosofija.R., „ Zvaigzne
ABC”, 1998.
Vēbers Makss,” Vara, kundzība”, „ Protestantiskā ētika un kapitālisma gars”- Grāmatā: Vēbers
Makss. Reliģijas socioloģija. R. FSI, 2004.
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Hefe O. Taisnīgums. Filosofisks ievads. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Stīgers M. Globalizācija. Ļoti saistošs ievads, Satori izdevniecība, 2008.
B. Magee "The Great Philosophers", Oxford Univ. Press, 1987.
A. Hügli/P. Lübeke (Hg.) "Philosophie im 20. Jahrhundert" Hamburg, 1992.
Interneta resursi – Stanford Encyclopedia of Philosophy, Wikipedia u. c.
10. Prasības mācībspēkiem
Doktora grāds filozofijā; pedagoģiskā pieredze.
11. Realizācijas nodrošinājums
. tāfele;
. multiprojektors un dators;
. mācību materiāli.
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un aktualizēt saturu pēc katra mācību gada.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
Studiju priekšmeta nosaukums: angļu valoda
Studiju priekšmeta šifrs: HVD 101
Studiju līmenis: Bakalaura studijas
Studiju priekšmeta apjoms: 3 KP
Studiju priekšmeta mērķis:
1. attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes
un iemaņas lietišķajā angļu valodā;
2. apgūt terminoloģiju elektronikas un telekomunikāciju sfērā, lietišķās sarakstes,
saskarsmes leksiskos elementus un gramatiskās struktūras izmantošanai praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi:
1. apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu tekstu;
2. analizēt tekstu, atlasīt un izprast svarīgāko informāciju, komentēt tekstu, tabulas,
diagrammas, shēmas u.c.;
3. attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar
prezentāciju u.c.; sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem;
4. apgūt jaunu leksiku, kā arī terminoloģiju elektronikas un telekomunikāciju sfērā, lai
sagatavotos speciālās angļu valodas apguvei;
5. apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē darbā
ar tekstu un sarunā;
6. apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās lietišķajā sarakstē.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts:
Grāmatas:
1. International Express. (Intermediate) L. TaylorEnglish, Oxford: Oxford Univ. Press,
2000.
2. Landmark (Intermediate) S. Haines and B. Stewart, Oxford: Oxford Univ. Press, 2001.
3. Reward (Intermediate). S. Greenall. Oxford: Macmillan Publishers Ltd, 1998.
4. Working in English (Intermediate) L. Jones. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001.
Žurnāli:
1. Newsweek. The International Newsmagazine, Newsweek Inc., New York, 2001.
Vārdnīcas:
1. Briedis J. (1999) Polytechnic Dictionary. Jelgava: Senders R
2. Collins Concise Dictionary. General Consultant J. M. Sinclair, Harper Collins
Publishers, UK, Fourth ed., 1999.
3. Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary (Intermediate to Advanced) Hugh Trappes –
Lomax, Oxford Univ. Press, 2001.
Studiju priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības. Profesionālo uzdevumu
modelēšana angļu valodā, izmantojot komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā,
dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot individuāli vai frontāli.
Studiju priekšmeta apguves vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas angļu
valodas komunikācijas prasmes atbilstoši akadēmiskiem mērķiem un profesionāliem prasībām
apgūstāmajā jomā angļu valodā. Semestra laika studenti veic divus pārbaudes testus par apgūto
mācību vielu. Pirmā un otrā semestra beigās studentu zināšanas tiek pārbaudītas ar ieskaiti.
Studiju priekšmeta situāciju apraksti un analīze:
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Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem, veic kooperatīvu darbību un
komunikatīvus uzdevumus. Diskusijas: studentu dzīve, kultūra un saskarsme, u.c.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:
Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde, jaunās leksiski – gramatiskās mācību vielas apguve,
mutvārdu runa (monoloģiskā un dialoģiskā runa).
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālas izglītības
sākumposms RTU; sociāli – ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskas problēmas Latvijā.
Programma apstiprināta: RTU Valodu institūta sēdē 2007. gada 11.janvārī
Protokols Nr.32
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
Studiju priekšmeta nosaukums: vācu valoda
Studiju priekšmeta šifrs: HVD 108
Studiju līmenis: Bakalaura studijas
Studiju priekšmeta apjoms: 3 KP
Studiju priekšmeta mērķis:
3. attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes
un iemaņas lietišķajā vācu valodā;
4. apgūt terminoloģiju elektronikas un telekomunikāciju sfērā, lietišķās sarakstes,
saskarsmes leksiskos elementus un gramatiskās struktūras izmantošanai praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi:
7. apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu tekstu;
8. analizēt tekstu, atlasīt un izprast svarīgāko informāciju, komentēt tekstu, tabulas,
diagrammas, shēmas u.c.;
9. attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar
prezentāciju u.c.; sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem;
10. apgūt jaunu leksiku, kā arī terminoloģiju elektronikas un telekomunikāciju sfērā, lai
sagatavotos speciālās vācu valodas apguvei;
11. apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē darbā
ar tekstu un sarunā;
12. apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās lietišķajā sarakstē.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts:
Grāmatas:
1. Deutschland, Forum für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, DEG (Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH), Köln, Frankfurter Societäts
Druckerei GmbH, Frankfurt a.M., 6 x Jahr
2. Tatsachen über deutschland, Presse- und Informationsamtder Bundesregierung,
Frankfurt a.M., 1 x Jahr
3. Der Spiegel, das deutsche Nachrichten-Magazin; Chefredaktor Stefan Aust,
SPIEGEL-Verlag, Hamburg, 1x Woche
4. Focus, Das moderne Nachrichtenmagazin, Chefredaktor Helmut Markwort,
Focus Magazin Verlag GmbH, Offenburg, 1x Woche
5. Wirtschaftswoche: Pflichtblatt der Wertpapierbörse in Frankfurt u. Düsseldorf.
Düsseldorf:Verlag – Gruppe Handelsblatt. 2003,2004.
6. Markt, Deutsch für den Beruf, Materialien aus der Presse, Goethe Institut, Inter
Nationes, 3mal jährlich
7. H.P. Messmer „PC. Hardwarebuch. Ausbau, Funktionsweise,
Programmierung”, 1993.
8. R. Stang PC. Ratgeber fur Laien und Profis, Wiesbaden, 1995.
9. Adelheid Möffgen „Deutsch für den Berut”, Verlag für Deutsch, 2000.
10. Heike Dreyer, Richard Schmitt Lehr – und Übungshuch der deutscher
Grammatik, Max Hueber Verlag, 2002.
11. Eichheim H., Storch G. Mit Erfolg zum Zertifikat. Klett Verlag, 1998.
Studiju priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības. Profesionālo uzdevumu
modelēšana vācu valodā, izmantojot komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā,
dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot individuāli vai frontāli.
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Studiju priekšmeta apguves vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas vācu
valodas komunikācijas prasmes atbilstoši akadēmiskiem mērķiem un profesionāliem prasībām
apgūstāmajā jomā vācu valodā. Semestra laika studenti veic divus pārbaudes testus par apgūto
mācību vielu. Pirmā un otrā semestra beigās studentu zināšanas tiek pārbaudītas ar ieskaiti.
Studiju priekšmeta situāciju apraksti un analīze:
Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem, veic kooperatīvu darbību un
komunikatīvus uzdevumus. Diskusijas: studentu dzīve, kultūra un saskarsme, u.c.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:
Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde, jaunās leksiski – gramatiskās mācību vielas apguve,
mutvārdu runa (monoloģiskā un dialoģiskā runa).
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālas izglītības
sākumposms RTU; sociāli – ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskas problēmas Latvijā.

Programma apstiprināta: RTU Valodu institūta sēdē 2007. gada 11.janvārī
Protokols Nr.32
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
Studiju priekšmeta nosaukums: franču valoda
Studiju priekšmeta šifrs: HVD 119
Studiju līmenis: Bakalaura profesionālās studijas
Studiju priekšmeta apjoms:3 KP
Studiju priekšmeta mērķis:
5. attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes
un iemaņas lietišķajā franču valodā;
6. apgūt terminoloģiju elektronikas un telekomunikāciju sfērā, lietišķās sarakstes,
saskarsmes leksiskos elementus un gramatiskās struktūras izmantošanai praksē.
Studiju priekšmeta uzdevumi:
13. apgūt kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu tekstu;
14. analizēt tekstu, atlasīt un izprast svarīgāko informāciju, komentēt tekstu, tabulas,
diagrammas, shēmas u.c.;
15. attīstīt komunikācijas prasmes, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar
prezentāciju u.c.; sarunāties par programmā noteiktajiem sarunu tematiem;
16. apgūt jaunu leksiku, kā arī terminoloģiju elektronikas un telekomunikāciju sfērā, lai
sagatavotos speciālās franču valodas apguvei;
17. apgūt programmā ietvertās gramatikas struktūras tā, lai varētu tās pielietot praksē darbā
ar tekstu un sarunā;
18. apgūt rakstu valodas prasmes un izmantot tās lietišķajā sarakstē.
Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteicamās literatūras saraksts:
Grāmatas:
G. Capelle, R. Menand Taxi 1, Hachette 2003
R. Menand Taxi 2, Hachette 2003
Papildus literatūra:
1. A. Berthet, C. Hugot, B. Sampsonis, M. Waendendries
Alter Ego, Hachette 2006
2. A. Monnerie Bienvenue en France, Didier 1991
3. A. Ivanchenko Parlons français, Kapo 2005
4. A. Vicher Grammaire progressive du français pour les adolescents ( niveau débutant), Cle
International 2001
5. I. Popova, J. Kazakova Cours de la grammaire française, Nestor Academic Publishers 1999
6. G. Mauger Cours de langue et de civilization françaises, Librairie Hachette 1995
Studiju priekšmeta mācīšanas metode: praktiskās nodarbības. Profesionālo uzdevumu
modelēšana franču valodā, izmantojot komunikatīvi situatīvus uzdevumus – monologrunā,
dialogā un diskusijā, veicot pāru/grupu darbu, strādājot individuāli vai frontāli.
Studiju priekšmeta apguves vērtēšanas principi: atzīme. Tiek vērtētas studentu radošas franču
valodas komunikācijas prasmes atbilstoši akadēmiskiem mērķiem un profesionāliem prasībām
apgūstāmajā jomā franču valodā. Semestra laika studenti veic divus pārbaudes testus par
apgūto mācību vielu. Pirmā un otrā semestra beigās studentu zināšanas tiek pārbaudītas ar
ieskaiti.
Studiju priekšmeta situāciju apraksti un analīze:
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Studenti atbild uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem, veic kooperatīvu darbību un
komunikatīvus uzdevumus. Diskusijas: studentu dzīve, kultūra un saskarsme, u.c.
Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:
Regulāra variatīvu uzdevumu izpilde, jaunās leksiski – gramatiskās mācību vielas apguve,
mutvārdu runa (monoloģiskā un dialoģiskā runa).
Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs: studentu profesionālas izglītības
sākumposms RTU; sociāli – ekonomiskās, politiskās un ekoloģiskas problēmas Latvijā.
Programmas autore: Dr.philol., Asoc.prof. L.Iļjinska
Programma apstiprināta: RTU Valodu institūta sēdē 2007. gada 11.janvārī
Protokols Nr.32
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Latvijas tautsaimniecība
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IĀS 111
Studiju līmenis:
Bakalaura studiju līmeņa priekšmets
3. Kredītpunkti: 2 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mācību semestrī un kalpo kā bāze
otrajā mācību gadā apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem.
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas:
• ekonomikā;
• likumdošanā;
• matemātikā;
• mācīšanās metodēs.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Latvijas tautsaimniecība ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par Latvijas
ekonomiku, tās nozarēm, attīstības tendencēm, un kura nolūks ir palīdzēt studentiem
izprast ar ekonomiskos procesus tautsaimniecībā un iegūt izpratni, kas notiek
tautsaimniecības attīstībā.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• Izprast Latvijas tautsaimniecību kā sistēmu, tās elementus un notiekošos procesus.
• Prast izmantot ekonomikas teoriju Latvijas tautsaimniecības novērtēšanā un
analīzē.
• Pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar
Latvijas tautsaimniecību, tās nozarēm un procesiem saistītu patstāvīgu lēmumu
pieņemšanā un pamatošanā.
• Izprast esošās problēmas, to cēloņus un piedāvāt iespējamos risinājumus.
7. Saturs
7.1.Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Latvijas tautsaimniecības problēmas, tautsaimniecības mērķi un uzdevumi.
2. Iedzīvotāji, to skaits, sastāvs, izvietojums, tautas skaitīšanas.
3. Nodarbinātība. Darba spēka tirgus, kustība. Bezdarbs.
4. Iekšzemes kopprodukts. Tā aprēķināšanas metodes, novērtēšana. Deflators.
Nacionālais kopprodukts. Ēnu ekonomika.
5. Latvijas maksājumu bilance.
6. Valsts ārējie ekonomiskie sakari.
7. Lauksaimniecība, medniecība, mežsaimniecība.
8. Rūpniecība, būvniecība, enerģētika.
9. Tirdzniecība, transports, tūrisms u.c. komercpakalpojumi.
10. Izglītība, veselības un sociālā aprūpe, kultūra.
11. Budžets. Tā izstrādes pamatprincipi. Budžeta deficīta segšanas avoti. Bezdeficīta
budžets.

114
12. Valsts parāds – iekšējais, ārējais.
13. Investīcijas.
14. Monetārais sektors, tā attīstības problēmas.
15. Iedzīvotāju dzīves līmenis. Tā paaugstināšanas iespējas.
16. Latvijas tautsaimniecības turpmākās attīstības problēmas.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati
1.
Latvijas
tautsaimniecības
problēmas,
tautsaimniecības mērķi un uzdevumi.
2. Iedzīvotāji, to skaits, sastāvs, izvietojums, tautas
skaitīšanas.
3. Nodarbinātība. Darba spēka tirgus, kustība.
Bezdarbs.
4. Iekšzemes kopprodukts. Tā aprēķināšanas metodes,
novērtēšana. Deflators. Nacionālais kopprodukts. Ēnu
ekonomika.
5. Latvijas maksājumu bilance.
6. Valsts ārējie ekonomiskie sakari.
7. Lauksaimniecība, medniecība, mežsaimniecība.
8. Rūpniecība, būvniecība, enerģētika.
9.
Tirdzniecība,
transports,
tūrisms
u.c.
komercpakalpojumi.
10. Izglītība, veselības un sociālā aprūpe, kultūra.
11. Budžets. Tā izstrādes pamatprincipi. Budžeta
deficīta segšanas avoti. Bezdeficīta budžets.
12. Valsts parāds – iekšējais, ārējais.
13. Investīcijas.
14. Monetārais sektors, tā attīstības problēmas.
15. Iedzīvotāju dzīves līmenis. Tā paaugstināšanas
iespējas.
16. Latvijas tautsaimniecības turpmākās attīstības
problēmas.
Kopā

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2
2
2
2

2
2
2
2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2
2
2

2
2
2

-

2

2

-

2

2

-

32

32

-

7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
2 gads
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.
Teorija
2,0
Praktiskās nodarbības
Kopā
2,0
7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas.

3gads
5 sem.
6 sem.
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Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

Patstāvīgā darbā temats

1.
Latvijas
tautsaimniecības Latvijas tautsaimniecības pamata
problēmas, tautsaimniecības mērķi
rādītāji, valsts ekonomiskās
un uzdevumi.
politikas mērķi un uzdevumi.
2. Iedzīvotāji, to skaits, sastāvs, Dzimstības, mirstības, struktūras
izvietojums, tautas skaitīšanas.
rādītāju dinamika, tendences,
prognozes.
3. Nodarbinātība. Darba spēka
Dinamika, tendences.
tirgus, kustība. Bezdarbs.
4. Iekšzemes kopprodukts. Tā
aprēķināšanas metodes, novērtēšana.
IKP izaugsme. Cenu indeksi.
Deflators. Nacionālais kopprodukts.
Inflācija.
Ēnu ekonomika.
5. Latvijas maksājumu bilance.
Maksājumu bilances rādītāji, to
analīze.
6. Valsts ārējie ekonomiskie sakari.
Eksports un imports.
7. Lauksaimniecība,
mežsaimniecība.

medniecība,

8.
Rūpniecība,
enerģētika.

būvniecība,

9. Tirdzniecība, transports, tūrisms
u.c. komercpakalpojumi.

Lauksaimniecības ražošanas
apjoma dinamikas analīze,
ražīgums.
Rūpniecības ražošanas apjoma
izmaiņas, nodarbinātība
ražīgums, problēmas
Pašreizējās situācijas
novērtējums un nākotnes
perspektīvas.

10. Izglītība, veselības un sociālā
Dinamika, tendences.
aprūpe, kultūra.
11.
Budžets.
Tā
izstrādes
Budžeta izdevumu un ieņēmumu
pamatprincipi. Budžeta deficīta
dinamikas un struktūras analīze.
segšanas avoti. Bezdeficīta budžets.
12. Valsts parāds – iekšējais, ārējais.
Iekšējā un ārējā parāda
novērtējums.
13. Investīcijas.
Investīciju apjoma izmaiņu un
struktūras analīze.
14. Monetārais sektors, tā attīstības Monetāro rādītāju dinamikas un
problēmas.
līmeņu analīze.
15. Iedzīvotāju dzīves līmenis. Tā
Iedzīvotāju dzīves līmeņa
paaugstināšanas iespējas.
novērtējums.

Patstāvīgā darba
veids
Situācijas analīze.
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
Uzdevumi.
Uzdevumi.
Situācijas analīze.

Uzdevumi.

Uzdevumi.

Uzdevumi.

Uzdevumi.
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
Uzdevumi
Situācijas analīze
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
Uzdevumi
Situācijas analīze
Uzdevumi.
Situācijas analīze.
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16.
Latvijas
tautsaimniecības
turpmākās attīstības problēmas.

Esošās situācijas novērtējums,
tendences, problēmas un
iespējamie risinājumi.

Situācijas analīze.

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst attiecīgo tēmu. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē
situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) piedalīšanās semināros – 30% - jāveic patstāvīgi 16 uzdevumus/kontroldarbus par
tematiem, kas norādīti programmā;
2) ieskaite – jautājumi par apgūtajām priekšmeta tēmām– 70%.
Novērtējums ir ieskaitīts vai neieskaitīts (gala pārbaudījums ir ieskaite).
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministrija. – tiek
izdoti 2 reizes gadā (decembrī un jūnijā).
2. Latvijas statistikas gadagrāmata 2007. – Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2008. –
400 lpp.
3. Latvijas statistikas ikmēneša biļetens. – Rīga: LR Ekonomikas ministrija. – tiek izdots
katru mēnesi.
4. Latvijas Maksājumu Bilance. Latvijas Bankas biļeteni. – Rīga: Latvijas Banka. - iznāk 4
reizes gadā.
5. Latvijas Bankas Monetārie Apskati. – Rīga: Latvijas Banka. - iznāk 4 reizes gadā.
6. Latvijas Bankas Monetārie Biļeteni. – Rīga: Latvijas Banka. - iznāk katru mēnesi.
7. Centrālās valdības parāda vadība. Ceturkšņa biļetens. – Rīga: Valsts kase. - iznāk 4 reizes
gadā.
8. Beņkovskis K., Paula D. Inflācijas gaidas Latvijā: patērētāju apsekojuma rezultāti. – Rīga:
Latvijas Banka, 2007 – 30 lpp.
9. Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanas progresa izvērtēšana. Gala
ziņojums. – Rīga: SIA Konsorts, LR Ekonomikas ministrijas uzdevumā, 2007. – 83 lpp.
10. Apstrādes rūpniecības perspektīvas nozaru griezumā, prognozējamā nozaru
restrukturizācija līdz 2020. gadam. Gala ziņojums. – Rīga: SIA Baltijas Konsultācijas, LR
Ekonomikas ministrijas uzdevumā, 2007. – 113 lpp.
11. Interneta avoti.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība. Valsts valodas prasme, vēlams lietišķās angļu
valodas zināšanas. Maģistra grāds.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• dators un projektors;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika;
• periodiskā literatūra;
• likumdošanas materiāli (Latvijas un Eiropas Savienības).
11.2.

Norises vieta
1 auditorija lekcijām– 2 st. nedēļā.
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12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām
tautsaimniecībā, likumdošanā, izglītības sistēmā un uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Makroekonomika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IET 104
Statuss:
Akadēmiskā bakalaura studiju programmas priekšmets.
3. Kredītpunkti: 4 KP,

Kontaktstundas: 64 stundas

4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Mācību priekšmets veido teorētisko pamatu turpmāko ekonomisko mācību priekšmetu
apgūšanai. Studiju programma paredz iepriekš apgūt mikroekonomiku.
5. Kursa īstenošanas mērķis:
Makroekonomikas kā mācību priekšmeta mērķis ir ekonomisko likumsakarību izzināšana
nacionālās ekonomikas līmenī.
6.
⇒
⇒
⇒
⇒

Kursa īstenošanas uzdevumi:
Izprast makroekonomikas likumsakarības kā pamatu ekonomiskās politikas veidošanai;
Noteikt ekonomiskās politikas galvenos mērķus un virzienus;
Apgūt tautsaimniecības makroekonomiskās regulēšanas mehānismu;
Mācēt novērtēt pieņemto lēmumu sociāli ekonomiskās sekas

7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Makroekonomikas būtība, tās mērķi un metodoloģija.
Ievads mācību priekšmeta apguvei, iepazīšanās ar tā pamatnostādnēm.
2. Nacionālo kontu sistēma.
Jāpārzina nacionālo kontu sistēmu, jāmāk aprēķināt galvenos makroekonomiskos
rādītājus.
3. Ekonomiskā izaugsme.
Jāizprot ekonomiskās izaugsmes faktori, jāmāk aprēķināt tās rādītājus.
4. Ekonomikas cikliskā attīstība.
Jāizprot ekonomikas attīstības likumsakarības un ekonomisko ciklu īpatnības.
5. Makroekonomiskais līdzsvars.
Jāpārzina līdzsvara veidošanās mehānisms, to ietekmējošie faktori, kā arī
investīciju nozīme ekonomikas līdzsvara sasniegšanā un attīstībā kopumā.
6. Inflācija kā makroekonomiskās nestabilitātes izpausme.
Jāsaprot inflācijas būtība un jāmāk aprēķināt tās dinamiku. Jāizzina inflācijas izpausmes
formas un ietekme uz ekonomiku. Jāsaprot pretinflācijas politikas instrumenti un tās
mērķi.
7. Bezdarbs kā makroekonomiskās nestabilitātes izpausme.
Jāsaprot bezdarba būtība, formas un jāmāk aprēķināt bezdarba rādītājus. Jāizzina bezdarba
ietekme uz tautsaimniecību un tā sociāli ekonomiskās sekas.
8. Fiskālā politika un ekonomikas valsts regulēšana.
Jāizprot fiskālās politikas nozīme un jāpārzina tās realizēšanas mehānisms.
Jāmāk novērtēt budžeta deficīta un valsts parāda sociāli ekonomiskās sekas.
9. Nauda un banku sistēma.
Jāizzina naudas būtība un naudas tirgus funkcionēšanas likumsakarības.
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Jāizprot banku sistēmas nozīme tautsaimniecības funkcionēšanā.
10. Monetārā politika.
Jāizprot monetārās politikas mērķi un instrumenti, tās nozīme naudas tirgus
līdzsvara veidošanās procesā un ietekme uz ekonomiku.
11. Makroekonomiskais modelis IS-LM.
Jāizprot preču tirgus un naudas tirgus līdzsvars, kā arī fiskālās un monetārās
politikas mijiedarbība.
12. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Jāizzina starptautisko ekonomisko attiecību sistēma. Jāsaprot starptautiskās
tirdzniecības vadošās teorijas un ārējās tirdzniecības politikas principi, kā arī
starptautiskā kapitāla tirgus funkcionēšanas likumsakarības un starptautiskās valūtas
attiecības. Jāmāk analizēt valsts maksājumu bilanci un novērtēt pēc tās valsts
ekonomiskās attīstības īpatnības.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati

Stundu skaits
Lekcijas. Semināri.

1.
Makroekonomikas būtība, tās mērķi un metodoloģija.
2
1.1.Makroekonomikas priekšmets.
1.2. Makroekonomikas metodoloģija.
1.3. Makroekonomiskā analīze un makroekonomiskā politika.
1.4.Makroekonomikas galvenie mērķi: ekonomiskā izaugsme,
pilnīga nodarbinātība, ekonomiskā efektivitāte, cenu stabilitāte,
ekonomiskā brīvība, taisnīga ienākumu sadale, ekonomiskā
nodrošināšana, tirdzniecības bilances uzturēšana.
2. Nacionālo kontu sistēma
4
2.1.Nacionālais kopprodukts un iekšzemes kopprodukts, to
aprēķināšanas metodes.
2.2. Tīrais iekšzemes produkts, nacionālais ienākums.
2.3. Personiskais ienākums, rīcībā esošais ienākums.
2.4. Nominālais un reālais iekšzemes kopprodukts, cenu
indeksi.
3. Ekonomiskā izaugsme.
2
3.1. Ekonomiskās izaugsmes rādītāji un faktori.
3.2.Latvijas iekšzemes kopprodukta struktūra, dinamika un
pieauguma faktori
4. Ekonomikas cikliskā attīstība
1
4.1. Ekonomiskais cikls. Cikla fāzes.
4.2.Ekonomisko rādītāju izmaiņas cikla laikā.
4.3. Ekonomisko ciklu īpatnības pēc Otrā pasaules kara.
5. Makroekonomiskais līdzsvars.
4
5.1. Keinsa koncepcijas rašanās priekšnoteikumi..
5.2. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums, tos
ietekmējošie faktori. Makroekonomiskais līdzsvars
5.3. Patēriņa un uzkrāšanas vidējā tieksme, patēriņa un
uzkrāšanas robežtieksme.
5.4. Investīcijas, to nozīme ekonomikā. Investīciju pieprasījuma
līkne. Investīciju nestabilitāte.
5.5. Keinsa makroekonomiskā līdzsvara modelis.
5.6. Investīciju multiplikators un „taupības paradokss”.
Akselerācijas princips

-

4

1

1

6
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6 . Inflācija kā makroekonomiskās nestabilitātes 2
izpausme.
6.1. Inflācijas būtība un tās kvantitatīvais novērtējums. Inflācijas
izpausmes formas un tās kritiskais punkts.
6.2. Pieprasījuma inflācija un izmaksu inflācija.
6.3. Inflācijas sociāli ekonomiskās sekas.
6.4. Pretinflācijas politika.
6.5. Inflācijas problēmas Latvijā.
7. Bezdarbs kā makroekonomiskās nestabilitātes izpausme.
2
7.1. Bezdarbs un tā līmeņa noteikšana. Bezdarba pamatformas:
frikcionālais, strukturālais, cikliskais. Bezdarba dabīgais
līmenis. Bezdarba sociāli ekonomiskās sekas. Oukena
likums.
7.2. Bezdarbs un inflācija.
7.3. Nodarbinātības problēmas Latvijā.
8. Fiskālā politika un ekonomikas valsts regulēšana.
4
8.1. Fiskālā politika. Automātisko stabilizatoru politika un
diskrecionārā fiskālā politika.
8.2. Stimulējošā un ierobežojošā fiskālā politika.
8.3. Valsts budžeta veidošana.
8.4. Valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi, budžeta
deficīts.
8.5. Valsts ārējais un iekšējais parāds, tā sociāli
ekonomiskās sekas.
8.6. Fiskālās politikas nozīme ekonomikas regulēšanā.
9. Nauda un banku sistēma.
3
9.1. Naudas būtība, tās evolūcija, funkcijas un veidi.
9.2. Naudas piedāvājums un tā komponentes.
9.3. Naudas pieprasījums. Naudas pieprasījums darījumiem,
naudas pieprasījums aktīviem, kopējais naudas pieprasījums.
9.4. Naudas tirgus. Līdzsvara procenta likme.
9.5. Bankas, to veidi, uzdevumi un funkcijas.
9.6. Banku sistēma. Centrālās bankas nozīme līdzsvara
nodrošināšanā naudas tirgū.
9.7. Banku depozītu veidošanās process, rezervju norma un
depozītu multiplikators.
9.8. Valsts monetārā bāze un naudas multiplikators.
10. Monetārā politika.
2
10.1. Monetārās politikas mērķi un instrumenti. Operācijas
atklātā tirgū. Refinansēšanas likmes regulēšana. Rezervju
normas regulēšana.
10.2. Monetārās politikas ietekme uz ražošanas apjomu klasiskās
un Keinsa ekonomiskās teorijas skatījumā.
10.3. „Lētās”un „dārgās” naudas politika.
10.4. Monetārās politikas efektivitāte. Monetārās un fiskālās
politikas mijiedarbība.
11.
Makroekonomiskais modelis IS-LM un tā 2
praktiskā nozīme.
11.1. IS un LM līkņu konstruēšana.
11.2. Makroekonomiskais līdzsvars modelī IS-LM.

2

2

4

4

2

2
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12. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
4
12.1. Starptautiskās tirdzniecības ekonomiskais pamats. Absolūto
un relatīvo priekšrocību teorijas. Ārējas tirdzniecības
politikas virzieni: brīvā tirdzniecība un protekcionisms.
12.2. Kapitāla starptautiskā kustība.
12.3. Valsts maksājumu bilance.
12.4. Darbaspēka starptautiskā kustība.
12.5. Starptautiskās valūtas attiecības un valūtas sistēmas.
12.6. Starptautiskās ekonomiskās organizācijas.
32
Kopā

4

32

7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
2 gads
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.
Teorija
2
Praktiskās nodarbības
2
Kopā
4

3gads
5 sem.
6 sem.

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
7.3.3. Mācīšana un mācīšanās
Mācību priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā
tiek analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti
uzdevumi un testi, rakstīti kontroldarbi. Semestra laikā studentam ir jāuzraksta un jāaizstāv
studiju darbs.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās 2. semestra laikā izpildot paredzētās prasības – 30%;
3) eksāmens– 70%.
Eksāmenā paredzēta teorētiskā daļa testu veidā – 60% no vērtējuma un praktiskā daļa
(uzdevumu risināšana, situāciju analīze un novērtējums) – 40%.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
12. M.Šenfelde, Makroekonomika.3. izd. - R., RTU Izdevniecība, 2009.
13. Saulītis J., Šenfelde M., Ievads makroekonomikā.-R.: RTU, 2004.
14. Gartner M. Macroeconomics. 2nd ed. – Pearson Education, Inc., 2006.
Papildliteratūra
1. Gods U. Makroekonomika .-R.: Turība , 2002.-351lpp.
2. Abel A.B., Bernanke B.S., CrousHore D. Macroeconomics. 6th ed.- Pearson Education,
Inc., 2008.
3. Bade R., Parkin M. Foundation of Macroeconoics.-Addison- Wesley Publishing Company,
2002.
4. Blanchard O. Macroeconomics. 4th ed. - Pearson education, Inc., 2006.
5. Case K.E. Fair R.C. Principles of Macroeconomics: 6th ed. Practice Hall, 2002.
6. Kalendar D.C. Macroeconomics: 4th.ed. – Irwin, McGraw – Hill, 2001.
7. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Injterest and Money.-1974
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8. Mc.Connel C.B.,Brue S.L. Economics: Principle, Problems and Policies: 14-th.ed. –New
York: Mc Graw Hill, Inc.1990
9. Sachs J.D.,Larrain B.F. Macroeconomics in the Global Economy. Prentice Hall.New
Jersey.1993
10. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics:13th.ed.-NewYork: Mc Graw- Hill Book
Company, 1989
11. Доллан Э. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Ж. Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика.-М.-Л., 1991.- 446с.
12. Доллан Э. Дж. Макроэкономика.- М.; 1993
13. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.- М.: Дело, 1993.-829 с.
14. Агапова T.А., Серёгина С.Ф. Mакроэкономика. 6-е изд. – M.: Дело и сервис, 2004. 448с.
15. Агапова T.А., Серёгина С.Ф. Mакроэкономика. Тесты. 2-е изд. – M.: Дело и сервис,
2005. - 95с.
16. Бункина М.К., Семенов А.М. Макроэкономика.- М.: Дело и Сервис, 2003. -543с.
Statistiskie materiāli
Latvijas Bankas gada pārskati.
Latvijas Statistikas gada grāmatas.
LR Ekonomikas ministrijas Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Attiecīgo institūciju elektroniskie resursi.
10. Prasības mācībspēkiem
Maģistra vai doktora grāds ekonomikā.
Valsts valodas prasme un angļu valodas zināšanas.
Obligāta prasme rīkoties ar datortehniku un strādāt RTU elektroniskā vidē.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1.
•
•
•
•
•
•
•

Tehniskais aprīkojums un materiāli
tāfele;
kodoskops;
datortehnika ar projektoru;
mācību literatūra;
pavairošanas tehnika;
mācību materiāli;
periodiskā literatūra.

11.2.

Norises vieta
Auditorijas lekcijām un praktiskajām nodarbībām ar atbilstošu aprīkojumu.

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programma jāpārskata un jāprecizē pirms katra mācību gada.
Obligāta prasība mācībspēkiem studiju procesā analizēt jaunākos notikumus
tautsaimniecībā.
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Ekonomiskā statistika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IĀS207
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas.
3. Kredītpunkti: 2 KP, 32 kontakststundas
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas:
• mikroekonomikā;
• makroekonomikā;
• matemātikā;
• Latvijas tautsaimniecībā.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Kursa mērķis ir apgūt statistiskās metodes un to pielietošanu ekonomisko un biznesa
parādību analīzē, balstoties uz statistiskās novērošanas datiem, valstu statistikas un citiem
statistikas kopsavilkuma rādītājiem.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
Kursa apguves rezultātā tiks:
• iegūtas teorētiskās zināšanas par specifiskām statistikas metodēm;
• veidota izpratne par statistisko rādītāju saturu un aprēķināšanas metodēm;
• iegūtas praktiskās iemaņas statistikas metožu lietošanā ekonomisko, sociālo,
demogrāfisko parādību analīzē, kā arī zinātniskā darbā.
7. Saturs
8.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Ievadlekcija
Mērķis – gūt priekšstatu par ekonomisko statistiku.
2. Statistiskās informācijas vākšana, sagatavošana
Mērķis – zināt un prast izmantot.
3. Statistisko datu attēlošana.
Mērķis – prast pielietot.
4. Statistiskie rādītāji.
Mērķis – zināt un prast novērtēt.
5. Relatīvie lielumi.
Mērķis – prast pielietot, aprēķināt, analizēt.
6. Sadalījuma rindas.
Mērķis – prast izveidot, aprēķināt.
7. Nesvērtie vidējie lielumi.
Mērķis – zināt, prast pielietot aprēķinos.
8. Sadalījuma rindas vidējie lielumi.
Mērķis – zināt, prast pielietot, aprēķināt, analizēt.
9. Variācijas rādītāji.
Mērķis – zināt, prast pielietot.
10. Dispersiju rādītāji.
Mērķis – zināt, prast pielietot, aprēķināt.
11. Varbūtības teorija.
Mērķis – zināt, prast pielietot, aprēķināt.

124
12. Izlases novērošana.
Mērķis – zināt, prast aprēķināt.
13. Dinamikas rindas.
Mērķis – zināt, aprēķināt, analizēt, prognozēt.
14. Dinamikas rindas trenda atklāšana. Sezonalitāte.
Mērķis – zināt, aprēķināt, analizēt, prognozēt.
15. Indeksi.
Mērķis – zināt, prast pielietot, analizēt.
16. Nobeiguma lekcija.
Mērķis – zināt.
7.1. Priekšmeta saturs
Temati
1.

Ievadlekcija.
1.1. Statistikas jēdziens, vēsture, metodes.
1.2. Statistikas darba organizācija Latvijā un starptautiskās organizācijā.

2. Statistiskās informācijas vākšana, sagatavošana..

2.1. Statistiskās novērtēšanas formas, veidi, programmas, kļūdas.
2.2. Grupēšana, tās pazīmes, intervāli.

Stundu skaits

Kopā
2

Lekc.

Prakt

1
1
2
1
1

3. Statistisko datu attēlošana.

3.1. Statistisko tabulu veidi, grafiki, to elementi, klasifikācija.
3.2. Tabulu un grafiku veidošana.

4. Statistiskie rādītāji.

4.1. Statistisko rādītāju būtība, struktūra, sistēma, formas.
4.2. Grupēšana pēc laika faktora. Absolūtie lielumi.

5. Relatīvie lielumi.

5.1. Relatīvo lielumu izteiksmes formas, veidi (dinamikas struktūras,
koordinācijas, prognozes u.c.).
5.2. Relatīvo lielumu aprēķināšana.

6. Sadalījuma rindas.

6.1. Būtība, raksturojošie rādītāji.
6.2. Absolūto, relatīvo biežumu, blīvumu aprēķināšana.

7. Nesvētie vidējie lielumi.

7.1. Vidējo lielumu jēdzieni. To pielietošana starptautiskos
salīdzinājumos.
7.2. Nesvērtie vidējie lielumi, to aprēķināšana, interpretācija.

8. Sadalījuma rindas vidējie lielumi.

8.1. Sadalījuma rindas būtība, centra rādītāji, moda, mediāna, kvartiles,
terciles.
8.2. Visu vidējo rādītāju aprēķināšana, interpretācija.

9. Variācijas rādītāji.

9.1. Variācijas jēdziens, variācijas absolūtie un relatīvie rādītāji, to
aprēķināšana.

10.

Dispersiju rādītāji.
10.1.
Kopējās un grupu dispersijas. Dispersiju skaitīšanas.
10.2.
Vidējās kvadrātiskās novirzes, dispersijas un svarīgāko koeficientu
aprēķināšana.
11. Varbūtības teorija.
11.1.
Pamatjēdzieni, definīcijas.
11.2.
Saskaitīšana, reizināšana.

2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1

1

2
1
1
2
1
1
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12.

Izlases novērošana.
12.1.
Būtība, veidi, kļūdas. Izlases lieluma noteikšana.
12.2.
Robežkļūdas aprēķināšana. Ticamības intervāla noteikšana.

13.

Dinamikas rindas.
13.1.
Veidi, absolūto un relatīvo pārmaiņu rādītāji. Vidējie rādītāji.
13.2.
Absolūto, relatīvo rādītāju aprēķināšana, analīze, interpretācija.

2
1
1
2
1
1

14.

Dinamikas rindas. Trenda atklāšana. Sezonalitāte.
14.1.
Dinamikas rindu izlīdzināšanas metodes. Sezonalitāte.
14.2.
Trenda un sezonalitātes indeksu aprēķināšana, interpretācija.

15.

Indeksi.
15.1.
Individuālie indeksi un kopindeksi. Kopindeksu matemātiskās
sakarības. Indeksu rindas. Teritoriālie indeksi.
15.2.
Individuālo, kopindeksu, teritoriālo indeksu aprēķināšana.

2
1
1
2
1
1

16.

Nobeiguma lekcija.
16.1.
Jaunākās statistiskās informācijas iegūšanas metodes. Svarīgākie
pētījumi. Latvijas CSP, Eirostat un starptautiskās statistikas
organizācijas.
16.2.
Svarīgāko ekonomisko, demogrāfisko rādītāju analīze un
interpretācija, izmantojot mācību procesā apgūtās statistiskās
metodes.
Kopā:

2
1
1
32

19

13

7.2. Kursa kalendārs un organizācija
7.2.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
2. gads
3. gads
4. gads
1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.
Lekcijas
19
Praktiskās nodarbības
13
Kopā
32
7.2.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas u.tml..
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

Patstāvīgā darbā temats

Patstāvīgā darba veids
Izmantojot izdales materiālā
Relatīvo un vidējo lielumu
iekļauto statistisko informāciju,
1. Relatīvie vidējie pielietošana
Latvijas
veikt
visus
iespējamos
lielumi
tautsaimniecības analīzē un
aprēķinus un interpretēt iegūts
starptautiskajos salīdzinājumos.
rezultātus.
Dinamikas
rindas
Jāatrisina attiecīgi uzdevumi no
pamattendences un parametru
2. Dinamikas
krājuma. Jāveic iegūto rezultātu
aprēķināšanas
metodes.
rindas
analīze
un
to
attīstības
Dinamikas rindas korelācija.
tendences.
Sezonalitātes pētīšana.
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3. Indeksi

Iespējamās
indeksu
svaru
sistēmas un to novērtējums.
Indeksu metodes pielietošana
faktoranalīzē.

Jāatrisina attiecīgi uzdevumi
no
krājuma.
Jāpamato
attiecīgo indeksu izmantošana
sociāli ekonomisko parādību
analīzē.

Nepilna laika studentiem , veicot pastāvīgo darbu, izvēloties attiecīgas aprēķinu
metodes (formulas), jāsniedz teorētiskais pamatojums tās vai citas metodes (formulas)
izvēlei.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
Ieskaiti veido:
• piedalīšanās praktiskajās nodarbībās – 10%;
• patstāvīgais darbs – 10 %;
• 2 kontroldarbi – 80% no kopējā vērtējuma.
Viens kontroldarbs semestra ietvaros – otrs – ieskaites laikā.
Eksāmenā ( 10 ballu sistēmā) atzīme veidojas no:
• piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un patstāvīgais darbs – 20%;
• eksāmena – testa un uzdevuma – 80%.
Eksāmena saturs:
• teorētiskā daļa – tests – 50 %;
• praktiskā daļa – uzdevums – 50%.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Valsts statistikas likums // LR Saeimas un Ministru kabineta ziņotājs, 1997. - Nr.24. 5.-10. lpp.
2. Goša Z. Statistika. Rīga, LU. 2007. - 371 lpp.
3. A.Orlovska, "Statistika", RTU, 2007 – 111 lpp.
4. A.Orlovska, "Uzdevumu krājums statistikā", RTU, 2008 – 97 lpp.
5. LR CSP. Latvijas Statistikas gadagrāmata. – Rīga, 2007.
6. LR CSP ikmēneša biļeteni. – Rīga, 2009.
7. Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā. Statistikas datu krājums. Rīga, 2008.
8. Daviol R. Anderson, Denis J.Sweeney, Thomas A. Williams. Statistics for Business
and Economics. South – Westen College., 2007., p.1056.
9. Paul newbold, William J. Carlson, Betty M. Thorne. Statistics for Business and
Economics. Prentince Hal. 2009. p.1008.
10. И.И. Елисеева. Статистика. Москва, 2007. – 566 с.
11. Матегорина Н. М. Економическая статистика. Москва, 2007. – 350 с.
Interneta resursi:
• www.csb.lv;
• www.bank.lv.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība, vēlams maģistra grāds;
Valsts valodas prasme; vismaz vienas svešvalodas zināšanas.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
1) tāfele;
2) mācību literatūra;
3) pavairošanas tehnika;
4) mācību materiāli;
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5) dators ar projektoru.
11.2. Norises vieta:
1) 1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām - 2 st. nedēļā;
2) 1 datorklase atsevišķām praktiskajām nodarbībām ( datori – 20 gab.).
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām programmas prasībās, jaunu mācību materiālu sagatavošanu un publicēšanu,
ņemot vērā izmaiņas LR likumos, jauno ES un starptautisko standartu, metodoloģiju,
statistisko apsekojumu ieviešanu, detalizācijas pakāpes pilnveidošanu.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Datormācība ekonomistiem
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IUE 233
Statuss: Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti 2 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirms augstākās izglītības iestādēs, kā arī
pirmajā mācību semestrī universitātē, t.i., datormācībā, matemātikā, mikroekonomika u.c.
Mācību priekšmetam ir integrējoša nozīme.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Priekšmeta mērķis ir iepazināt studentus ar informātikas zinātnes mūsdienu stāvokli, to
izmantošanu ekonomikā un tās pamatā esošiem tehniskiem un programmu līdzekļiem.
Mācību priekšmeta pamatmērķis ir: jauno speciālistu teorētisko un praktisko iemaņu
darbam ar datoru pamata veidošana, lai viņi varētu pielietot lietotāju programmu paketes,
pārsvarā MS Office programmas, savā profesionālajā darbībā konkrētajos uzdevumos.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
Kursa īstenošanas uzdevumi saistīti ar konkrētu prasību nodrošināšanu. Visas prasības ir
noteiktas augstākās izglītības standartos ekonomistu sagatavošanai.
Kursa īstenošanas uzdevumi ir šādi:
• Dot teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas datorzinībās, tostarp arī ekonomikas
informātikā.
• Iemācīt studentus savos darbos un ekonomikas pētījumos izmantot informācijas
tehnoloģijas.
• Dot studentiem pamatiemaņas darbam ar personālo datoru un ar lietotāju programmu
paketēm, ko apgūst laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī studentu patstāvīgajā
darbā studiju projekta sagatavošanā un izstrādē.
Priekšmeta apgūšanas rezultātā studentiem ir:
a) Jāzina:
• informācijas un īpaši ekonomiskās informācijas īpašības, struktūra un datorā
sniegšanas formas;
• tehnisko un programmas līdzekļu izvēles pamatkritēriji ekonomisko un vadības
uzdevumu risināšanai;
• datora ekspluatācijas iespējas un komunikācijas līdzekļi, kā arī to pielietošanas
organizatoriskās formas informācijas procesu nodrošināšanai.
b) Jāprot:
• saprast ekonomikas uzdevumu nostādnes;
• izmantot datora programmas ekonomisko uzdevumu risināšanai;
• lietojot zināmos datus, veikt elementāro prognozi, optimizāciju;
• izveidot un izmantot datu bāzi;
• pārstrādājot informāciju, pieņemt piemērotāko lēmumu;
• prezentēt savus darbus, lietojot datorprogrammu PowerPoint.
c) Jābūt priekšstatam par:
• datoru sistēmu, tīklu, komunikācijas līdzekļu izmantošanu informācijas procesu
realizācijā;
• datordrošību un informācijas aizsardzības līdzekļiem.
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Mācību priekšmeta pamatuzdevumi ir: iemācīties izmantot MS Office programmas, pamatā
programmu MS Excel, konkrētajos uzdevumos. Mācību kursā sevišķa uzmanība pievērsta
tādiem jautājumiem kā datu ievade apstrāde un analīze, grafiku un diagrammas izveidošana,
loģisko funkciju izmantošana, finanšu funkciju pielietošana, funkciju analīze ar MS Excel
funkcijām. Vienkāršākā prognozēšana no datu masīviem, ekonomikas optimizācijas
uzdevumu risināšana ar programmu Solver, datu bāzes izveidošana, prezentācijas iemaņas.
Labākai mācību kursa apgūšanai palīdz studentu patstāvīgais darbs un datoru praktiskā
lietošana, jauno informācijas tehnoloģiju izmantošana un Interneta resursi.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Datu ievades, formatēšana, rediģēšana. Loģiskās funkcijas izmantošana ekonomikas
uzdevumos un praktiskajos piemēros.
2. Funkciju analīze. Komandas Goal Seek, Solver lietošana funkciju analīzei un ekonomikas
uzdevumu optimizācijai.
3. Ievads optimizācija, optimizācijas uzdevumi – vairāk argumentu funkciju optimizācija,
ražošanas plāna optimizācija, un tml.
4. Finanšu uzdevumu risināšana ar analītiskajām un MS Excel funkcijām.
5. Datu statistiskā apstrāde, statistiskie rādītāji un to aprēķināšana programmā MS Excel.
6. Prognozēšanas pamati, prognozēšana, kļūdu novērtējums un uzdevumu risināšana ar MS
Excel funkcijām.
7. Darbs ar MS Excel datu bāzi – datu formas izmantošana, ierakstu kārtošana sarakstā,
ierakstu atlasīšana, šķērsgriezumu tabulas un diagrammas.
8. Programmas PowerPoint lietošana prezentācijai.
7.2. Priekšmeta saturs
Stundu skaits
Temati
Kopā Teorija
Lab.
8. Finanšu uzdevumi ar analītiskām formulām. Finanšu
funkcijas FV, PV, RATE, NPER, PMT lietošana
8
4
4
ekonomikas uzdevumos. Vienkāršā investīcijas projekta
efektivitātes novērtējums. Finansu funkcijas NPV, IRR.
9. Funkciju analīze. Komandas Goal Seek, Solver lietošana
funkciju analīzei un ekonomikas uzdevumu optimizācijai.
Elastības aprēķināšana.

6

3

3

10. Prognozēšana ar MS Excel funkcijām Autofill, Trend,
Forecast, Linest, aproksimācijas kļūdu novērtējums.

4

2

2

4

2

2

6

3

3

13. Darbs ar MS Excel datu bāzi – datu formas izmantošana,
ierakstu kārtošana sarakstā, ierakstu atlasīšana,
šķērsgriezumu tabulas un diagrammas.

4

2

2

Kopā:

32

16

16

11. Datu statistiskā apstrāde, statistiskie rādītāji un tos
aprēķināšana. Datu apstrādes funkcijas MS Excel vidē –
Average, Var, Varp, Stdev (Variācijas koeficients), un tas
izmantošana
lēmumu
pieņemšanai
vienkāršākās
ekonomikas uzdevumos.
12. Ievads optimizācija, optimizācijas uzdevumi –
vairākargumentu funkciju optimizācija, ražošanas plāna
optimizācija, un tml. Optimizācijas izmantošana
ekonomikas uzdevumos.
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7.3.

Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
2. gads
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.
Teorija
1
Laboratorijas darbs
1
Kopā
2

3. gads
5 sem.
6 sem.

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

Patstāvīgā darbā temats

Patstāvīgā darba
veids
1. Prognozēšana
Prognozēšanas izmantošana ekonomikā
Uzdevumi
Optimizācijas uzdevumu nostādne un
Ekonomikas
2. Optimizācija
risināšana ar programmu MS Excel
uzdevumi
3. Datu bāzes
Datu bāzes izveidošana
Uzdevumi
Uzdevumi kursa
4. Prezentācija
Kursa darba prezentācija
darbam
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko uzdevumu risināšanā.
Studenti kopā ar pasniedzēju apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, un speciālo
literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus,
piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
Laboratorijās nodarbībās 2. semestra laikā jāatrisina patstāvīgi uzdevumus par
tematiem, kas norādīti programmā – 40%;
Veiksmīgi jāizpilda 2 kontroldarbi - 20%;
Eksāmenā izmantojot uzdevuma teksta informāciju, veikt aprēķinus, analīzi un
novērtējumus, jāatrisina uzdevumi par tematiem, kas apgūti semestra laikā – 40% no
vērtējuma;
Kursa darbs – konkrēto ekonomikas uzdevumu risināšana un prezentācija.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
10. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb. red. V. Jansons. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2004. – 1. grāmata.
11. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb. red. V. Jansons. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2004. – 2. grāmata.
12. N. Lāce, V. Jansons., K. Kozlovskis. Finansu aprēķinu modelēšana Excel vidē. I daļa
2002. 158 lpp.
13. N. Lāce, V. Jansons., K. Kozlovskis. Finansu aprēķinu modelēšana Excel vidē. II daļa
2004. 172 lpp.
14. V. Jansons, K. Kozlovskis. Ekonomiskā prognozēšana. Mācību līdzeklis. 2002. 80 lpp.
15. V. Jansons, K. Kozlovskis. Ekonomiskā prognozēšana. Mācību līdzeklis. 2004. 224
lpp.
16. V. Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana. 1.grāmata. Mācību līdzeklis. 2005.
220 lpp.
17. V. Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana. 2.grāmata. Mācību līdzeklis. 2006.
118 lpp.
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18. T.Tambovceva. Mācību priekšmeta programma un metodiskie norādījumi studiju
projekta izstrādāšanai priekšmetā „Datormācība ekonomistiem”. Mācību līdzeklis.
2009. 32 lpp.
19. RTU IEF pasniedzēju WEB lapas:
www.ortus.rtu.lv
http://www.ief.rtu.lv/filipovs/
http://www.ief.rtu.lv/kozlovskis/
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība ar pieredzi informācijās tehnoloģijās, ar prasmi ekonomikas uzdevumu
risināšanā ar datorprogrammām. Vēlams doktora grāds. Valsts valodas prasme, vēlams
lietišķās angļu valodas zināšanas.Ieteicama prakse ekonomiskās informācijas apstrādē.
11. Realizācijas nodrošinājums
•
•
•
•
•
•
•

Tehniskais aprīkojums:
tāfele;
projektors ar datoru, ekrāns;
datortehnika ar pieeju Internetā;
programmatūra – MS Excel, PowerPoint;
mācību literatūra;
mācību materiāli;
pavairošanas tehnika.
Norises vieta (auditorija, u.tml.)
1 auditorija lekcijām – 2 st. nedēļā.
datorklases atsevišķām praktiskajām nodarbībām - 2 st. nedēļā.

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, programmatūrās.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Datormācība ekonomistiem
2. Nr. priekšmetu reģistrā: MFZ104
Statuss: Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti 2 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
5. Mācību priekšmeta mērķis:
Priekšmeta “Tehnoloģiju fizikālie pamati” mērķis ir :
• dot iespēju studentiem apgūt fiziku augstskolas līmenī,
• dot iespēju studentiem apgūt tehnoloģiju un iekārtu darbības fizikālos pamatus,
• attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu,
• radīt interesi par jaunākajiem sasniegumiem fizikā un to pielietošanu dažādu tehnikas
problēmu risināšanā.
6. Mācību priekšmeta uzdevumi:
• nodrošināt iespēju studentiem iegūt mūsdienu fizikas pamatzināšanu kopumu,
• lekcijās parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, veicot reālus vienkāršus
eksperimentus un fizikālo parādību demonstrācijas.
Apgūt prasmes sekojošās jomās:
• dažādu tehnoloģiju salīdzināšana un novērtēšana
Priekšmeta mācīšanas metode
1.Lekcijas
Lekciju uzdevums ir iepazīstināt ar :
•
•
•
•
•

priekšmeta terminoloģiju
matemātisko aparātu
fizikas likumiem, fizikālo parādību interpretāciju
dažādām tehnoloģijām
fizikas eksperimentu demonstrācijām.

2.Kontroldarbi
Kontroldarbos tiek pārbaudīts, kā studenti ir apguvuši lekcijās sniegtās zināšanas.
3.Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs tiek paredzēts:
• lekciju materiāla un mācību literatūras studijām.
4.Konsultācijas
Konsultācijas tiek sniegtas lekciju materiāla paskaidrošanai un patstāvīgo uzdevumu veikšanai.
MEHĀNIKAS FIZIKĀLIE PAMATI
Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā. Fizikas priekšmets un
tā sakars ar citām zinātnēm. Mehāniskā kustība. Atskaišu sistēmas. Materiāls punkts.
Trajektorija. Ātrums un paātrinājums. Materiāla punkta kustība pa aploci. Sakars starp lineārā
un leņķiskā ātruma un paātrinājuma vektoriem.
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Materiāla punkta dinamika. Pirmais Ņūtona likums. Inerciālās atskaišu sistēmas.
Ķermeņu mijiedarbība. Spēks, masa. Otrais Ņūtona likums. Impulss (kustības daudzums).
Trešais Ņūtona likums. Impulsa nezūdamības likums.
Spēku veidi mehānikā. Elastības spēki.Berzes spēki. Gravitācijas spēki. Jēdziens par
spēka lauku. Gravitācijas lauks un tā intensitāte. Smaguma spēku lauks ap Zemi.
Darbs. Jauda. Konservatīvie un nekonservatīvie spēki.Potenciālā enerģija. Sakars starp
spēku un potenciālo enerģiju. Elastīgi deformēta ķermeņa enerģija. Enerģijas nezūdamības
likums mehānikā.
Cieta ķermeņa dinamika. Jēdziens par absolūti cietu ķermeni. Ķermeņa translācijas un
rotācijas kustība.
Spēka moments. Inerces moments. Rotācijas kustības dinamikas pamatvienādojums.
Impulsa moments. Impulsa momenta nezūdamības likums. Rotējoša ķermeņa kinētiskā
enerģija. Rotācijas kustības pielietojums tehnoloģijās.
Mehāniskās svārstības. Harmoniskas svārstības. Svārstību raksturojošie lielumi:
amplitūda, fāze, frekvence, periods. Harmonisku svārstību saskaitīšana. Savstarpēji
perpendikulāru svārstību saskaitīšana. Harmonisku svārstību dinamika. Harmonisku svārstību
kinētiskā, potenciālā un pilnā enerģija. Rimstošas svārstības. Uzspiestas svārstības. Rezonanse
un to pielietojumi.
Viļņi. Garenviļņi un šķērsviļņi. Viļņu virsma un viļņu fronte. Heigensa princips.
Plakana viļņa vienādojums. Superpozīcijas princips. Koherenti viļņu avoti. Viļņu interference.
Stāvviļņi. Jēdziens par viļņu difrakciju. Viļņu enerģija. Mikromehānikas tehnoloģijas pamati.
MOLEKULĀRĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA
Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze. Makroskopisku ķermeņu termodinamiskā un
molekulāri kinētiskā pētīšanas metode. Molekulu siltuma kustība. Brauna kustība. Sistēmas
stāvoklis. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums.
Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati. Ideāla gāze kā reālu gāzu molekulāri
kinētiskās teorijas pamatvienādojums. Vienatomu molekulas vidējā translācijas kustības
enerģija un tās sakars ar temperatūru. Brīvības pakāpju skaits un daudzatomu molekulas vidējā
enerģija.Ideālās gāzes iekšējā enerģija.
Gāzes molekulu ātrumu Maksvela sadalījums. Maksvela sadalījuma grafiks. Molekulu
visvarbūtīgākais, vidējais aritmētiskais un vidējais kvadrātiskais ātrums. Molekulu sadalījums
pa translācijas kustības kinētiskās enerģijas vērtībām. Maksvela sadalījuma eksperimentālā
pārbaude.
Termodinamikas pamati. Līdzsvara un nelīdzsvara procesi. Gāzes veiktais darbs,
mainoties tilpumam. Pirmais termodinamikas likums. Ideālas gāzes siultumietilpība.
Izoprocesi. Gāzes veiktais darbs dažādos procesos. Cikliskie procesi.. Otrais termodinamokas
likums. Pirmā un Otrā termodinamikas likumu pielietojums siltummašīnas tehnoloģijā.
ELEKTR0MAGNĒTISMS
Elektriskais lauks vakuumā. Elektriskā lādiņa īpašības. Elementārlādiņš. Lādiņa
nezūdamības likums. Kulona likums. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte. Lauku
superpozīcijas princips.
Elektriskā lauka spēku darbs, pārvietojot lādiņus. Potenciāls. Elektriskā lauka
intensitātes un potenciāla sanstarpējais sakars. Punktveida lādiņa potenciāls. Elektriskais lauks
lādēta vadītāja iekšienē. Lādiņu sadalījums vadītājos.
Elektriskais lauks dielektriķos. Brīvie un saistītie lādiņi. Elektriskais dipols. Polārās un
nepolārās molekulas. Dielektriķu polarizācija. Vadītāji elektriskajā laukā. Vadītāji elektriskajā
laukā. Vadītāju elektriskā kapacitāte. Kondensatori. Lādiņu sistēmas enerģija. Lādēta vadītāja
enerģija. Lādēta kondensatora enerģija. Elektrostatiskā lauka enerģija. Lauka enerģijas
blīvums.
Līdzstrāva. Strāvas stiprums. Strāvas blīvums.Oma likums. Vadītāju pretestība. Strāvas
avoti. Elektrodzinējspēks. Sazarotas ķēdes. Kirhofa likumi. Strāvas darbs un jauda. Džoula Lenca likums.
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Magnētiskais lauks vakuumā. Strāvu magnētiskā mijiedarbība. Magnētiskais lauks.
Ampēra likums. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Strāvas kontūra magnētiskais moments.
Magnētiskā indukcija. Magnētiskā konstante. Ampēra spēks. Kustošu lādiņu magnētiskais
lauks.. Lorenca spēks. Lādētu daļiņu kustība homogēnā magnētiskajā laukā.
Strāvu magnētiskais lauks.
Bio- Savara-Laplasa likums strāvas elementam.
Magnētiskās indukcijas vektora cirkulācija.
Magnētiskais lauks vielā. Magnētiskā lauka un vielas mijiedarbība. Jēdziens par
elementārstrāvām.Vielas magnetizācija. Magnētiskā caurlaidība. Magnētiskā lauka intensitāte.
Magnētiķi. Vielu iedalījums diamagnētiķos, paramagnētiķos un feromagnētiķos.
Diamagnētisms. Paramagnētisms. Feromagnētisms. Domēni. Histerēze. Kirī punkts.
Elektromagnētiskā indukcija. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas eksperimenti.
Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likums. Lenca likums. Pašindukcija. Induktivitāte.
Savstarpējā indukcija. Magnētiskā lauka enerģija. Magnētiskā lauka enerģija. Magnētiskā
lauka enerģijas blīvums.
Elektromagnētiskās svārstības. Svārstību kontūrs. Harmoniskās elektromagnētiskās
svārstības un to vienādojums. Rimstošās elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums.
Svārstību rimšanas koeficients, frekvence, svārstību logaritmiskais dekrements. Uzspiestās
elektromagnētiskās svārstības, to vienādojums, amplitūdas un fāzes analīze. Rezonanse.
Elektromagnētiskie viļņi. Elektromagnētisko viļņu diferenciālvienādojums un tā
atrisinājums. Viļņu īpašības. Enerģija. Elektromagnētisko viļņu skala. Radiosakaru fizikālie
principi. Elektriskā un magnētiskā lauka sensoru tehnoloģijas.
VIĻŅU OPTIKA
Gaismas dispersija. Gaismas absorbcija. Būgera likums.
Gaismas interference. Koherentu viļņu iegūšana. Divu koherentu viļņu interferences
ainas aprēķins. Optiskais ceļš. Optiskā gājuma diference. Gaismas avota nemonohromātiska un
gaismas avota izmēru loma interferencē. Interferences lietošana: interference plānās kārtiņās,
interferometri, dzidrinātā optika.
Gaismas difrakcija. Heigensa-Frenela princips. Frenela zonu metode. Zonu plate.
Difrakcija apaļā spraugā un aiz apaļa ekrāna. Difrakcijas reýģis. Optisko instrumentu
izšķiršanas spēja. Rentgenstaru difrakcija telpiskā reýģī. Hologrāfija.
Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta gaisma. Lineāri polarizētas gaismas
iegūšana. Malīsa likums. Brūstera likums. Gaismas dubultlaušana. Polaroīdi. Polarimetri.
Optiski aktīvās vielas. Optisko devēju tehnoloģijas.
STAROJUMA KVANTU DABA.
Ārējais fotoelektriskais efekts, tā likumi. Fotoni. Einšteina vienādojums. Fotona masa
un impulss. Gaismas spiediens. Komptona efekts.
Elekromagnētiskā starojuma korpuskulāro un viļņējādo īpašību dialektiskā vienība.
KVANTU MEHĀNIKAS UN ATOMFIZIKAS ELEMENTI
Kvantu mehānikas elementi. Debroljī hipotēze. Vielas korpuskulāri viļņējādo īpašību
eksperimentālais apstiprinājums. Nenoteiktību sakarība. Viļņu funkcija, tās statistiskā jēga,
Šredingera vienādojums stacionāriem stāvokļiem.
Atoma uzbūves modeļi. Bora teorija. Spins un tā eksperimentālais pamatojums. Spina
kvantu skaitlis. Pauli princips.
Gaismas emisija un absorbcija atomā. Spontānais starojums. Uzspiestais (inducētais)
starojums. Luminescence. Lāzeri un to pielietojumi tehnoloģijās.
ATOMU KODOLU FIZIKAS UN ELEMENTĀRDAĻIŅU FIZIKAS ELEMENTI
Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi. Nukloni un to mijiedarbe.Jēdziens par
kodolspēku dabu. Kodola modeļi. Saites enerģija un kodola masas defekts. Kodolfizikas un
radiācijas elementi. Kodolu uzbūve, protoni un neitroni. Kodolspēki. Kodoldalīšanās un
sintēzes reakcijas. Kodoldalīšanās un sintēzes reakcijas. Kodolenerģijas tehnoloģija un
aizsardzība pret radiāciju.
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Tematiskais plāns
Nedēļas
1

Temati
Ievads materiāla punkta un absolūti
cieta ķermeņa kinemātikā

Literatūra
[1] 15÷30 lpp.

2

Materiāla punkta dinamika

[1] 31÷65

3

Cieta ķermeņa dinamika.

[1] 65÷81

4

Mehāniskās svārstības
Mehāniskie viļņi

[1] 380÷402
419÷438

5

Termodinamiskās sistēmas. Ideāla
gāze. Molekulāri kinētiskās teorijas
fizikālie pamati

[1] 122÷135
145÷155

6

Termodinamikas pamati.
I. Termodinamikas likums.
II. Termodinamikas likums.
Siltummašīnas darbības princips.
Saldēšanas mašīnas darbibas princips.

[1] 155÷167
135÷145
167÷185

7

Elektriskais lauks vakuumā.
Elektriskais lauks dielektriķos.
Vadītāji elektriskajā laukā.

[1] 212÷244
245÷271

8

Līdzstrāva. Magnētiskais lauks
vakuumā. Strāvu magnētiskais lauks.

[1] 272÷292
312÷316
330÷340
316÷330

9

Magnētiskais lauks vielā. Magnētiķi.

[1] 346÷352
341÷345
352÷363

Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas

10

Elektromagnētiskā indukcija.

[1] 363÷374

Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas

11

Elektromagnētiskās svārstības
Elektromagnētiskie viļņi

[1] 402÷417
438÷451

Tehniskie līdzekļi
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas

Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
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12

Gaismas dispersija. Gaismas emisija
un absorbcija atomā

[1] 530÷546
629÷640
682÷686

13

Gaismas interference. Gaismas
difrakcija. Gaismas difrakcija.
Gaismas polarizācija

14

Ārējais fotoelektriskais efekts

[1] 471÷484
484÷496
496÷507
507÷530
[1] 565÷584

15

Kvantu mehānikas elementi
Atoma uzbūves modeļi.

[1] 595÷602
603÷620

16

Atoma kodola uzbūve un sastāvs
Radioaktivitāte un tās veidi.
Kodolreakcijas un nezūdamības
likumi. Elementārdaļiņas

[1] 687÷701
701÷725

demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas
Datorprojektors,
kodoskops, fizikas
eksperimentu
demonstrāciju iekārtas

Zināšanu pārbaudes veids – ieskaite
Mācību literatūra:
1. Fizika / A.Valtera redakcijā. – R.: Zvaigzne. 1992. – 643 lpp.
2. A.Apinis. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1972. – 706 lpp.
3. I.Petrovskis. Mehānika. – R.: Zvaigzne, 1976. – 360 lpp.
4. J.Kručāns. Molekulārfizika. – R.: Zvaigzne, 1975. 278 lpp.
5. J.Platacis. Elektrība. – R.: Zvaigzne, 1974. – 494 lpp.
6. M.Knite. Elektrostatika. - R.:RTU, 1993. - 34 lpp.
7. O.Students. Optika. – R.: Zvaigzne, 1971. – 412 lpp.
8. K.Švarcs, A.Ozols. Hologrāfija – revolūcija optikā. – R.: Zinātne, 1975. – 208 lpp.
9. J.Eiduss, U.Zirnītis. Atomfizika. – R.: Zvaigzne, 1978. – 328 lpp.
10. B.Rolovs. – Kodolfizika. – R.: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964. – 390 lpp.
11. A.Medvids.Tehnoloģiju fizikālie pamati,lekciju konspekti,datorsalikums,2003,60 lpp.
Prasības mācībspēkiem
Augstākā matemātiskā izglītība.
Valsts valodas prasme. Realizācijas nodrošinājums
Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele;
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
Norises vieta:
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 stundas nedēļā.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Matemātika ekonomistiem
2. Nr. priekšmetu reģistrā: DIM207
Statuss: Bakalaura akadēmiskā programma
Atbildīgais pasniedzējs:
Dr. math., profesors Andrejs Koliškins
3. Kredītpunkti: 4 KP,

Kontaktstundas: 64 stundas

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mācību gadā matemātikā.
5. Vispārīgais mērķis
Sniegt zināšanas par vairākargumentu funkcijām, to izmantošanu ekonomiskā analīzē,
statistisko datu analīzē un lēmumu pieņemšanā.
6. Sasniedzamie (specifiskie mērķi)
Iemācīt studentiem uz iegūtās informācijas pamata izdarīt secinājumus.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Vairākargumentu funkciju diferenciālrēķini
2. Varbūtību teorija
3. Matemātiskā statistika
7.2. Priekšmeta saturs
Stundu skaits
Temati
Kopā Teor. Prakt.
24
12
12
1. Vairākargumentu funkciju diferenciālrēķini
1.1. Parciālie atvasinājumi. Diferenciāļi. Teilora formula.
1.2. Saliktas un apslēptas funkcijas atvasinājums.
1.3. Ekstrēmi. Vislielākās un vismazākās vērtības.
1.4. Nosacītie ekstrēmi.
1.5. Pielietojumi ekonomikā.
1.6. Elastības. Parciālās elastības.
32
16
16
2. Varbūtību teorija
2.1. Ievads varbūtību teorijā. Klasiskā varbūtības teorija.
Notikumu algebra. Varbūtību saskaitīšanas kārtula.
2.2. Nosacītās varbūtības un varbūtību reizināšanas kārtula.
Bernulī formula. Pilnās varbūtības un Baeisa formulas.
2.3. Diskrētie gadījuma lielumi. Pielietojumi ekonomikā.
2.4. Binomiālais sadalījums. Puasona sadalījums.
2.5. Nepārtrauktie gadījuma lielumi. Vienmērīgais sadalījums.
Eksponenciālais sadalījums.
2.6. Normālais sadalījums.
2.7. Binomiālā sadalījuma un Puasona sadalījuma aproksimācija,
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izmantojot normālo sadalījumu.
2.8. Hipotēžu pārbaude.
3. Matemātiskā statistika
3.1. Ievads matemātiskajā statistikā
3.2. Ticamības intervāli.
Kopā
7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks
1 gads
1 sem.
2 sem.
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

3 sem.
2
2
4

2 gads
4 sem.

7.3.2. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, mājasdarbi.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
Patstāvīgā darba temats
1. Vairākargumentu funkciju
diferenciālrēķini
2. Varbūtību teorija

Vairākargumentu funkcijas

3. Matemātiskā statistika

Matemātiskā statistika

Varbūtību teorija

8

4

4

64

32

32

3gads
5 sem.
6 sem.

Patstāvīgā darba
veids
Kontroldarbs,
mājas darbs
Mājas darbs,
kontroldarbs
Tipveida aprēķins

8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Kontroldarbi
Mājas darbi
Tipveida aprēķins
Eksāmens
Kopā :

20%
15%
15%
50%
100%

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija, Rīga, 1998, 435 lpp.
2. A.Koliškins, I.Volodko Varbūtību teorijas un statistikas elementi, Rīga, 2000, 80 lpp.
3. Vītols J. Statistikas vispārīgā teorija, Rīga, 1988, 288 lpp.
4. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. 1. un 2. daļa, Rīga, Zvaigzne,
1988, 534 lpp., 527 lpp.
5. Dz. Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā.
Zvaigzne, 1996, 328 lpp.
6. Van Matre J.G., Gilbreath G.H. Statistics for Business and Economics, 1980, p. 589.
7. Hamburg M. Statistical analysis for Decision Making, 1987, p. 701.

10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā matemātiskā izglītība.
Valsts valodas prasme.
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11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• tāfele;
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika;
• dators.
11.2. Norises vieta:
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 4 stundas nedēļā.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Civilā aizsardzība
2. Nr. priekšmetu reģistrā: ICA105
Studiju līmenis:
Bakalaura studijas.
3. Kredītpunkti: 1 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Kursa saturs orientēts uz studentiem ar vispārējo vidējo izglītību. Mācību priekšmetam ir
integrējoša loma.
• matemātika
• fizika
• ķīmija
5. Kursa īstenošanas mērķis
Dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un ugunsdrošības
pamatprincipos un sagatavot rīcībai un uzvedībai ugunsgrēka gadījumā un iespējamās
ārkārtējās situācijās.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• Sniegt zināšanas un rekomendācijas tehnogēno risku fundamentālās izcelsmes un to
realizācijas shēmas noteikšanai
• Sniegt zināšanas objektu bīstamo faktoru identificēšanai, ārkārtējo situāciju attīstību
prognozēšanai un iespējamo seku samazināšanai
7. Saturs
7.1.Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 18.panta pirmo daļu un Civilās
aizsardzības likuma 21.panta dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības un
ugunsdrošības pamatprincipos
1. Valsts civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēma .
Studentiem jāzina civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēmas galvenie
uzdevumi nacionālās drošības kontekstā, organizācijas pamatprincipi, darbības kārtība,
valsts iestāžu, pašvaldību, komercsabiedrību un iedzīvotāju tiesības un pienākumi, civilās
aizsardzības sistēmas attīstības vēsture Latvijā un citās valstīs, civilo aizsardzību
regulējošie tiesību akti, jāprot izstrādāt civilās aizsardzības preventīvo pasākumu plāns.
Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu un tās darbības principiem , civilās aizsardzības
aizsargbūvēm, valsts materiālajām rezervēm, pirmās palīdzības sniegšanu, evakuācijas
pasākumu organizēšanu katastrofas gadījumā.
2. Dabas un tehnogēnās katastrofas
Studentiem jāzina iespējamo katastrofu veidus, dabas katastrofas: vētras, viesuļvētras,
virpuļviesuļi, plūdi, lietusgāzes, sniega sanesumi, sniega vētras, apledojumi (atkalas) anomālas
temperatūras un gaisa spiediena svārstības, zemestrīces; tehnogēnas katastrofas: rūpnieciskās
avārijas, bīstamu kravu pārvadājumu organizācija un transporta avārijas, dabas gāzes, naftas
produktu transporta (vadu) avārijas, avārijas enerģētikas un sakaru jomā, kodolavārijas un
avārijas ar jonizējošā starojuma avotu klātbūtni; masu nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti,
cilvēku, mājdzīvnieku, kultūraugu masveida saslimšana ar infekcijas slimībām.
Studentiem jāzina katastrofu radīto bīstamo faktoru raksturojumu, to izplatīšanās
ierobežošanas pamatprincipus, iedzīvotāju, mājdzīvnieku un īpašumu aizsardzības un
preventīvos pasākumus.
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Studentiem jāzina valsts paaugstināta riska teritorijas un objektus.
3. Rūpniecisko avāriju riska vadība
Studentiem jāzina rūpniecisko avāriju riska apzināšanas un novērtēšanas kārtība un riska
vadības principi.
Studentiem jāprot novērtēt rūpnieciskās avārijas varbūtību, pastāvošos riskus un plānot riska
samazināšanas pasākumus.
4. Ugunsdrošība, ugunsdzēsība, glābšanas darbi, katastrofu un to radīto seku likvidēšana.
Studentiem jāzina ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju
sistēmu, fizisko un juridisko personu pienākumus un tiesības ugunsdrošības un ugunsdzēsības
jomā, ugunsdrošības pamatprincipus veicot projektēšanu, būvniecību un ekspluatējot objektus,
valsts ugunsdrošības uzraudzības amatpersonu kompetenci, ugunsdrošības preču,
ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas kārtību.
Studentiem jāzina ugunsdzēsības, glābšanas darbu, katastrofu un to radīto seku likvidēšanas
darbu organizācijas kārtība, piesaistāmie resursi, fizisku un juridisku personu pienākumi un
tiesības, darbu vadīšanas notikuma vietā principus, darbu vadītāja un dalībnieku tiesisko
statusu.
7.2. Priekšmeta saturs
Stundu skaits
Temati
Kopā Lekcijas. Prakt.
1.Valsts civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēma:
1.1. Civilās aizsardzības un krīžu pārvaldīšanas sistēmas loma
nacionālās drošības sistēmā ;
1.2. Tiesiskais regulējums, struktūra, organizācijas
pamatprincipi;
1.3. Juridisku un fizisku personu tiesības un pienākumi; sistēmas
2
2
attīstības vēsture Latvijā un citās valstīs;
1.4. Mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi valsts
materiālajām rezervēm ;.
1.5. Civilmilitārā sadarbība;
1.6. Starptautiskās palīdzības pamatprincipi katastrofu
gadījumos.
2. Iedzīvotāju individuālā un kolektīvā aizsardzība:
2.1.Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi, aizsardzības
paņēmieni; civilās aizsardzības aizsargbūvēm
2.2.Iedzīvotāju evakuācijas plānošana, kārtība;
2
2
2.3.Civilās trauksmes un iedzīvotāju apziņošanas sistēma, tās
darbības principi
2.4 pirmās palīdzības sniegšanu
3. Dabas katastrofas
3.1. Iespējamās dabas katastrofas
1
1
3.2. Katastrofu veidi, bīstamības faktoru raksturojums, to radīto
būtisko faktoru ierobežošanas veidi.
4. Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti
4.1. Klasifikācija, marķējumi, apzīmējumi;
4.2. Bīstamu kravu pārvadājumu kārtība, pārvadājumu kontroles
4
4
sistēma;
4.3. Kaujas indīgās vielas – veidi, iedarbība. Bīstamo atkritumu
apsaimniekošana
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5. Radiācijas drošība
5.1.Kodolreakcijas, radioaktīvo vielu izplatīšanās ceļi,
radioaktīvais piesārņojums. Radiācijas ietekme uz audiem un
organismu. Jonizējošā starojuma avoti un to pielietošana
tautsaimniecībā.
1
5.2. Radiācijas monitoringa un brīdināšanas sistēmas, radiācijas
avārijas seku rezultāti, piesārņoto teritoriju noteikšana
Gatavība un rīcība radiācijas avārijās. Kodolieroči, to veidi un
raksturojums
6. Ugunsdrošība
6.1. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un
organizāciju sistēma, fizisko un juridisko personu kompetence
ugunsdrošības jomā. Objektu izvietojuma, būvju konstrukciju
ugunsizturības, plānojuma risinājumu, evakuācijas nosacījumu
normēšana projektējot un veicot objektu izbūvi. Ugunsgrēka
izziņošanas sistēmas. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas.
6
Telpu apjoma ventilācija un dūmu novadīšanas sistēmas.
Objektu iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde.
Ugunsdrošība un sprādziendrošība ekspluatējot objektus,
ugunsdrošības ievērošanas kontroles mehānisms, amatpersonu
kompetence. Ugunsdrošības preču uzraudzības, iekārtu un ierīču
novērtēšanas
kārtība
reglamentētā
sfērā,
institūcijas,
noformēšanas kārtība
16
Kopā

1

4

2

14

2

7.3.Kursa kalendārs un organizācija
Kursa apguvei paredzētas 16 kontaktstundas, tai skaitā lekcijas un praktisko darbu
nodarbības, saskaņā ar studiju grafiku. Auditorijas nodarbībām ir dalītas lekcijām un
praktiskajiem darbiem. Lekciju un praktisko darbu attiecība atkarīga no vielas apguves ātruma.
Vidēji divas trešās daļas no paredzētā laika studenti velta praktiskajam darbam. Praktiskajos
darbos iespējama mācību ekskursija.
7.3.1.Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
2. gads
3. gads
4. gads
1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.
Lekcijas
0,9
Praktiskās nodarbības
0,1
Kopā
1
7.3.2.Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas, testi, diskusijas, situāciju analīzes,
ekskursijas.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Bīstamās ķīmiskās vielas un
produkti
2. Radiācijas drošība

Patstāvīgā darbā temats
Bīstamās ķīmiskās vielas un
produkti
Radiācijas drošība

Patstāvīgā darba
veids
Praktiskais darbs
Praktiskais darbs

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, uzņēmējdarbību
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regulējošos likumus un normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi
analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) Pārbaudījuma darbi un to tēmas
darba aizstāvēšana. CA tēma: Ugunsdrošība
Praktiskais darbs -patstāvīgi CA tēma: Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti, CA tēma:
Radiācijas drošība
Nobeiguma - ieskaite.
2) Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Jāizpilda un jāaizstāv 1 laboratorijas darbs un 2 praktiskie darbi ( 58% kopējā vērtējuma)
Ieskaite (42% kopējā vērtējuma)
Vērtējums tiek veikts ieskatīts vai neieskaitīts sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Literatūra
1.A.Jemeljanovs, V.Škepasts „ Civila aizsardzība „ RTU, 1996,-200lpp.
2.Laborotorijas ( praktiskais) darbs „ Civilās aizsardzības pasākumu plāns” RTU,200.-35lpp
3. Laborotorijas darbs „ Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība „ RTU,2008- 8lpp.
4. Laborotorijas darbs: „Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti ”, RTU,2008- lpp
5. Laborotorijas darbs:”Radiācijas drošība” RTU, 2008- lpp
6. V.Jemeļjanovs, J.Sulojeva „ Civila aizsardzība un ugunsdrošība” RTU, 2008- lpp
Citi materiāli
1. Nacionālās drošības likums, pieņemts 14.12.2000., spēkā no 12.01.2001.g.
2. Mobilizācijas likums, pieņemts 30.05.2002., spēkā no 01.01.2005.g.
3. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, pieņemts 24.10.2002., spēkā no 01.01.2003.g.
4. Civilās aizsardzības likums, pieņemts 05.10.2006., spēkā no 01.01.2007.g.
5. Likums „Par izņēmuma stāvokli”, pieņemts 02.12.1992., spēkā no 02.12.1992.g.
6. Likums „Par pašvaldībām”, pieņemts 10.05.1994., spēkā no 09.06.1994.g.
7. Likums „Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”, pieņemts 21.09.2006.
8. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums, pieņemts 01.04.1998., spēkā no 01.01. 1999.g.
9. Nacionālo bruņoto spēku likums, pieņemts 04.11.1999., spēkā no 08.12.1999.g.
10. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, pieņemts 26.10.2000., spēkā no
21.11.2000.g.
11. Likums „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošību”, pieņemts 07.12.2000.,
spēkā no 01.04.2001g.
12. Epidemioloģiskās drošības likums, pieņemts 11.12.1997., spēkā no 13.01.1998.g.
13. Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997., spēkā no 11.03.1997.g.
14. Dzelzceļa pārvadājumu likums, pieņemts 21.12.2000., spēkā no 19.01.2001.g.
15. Darba aizsardzības likums, pieņemts 20.06.2001., spēkā no 01.01.2002.g.
16. Ministru kabineta 2005.g. 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”
17. Ministru kabineta 2004.g. 17.februāru noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”
18. Ministru kabineta 2004.g. 3.februāru noteikumi Nr.60 „Noteikumi par Valsts
ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts
ugunsdrošības uzraudzība”
19. Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.660 „Civilās trauksmes un
apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”
20. Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumi Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas
darbus”
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21. Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumi Nr.563 „Kārtība, kādā atlīdzināmi
fizisko un juridisko personu izdevumi, kas radušies, iesaistīt ugunsgrēku dzēšanā vai
glābšanas darbos šo personu resursus”
22. Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.76 „Par valsts materiālo rezervju
veidošanas, uzglabāšanas, izmantošanas un mobilizācijas uzdevumu noteikšanas kārtību”
23. Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumi Nr.247 „Ārkārtējo situāciju valsts
operatīvās komisijas nolikums”
24. Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību
radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”
25. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr.674 „Noteikumi par
sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti”
26. Ministru kabineta 2004.g. 13.aprīļa noteikumi Nr.282 „Ugunsdrošības preču,
ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi”.
27. Ministru kabineta 1995.gada 21.novembra noteikumi Nr.358 „Noteikumi par Latvijas
Republikas katastrofu medicīnas sistēmu”
28. Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas valsts standarti
29. LBN 201-07Datorprogrammas ALOHA, ARCHIE
31. APELL. A Process For Responding To Technological Accidents. – UNEP, Parīze,1988. –
64 lpp.
32.Vade-mecum of civil protection in the European Union. – Brisele,1999. – 163 lpp.
33. NATO Handbook. – Brisele, 2001. – 533 lpp. (Pieejama arī latviešu valodā)
34. NATO PfP Generic Crisis Management Handbook. - Brisele, 1997. – 64 lpp.
35. International CEP Handbook 2006 (Civil Emergency Planning in the NATO/EAPC
Countries) – Swedish Emergency Management Agency, 2006. - 232 lpp.
36. Dealing with Disaster.Third edition. – Liverpūle,2000. – 57 lpp.
37. Guide to Exercises in Chemical Emergency Preparedness Programs. – US EPA, 1988. – 80
lpp.
38. The Exercise Planners Guide. – Londona, 2000. – 15 lpp.
39. Stern E. Crisis Decisionmaking: a Cognitive-Institutional Approach. CRISMART, vol.6. –
Stokholma, 2001. – 299 lpp.
40. Crisis Management in a Transitional Society: the Latvian Experience. CRISMART,
vol.12. –Stokholma, 2000. – 356 lpp.
41. ALOHA User’s Manual. Rockville, 1996. – 213 lpp.
42. Valsts civilās aizsardzības plāns, 24.08.2006. MK rīkojums Nr.635
Avoti internetā:
http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm
http://www.reliefweb.int
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā inženiera izglītība, minimāli-maģistra grāds. Vēlams Dok.inž.grāds
11. Realizācijas nodrošinājums
1)Aprīkojums:
•
•
•
•
•
•
•
•

tāfele;
kodoskops;
datori;
mācību literatūra;
video iekārta
projektors
datorprogrammas
pavairošanas tehnika.
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•
•
•
•

Materiāli:
mācību materiāli;
mācību literatūra priekšmetā;
periodiskā literatūra;
likumdošanas materiāli.
2) Laboratorijas telpas aprīko ar vilkmes skapjiem
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā. Studiju priekšmeta pārskatīšanas kārtība noteikta DACAI IEF.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Mācību priekšmets „LIETIŠĶĀ KOMUNIKĀCIJA”
2. Mācību priekšmeta šifrs – IUV 106
3. Apjoms: 2 kredītpunkti (32 akadēmiskās stundas)
4. Mērķis – palīdzēt studentiem apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvai
rakstiskai un mutiskai saziņai ar uzņēmuma (organizācijas) darbībā ieinteresētajām grupām.
Palīdzēt izprast saziņu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī pieņemtās ētiskās
normas.
Pēc kursa apgūšanas studentiem jāprot:
• lietot efektīvākos komunikācijas veidus un paņēmienus atbilstoši izveidojušās
situācijas raksturojumam;
• analizēt komunikācijas rezultātus;
• izvērtēt dokumentu juridisko spēku, noformēt dokumentus, piešķirot tiem juridisko
spēku; izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus;
• sistematizēt saņemtos, nosūtāmos un iekšējos dokumentus, nodrošināt dokumentos
ietvertās informācijas atkārtotas izmantošanas iespējas;
• izstrādāt dokumentu aprites shēmas organizācijā;
• sagatavot un izklāstīt mutisku ziņojumu, saskaņā ar izvirzīto mērķi;
• racionāli izmantot tālruni, sniegt klientam precīzu un pārliecinošu informāciju;
• strādāt grupā, veicot darījumu sarunas un panākt motivētu vienošanos, ievērojot ētikas
normas.
5. Saturs
5.1. Mācību priekšmeta struktūra un organizācija
Kurss sadalīts trīs galvenajās daļās:
• ievads komunikācijā,
• rakstiskā komunikācija,
• mutiskā komunikācija
Stundu skaits
Tēma, tēmas izklāsts
Lekc. Prakt. Kop
nod.
ā
1
2
3
4
1. Ievads komunikācijā
1.1. Priekšmeta saikne ar citiem studiju priekšmetiem
1.2. Lietišķo komunikāciju raksturojošās iezīmes (nolūks un situācijas
raksturojums, komunikācija kā saskarsmes struktūrdaļa)
1.3. Komunikācija, komunikācijas bāzes elements – informācija
(informācijas jēdziens, īpašības, veidi, informācijas novecošanās,
subjektīvā un objektīvā informācija, informācijai izvirzītās
prasības)
1.4. Vispārējie principi informācijas pārsūtīšanā, ievērojot informācijas
saņēmēju informācijas uztveri ietekmējošos faktorus
1.5. Komunikācijas process (informācijas atlase, informācijas kodēšana,
informācijas kanālu un informācijas nesēju izvēle, informācijas
kanālu un nesēju efektivitāte, informācijas dekodēšana un
uztveršana)
1.6. Komunikācijas barjeras un to novēršanas iespējas
1.7. Komunikāciju tiešās un papildu izmaksas
1.8. Individuālais darbs
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1

Tabulas turpinājums
2
3

2. Rakstiskā komunikācija
2.1. Rakstiskās informācijas pārsūtīšanas tehnoloģijas, to sadarbība un
lietošanas iespējas (tradicionālā informācijas pārsūtīšana, fakss, epasts)
2.2. Rakstiskās komunikācijas prasības no valodas pareizības un
terminoloģijas viedokļa
2.2.1. Valodu likuma prasības
2.2.2. Rakstu valodas pareizība dokumentos
2.2.2.1. Mērvienības
2.2.2.2. Saīsinājumu un apzīmējumu veidošana
2.2.2.3. Īpašvārdu rakstības noteikumi, citi
2.3. Rakstiskā ziņa un dokuments
2.3.1. Efektīva rakstiskā ziņa
2.3.1.1. Vērtīga ziņas satura veidošana
2.3.1.2. Informācijas/datu izklāsta secība
2.3.1.3. Rakstīšanas stils
2.3.1.4. Uztverei draudzīgs rakstiskās ziņas noformējums
2.3.2. Dokuments
2.3.2.1.Pārvaldes dokumentu sistēma - dokumentu sistēmas pazīmes un
citas pastāvošās dokumentu sistēmas
2.3.2.2.Dokumenta oriģināls un dokumenta oriģināla atvasinājums
2.3.2.3.Dokumentu klasifikācija
2.3.2.4.Dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu reglamentējošie ārējie
un iekšējie normatīvie akti
2.3.2.5.Dokumenta veids un tā formulējums. Dokumenta nosaukuma
atbilstība dokumenta saturam un funkcijai, dokumentu piederība
noteiktai pārvaldes dokumentu sistēmas grupai
2.3.2.6.Dokumenta juridisko spēku veidojošie elementi – pilnvaras,
procedūra, juridiskā spēka rekvizītu sastāvs un noformējums
2.3.2.7.Dokumenta informatīvo funkciju nodrošinošie rekvizīti – sastāvs
un noformējums
2.3.2.8.Organizatorisko, rīkojuma, izziņu un pārskata, sarakstes
dokumentu izstrādāšana un noformēšana
2.3.2.9.Dokumenta juridiskā spēka pazīmju apspriešana, dokumentu
paraugu analīze, juridiskā spēka u.c. rekvizītu lietošanas kļūdas
2.3.2.10. Dokumentu aprites shēma – dienesta atzīmju lietošana
dokumentā, to funkcionālā nozīme;
2.3.2.11. Dokumentu apgrozības organizēšana
2.3.2.12. Dokumentu saglabāšana informācijas atkārtotai izmantošanai
– dokumentu saglabāšanas nepieciešamība, reglamentētā kārtība
un tās pamatojums
2.3.2.13. Individuālais darbs
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Tabulas turpinājums
1
3. Mutiskā komunikācija
3.1. Publiskā runa (uzstāšanās)
3.1.1. Runu iedalījums pēc runas sagatavošanas pakāpes un mērķa
3.1.2. Runas sagatavošanas posmi
3.1.2.1. Runas priekšmets - tēmas izvēle saskaņā ar personīgajām,
auditorijas interesēm un mērķiem
3.1.2.2. Runas vispārējā un konkrēto mērķu definēšana
3.1.2.3. Auditorijas analīze un novērtējums.
3.1.2.4. Informācijas vākšana - informācijas avotu atlase
3.1.2.5. Runas plāns – informējošas un pārliecinošas runas sakārtošanas
metodes
3.1.2.6.Runas mēģinājums – uzstāšanās neveiksmju iemesli
3.1.2.7. Uzstāšanās tehniskā un organizatoriskā sagatavošana
3.1.2.8. Runas tehnika - uzstāšanās manieres (balss, stāja, žesti, sejas
izteiksme, ārējais izskats, atbilstība notikumam u.c.)
3.1.2.9.Sarežģītie klausītāji
3.1.2.10.Praktiskais darbs „Publiskā runa”
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3.2.Darījumu sarunas
3.2.1. Darījuma sarunu teorētisks iedalījums
3.2.2. Gatavošanās darījumu sarunām (mērķis, sarunu laika un vietas
izvēle, vēlamais rezultāts, ideālās, reālās un rezerves pozīcijas
izstrādāšana, iespējamās vienošanās alternatīvas, nepieciešamās
informācijas apgūšana, sarunu stratēģija un taktika u.c.)
3.2.3. Sarunu gaita (sarunu vadīšanas soļi, reglaments, strategos un
synergos sarunu vadīšanas sils, klausīšanās māksla,
argumentācijas tehnika – retoriskās un spekulatīvās
argumentācijas metodes u.c.)
3.2.4. Sarunu nobeigums – rezultatīvas vienošanās panākšana, nodomu
protokola sastādīšana, sarunu novērtējums individuālajā un
grupas līmenī
3.2.5. Apspriežu organizēšana un vadīšana
3.2.6. Tālruņa izmantošana
3.2.6. Praktiskais darbs „Darījumu sarunas”
Kopā:
5.2. Praktiskie darbi
PRAKTISKAIS DARBS TĒMAI „IEVADS KOMUNIKĀCIJĀ”
Praktiskā darba nosaukums: „Komunikācijas barjeras”
Praktiskā darba mērķis – pārbaudīt studenta zināšanas komunikācijas barjeru atpazīšanā un
novēršanā.
Praktiskā darba saturs: Studentam, balstoties un savu individuālo pieredzi un novērojumiem,
jāsagatavo piemēri sešām dažāda veida komunikācijas barjerām. Pēc katra piemēra jānorāda
komunikācijas barjeras parādīšanās cēlonis un barjeras novēršanas iespējas.
Praktiskā darba forma – individuālais darbs.
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Praktiskā darba novērtēšana – individuāls vērtējums pēc 10 ballu sistēmas.
Praktiskā darba vērtēšanas kritēriji:
• izpratne
• uzrakstītā izklāsta secība
• rakstīšanas stils
• noformējums
Laiks – individuāls darba sagatavošanai, 1 auditorijas stunda studentu darbu vērtēšanai un
analīzei.
Tehniskais aprīkojums darba izpildīšanai – dators, papīrs.
PRAKTISKAIS DARBS TĒMAI „RAKSTISKĀ KOMUNIKĀCIJA”
Praktiskā darba nosaukums – „Dokumentu izstrādāšana un noformēšana”
Praktiskā darba mērķis – pārbaudīt studenta zināšanas dokumentu sagatavošanā un
noformēšanā
Praktiskā darba saturs: Studentam jāsagatavo 4 dažāda veida dokumenti un CV, kuri
jāiesniedz nedēļu pirms nodarbību sarakstā paredzētās praktiskā darba vērtēšanas. Nedēļu
pirms darbu iesniegšanas termiņa studenti saņem uzdevuma aprakstu, kurā norādīts dokumenta
raksturs un situācija.
Praktiskā darba forma – individuāls darbs.
Praktiskā darba novērtēšana - individuāls vērtējums pēc 10 ballu sistēmas.
Praktiskā darba vērtēšanas kritēriji:
• pareizrakstība un dokumenta valodas stils;
• terminoloģija;
• juridiskā spēka nosacījumi;
• tehniskais noformējums (rekvizītu izkārtojums, dokumenta daļu izvietojums, rakstu
zīmju izvēle).
Laiks. Individuāls darbu sagatavošanai, 2 auditorijas stundas studentu darbu vērtēšanai un
analīzei.
Tehniskais aprīkojums darbu izpildīšanai – dators, papīrs.
PRAKTISKAIS DARBS TĒMAI „PUBLISKĀ RUNA”
Praktiskā darba nosaukums „Publiskā runa”
Praktiskā darba mērķis – iemācīt studentam publiskās uzstāšanās veidu – ziņojumu
klausītājiem
Praktiskā darba sagatavošana. Studentam ziņojumu sagatavo patstāvīgi un nedēļu pirms
praktiskās nodarbības iesniedz pasniedzējam rakstiskā veidā. Tēmu izvēlas students 2 nedēļas
pirms praktiskās nodarbības jeb vienu nedēļu pirms ziņojuma iesniegšanas.
Praktiskā darba forma. Publiskās runas treniņš. Ieteicams izmantot videoierakstu. 5-10 minūšu
ziņojums tiek sniegts studentu auditorijai. Ziņojuma laikā klausītāji vērtē runātāju, aizpildot
vērtēšanas anketas. Praktiskajā darbā ietilpst arī uzstāšanās vērtēšana un analīze.
Praktiskā darba novērtēšana – individuāls vērtējums 10 ballu sistēmā.
Praktiskā darba vērtēšanas kritēriji. Ziņojumu vērtē pasniedzējs un klausītāji, pamatojoties uz
šādiem kritērijiem:
• piedāvātais informācijas apjoms un tās atbilstība tēmai, precizitāte, pamatotība;
• runas loģiskā secība;
• valodas izteiksmīgums, lietotā terminoloģija, valodas gramatiskā pareizība;
• kontakts ar auditoriju, atbildes uz klausītāju jautājumiem;
• ķermeņa un balss pārvaldīšana, žestikulācija;
• uzskates un izdales materiālu izvēle un lietošana, tehnisko līdzekļu izmantošana;
• ziņojumam noteiktā laika limita ievērošana.
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Laiks. 2 stundu praktiskais darbs – 5 minūšu ziņojuma noklausīšanās, 1 stunda – praktiskā
darba vērtēšana un analīze.
Tehniskais nodrošinājums – audio un video aparatūra, datorprojektors vai kodoskops, tāfele,
vērtēšanas anketas.
PRAKSTISKAIS DARBS TĒMAI „DARĪJUMU SARUNAS”
Praktiskā darba nosaukums „Darījuma partneru sarunas”
Praktiskā darba mērķis – iemācīt studentus strādāt grupā, komandā, sagatavoties darījumu
sarunām un rezultātā panākt motivētu vienošanos (nodomu protokolu), ievērojot ētikas un
likumu normas.
Praktiskā darba sagatavošana. Uzdevumu izsniedz 4 nedēļas pirms praktiskās nodarbības.
Studenti, gatavojoties sarunām, veic šādus priekšdarbus: izveido komandu, veic lomu sadali,
izstrādā sarunu taktiku, iesniedz rakstiskā veidā pasniedzējam veikto priekšdarbu īsu aprakstu
un nodomu protokola projektu.
Praktiskā darba forma – treniņš. Ieteicams izmantot videoierakstu. Dalībnieki: studentu grupas
ar dalībnieku lomu sadali pēc pašu ieskatiem, sarunu vadītājs, iespējama „konsultantu” un
„ekspertu” grupa, „padomnieki”, novērotāji. Praktiskajam darbam seko sarunu simulācijas
analīze un vērtēšana.
Praktiskā darba novērtēšana – students saņem ieskaiti par piedalīšanos praktiskajā darbā.
Praktiskā darba vērtēšanas kritēriji. Praktisko darbu vērtē pasniedzējs un studentu
ekspertu/novērotāju grupa, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
• gatavošanās/gatavība sarunām;
• informācijas avotu izmantošana un ticamība;
• spēja formulēt savas intereses, mērķus un virzīt sarunas uz to sasniegšanu;
• spēja pamatot savu viedokli, sagatavotie argumenti un to efektīva, korekta izmantošana
sarunās;
• spēja uzklausīt partneri, iegūt informāciju par partnera nodomiem, novērojot partneru
uzvedību un uzdodot jautājumus;
• spēja sniegt atbildes uz jautājumiem, sniedzot informāciju vai ievērojot tās
konfidencialitāti;
• spēja atrast kompromisu, panākt vienošanos ar sarunu partneri;
• nodomu protokola saturs un noformējums;
• lomu ievērošana sarunu gaitā, darbs komandā, vienota rīcība konstruktīvai mērķa
sasniegšanai;
• reakcija uz sarunu partnera nekorektu rīcību.
Laiks. 2 stundas – grupu darbs, 1 stunda – praktiskā darba novērtēšana un analīze.
Tehniskais nodrošinājums – videoaparatūra, bloknottāfele, datorprojektors vai kodoskops,
vērtēšanas anketas.
6. Pedagoģiskā pieeja
Mācīšana un mācīšanās mācību iestādē
I semestris – teorētiskās un praktiskās nodarbības mācību iestādē.
Priekšmeta apgūšanai lieto šādas metodes:
• lekcijas - teorijas un kopējo nostādņu izskaidrošanai;
• praktiskās nodarbības auditorijā – individuālo un grupas uzdevumu risināšanā;
• individuālais darbs ārpus auditorijas, izstrādājot praktisko uzdevumu;
• patstāvīgais darbs, studējot mācību materiālus
Praktiskā sadarbība
Starp studentiem un pasniedzēju veido sadarbību, kurā pasniedzējs vada studentu mācību gaitu
un konsultē studentus uzdevumu veikšanai un patstāvīgajās studijās. Studenti patstāvīgi izpilda
mācību plānu, apgūstot lekciju materiālu un literatūru, izstrādā individuālos uzdevumus.
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sistēmā esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”
10. Latvijas Republikas Ministru kabineta 14.05.1996. noteikumi Nr. 174 „Noteikumi par
vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju dokumentos”
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14. Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.295 „Noteikumi par
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izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.
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arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu”.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Vadīšanas teorija
2. Nr. Priekšmeta reģistrā: IUV 303
Statuss:
Bakalaura akadēmisko studiju programmas mācību priekšmets
3. Kredītpunkti: 2 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas ekonomikā, likumdošanā, tirgzinībās, lietišķā
komunikācijā.
5. Kursa īstnošanas mērķis: palīdzēt studentiem apgūt organizācijas vadīšanas teorētiskos
aspektus un veidot izpratni par vadīšanas pieeju izmantošanu organizācijas darba efektivitātes
paaugstināšanā.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• izprast organizāciju kā atvērtu sistēmu - prast izmantot sistēmpieeju un situācijas
pieeju problēmu risināšanā;
• prast izmantot izstrādātos vadīšanas modeļus situāciju analīzei un problēmu
risināšanai organizācijā;
• prast strādāt komandā.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
Mācību priekšmets ietver šādas daļas:
1) Organizācija, vadītājs, vadīšana – tiek izprasts vadīšanas darba saturs un process no
dažādiem aspektiem
2) Vadīšanas teoriju rašanās un attīstība – tiek attīstīta sapratne par vadīšanas pieeju rašanos,
ņemot vērā situācijas izmaiņas ārējā vidē
3) Organizācijas darbības plānošana – tiek apgūtas organizācijas iekšējās un ārējās vides
analīzes metodes, organizācijas mērķu, stratēģijas un plānu izstrādāšanas tehnoloģija
4) Organizatoriskās struktūras veidošana – tiek izzināti organizatorisko struktūru veidi, to
priekšrocības un trūkumi, organizatoriskās struktūras veidošanu ietekmējošie faktori
5) Organizācijas darbības kontrole – tiek izprasts kontroles saturs un process
6) Darbinieku vadīšana darba vidē – tiek izzināti darbinieku uzvedību darba vidē ietekmējošie
faktori un izprasta motivvācijas sistēmas novērtēšanas tehnoloģija
7) Pārmaiņu vadīšana – tie apgūta pārmaiņu vadīšanas tehnoloģija.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati
1. Organizācija, vadītājs un vadīšana
1.1. Formālas un neformālas organizācijas
1.2. Organizāciju kopējās un atšķirīgās iezīmes
1.3. Vadītāju klasifikācija
1.4. Vadīšanas integrālā struktūra

Mācību stundu skaits
lekc
prakt.
2
2
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2. Vadīšanas teoriju rašanās un attīstība
2.1. Racionālo mērķa modelis
2.2. Iekšējo procesu modelis
2.3. Savstarpējo attiecību modelis
2.4. Atvērto sistēmu modelis
3. Organizācijas darbības plānošana
3.1. Plānošanas saturs
3.2. Organizācijas mērķu iedalījums
3.3. Organizācijas iekšējās un ārējās vides analīzes metodes
3.4. Stratēģija, stratēģiskās alternatīvas
3.5. Plānu veidi, plānošanas organizēšana
4. Organizatoriskās struktūras veidošana
4.1. Organizatorisko struktūru veidi
4.1.1. Organizācijas horizontālā diferencēšana
4.1.2. Organizācijas vertikālā diferencēšana
4.2. Pilnvaras, pilnvaru deleģēšana
4.3. Organizatoriskās struktūras veidošanu ietekmējošie faktori
5. Organizācijas darbības kontrole
5.1. Kontroles veidi
5.2. Kontroles process
5.3. Kontroles sistēmas veidošana organizācijā
6. Darbinieku vadīšana darba vidē
6.1. Darbinieku motivācijas līmeni ietekmējošie faktori
6.1.1. Vadīšanas stils un vadīšanas metodes
6.1.2. Tradicionālā motivācijas sistēma
6.1.3. Organizācijas kultūra
6.2. Motivācijas sistēmas veidošana organizācijā
7. Pārmaiņu vadīšana
Kopā:

4

2

4

2

4

2

2

2

2

2
20

2
12

7.3. Studiju organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
Trešais mācību gads pirmais semestris – lekcijas un praktiskās nodarbības 2 akadēmiskās
stundas nedēļā
7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Tēmas
Pastāvīgā darba temats
Pastāvīgā darba veids
1. Organizācija, vadītājs un
Vadīšanas saturs un process
Situāciju analīze
vadīšana
2. Vadīšanas teoriju rašanās
R.Kvīna konkurējošo vērtību Situāciju analīze
un attīstība
modelis
3. Organizācijas darbības
Oirganizācijas iekšējās un
Uzdevumi. Situāciju analīze.
plānošana
ārējās vides analīze.
Stratēģijas izvēle.
4. Organizatoriskās struktūras Organizatoriskās struktūras
Uzdevumi. Situāciju analīze
veidošana
konversija
5. Darbinieku vadīšana darba Motivācijas sistēmas
Uzdevumi. Situāciju analīze
vidē
novērtēšana
6. Pārmaiņu vadīšana

Spēku lauka analīze

Situāciju analīze

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, likumus un normatīvos aktus,
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speciālo literatūru un publikācijas. Studenti analizē un novērtē situācijas, pieņem un
pamato lēmumus, piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai.
Studenta studiju sasniegumu vērtēšana
8.1. Forma:ieskaite
8.2. Prasības ieskaitei:
1) darbs praktiskajās nodarbībās – 40% (jāizpilda vismaz 70% no programmā paredzētajiem
praktiskajiem darbiem)
2) ieskaite – teorētiskie jautājumi un situāciju analīze – 60%
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. – Rīga: Kamene, 2000. – 232
lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana – Rīga, 2004. – 120 lpp.
3. Forands I. Projekta menedžments – Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2006. – 268 lpp.
4. Forands I. Menedžmenta autoritātes. – Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2007. – 212 lpp.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. – Rīga, 2005. – 336 lpp.
6. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. – Rīga: Biznesa
augstskola Turība, 2005. – 296 lpp.
7. Klauss A. Zinības vadītājam. – Rīga: Preses nams., 2002. – 560 lpp.
8. Līdumnieks A. Vadīšana. - otrais papildinātais izdevums - Rīga, 1996.. - 244 lpp.
9. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Teorija un prakse. – otrais, pārstrādātais
izdevums – Rīga: Vaidelote, 2001.- 508 lpp.
10. Šķiltere D. Vadīšanas pamati – Malnava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2006.
– 502 lpp.
11. Boddy D., Paton R. Management: an introduction. – Prentice Hall Europe, 1998. –
p.580. (arī krievu valodā – izd. Sankt Pēterburga, 1999. – 810 lpp.).
12. Daft R.L. Management. – The Dryden Press, 1997. (arī krievu valodā – izd. Sankt
Pēterburga, 2000. – 830 lpp.).
13. Duncan W.J. Great ideas in management. - San Francisco: Oxford: Jossey-bass
publishers, 1990. – p.272.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība.
Valsts valodas prasme, vēlams lietišķās angļu valodas zināšanas.
11. Realizācijas nodrošinājums
Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• mācību materiāli;
• datortehnika.
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika;
• periodiskā literatūra.
Norises vieta - mācību auditorija.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Tirgzinības
2. Nr. Priekšmetu reģistrā: IUE 219
Studiju līmenis:
Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti: 4 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas vidusskolā un kalpo par bāzi turpmāk
apgūstamajiem priekšmetiem. Kursā tiek apvienotas praktiskās un teorētiskās zināšanas,
kas palīdzēs tālāk veidot studentu izpratni par tirgzinību procesiem un to nozīmi
uzņēmējdarbībā.
5. Vispārīgais mērķis
Tirgzinības ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par darbībām tirgū, kas vērstas uz
tirgus subjektu un objektu vajadzību identificēšanu un apmierināšanu maiņas ceļā īstenojot
organizācijas mērķus.
Mācību priekšmeta mērķis ir sistematizēt un padziļināt zināšanas tirgzinībā. Pēc mācību
priekšmeta apgūšanas studentam ir jāprot saskatīt un identificēt problēmsituācijas, kas
saistītas ar tirgvedības jautājumiem uzņēmējdarbībā, tās analizēt un atrast iespējami
vislabāko risinājumu.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi:
• Izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un tirgus dalībnieku,
• Prast izmantot teorētisko modeļu, metožu un sistēmu kopumu uzņēmuma
praktiskajā darbībā;
• Prast sistematizēt, vākt un apkopot mārketinga informāciju, lai to uzmantotu
uzņēmuma darbības plānošanā un mērķu īstenošanā tirgū;
• Pielietot iegūtās zināšanas un prasmes ar uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu
lēmumu pieņemšanā.
7. Saturs
7.1.Priekšmeta apraksts
1. Ievaddaļa
Tirgzinību nozīme organizācijas darbībā. Tirgzinību mērķi, uzdevumi, funkcijas.
Tirgzinību organizatoriskā struktūra uzņēmumā.
2. Tirgzinību pētījumi un tirgus analīze.
Studentiem ir jāpārzina un jāprot izmantot plašāk izplatītās tirgus izpētes un analīzes
metodes:
• Ārējās tiešās un netiešās vides analīze;
• SVID (SWOT) analīze un tās modifikācijas;
• Portera piecu spēku modelis;
• Tirgus informācijas vākšanas metodes: pētījumi, apsekojumi, novērošana,
eksperimenti.
• Informācijas apkopošanas un analīzes metodes.
3. Uzņēmuma stratēģisko biznesa vienību analīze.
Studentiem ir jāpārzina un jāprot praktiski pielietot šādas metodes:
• Preces dzīves cikls;
• Bostonas Konsultantu grupas matrica;
• General Electric (Mc Kinsey) matrica;
• Arthur D. Little modelis.
4. Tirgzinību komplekss (marketings mikss) un tā nozīme uzņēmuma tirgzinību procesā.
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Jāpārzina tirgzinību kompleksa elementus, to savstarpējo mijiedarbību, izmantošanas
īpatnības dažādos tirgos (patēriņa, industriālajā, budžeta organizāciju u.c. tirgos).
5. Uzņēmuma tirgus politikas izstrādāšana.
Jāpārzina tirgus politikas izstrādāšanas posmi un to savstarpējā mijiedarbība. Īpaša
uzmanība tiek veltīta cenu politikas, sadales politikas un preču virzīšanas tirgū politikas
izstrādes metodoloģijai un principiem.
6. Tirgzinību plānošana.
Studentiem jāpārzina un jāprot izmantot tirgzinību plānošanas metodes. Jāprot patstāvīgi
izvirzīt uzņēmuma stratēģiskos un operatīvos plānus un piedāvāt plānu realizācijas
kontroles metodes.
7.2.Priekšmeta saturs
Temati
1. Ievaddaļa
1.1. Priekšmeta mērķis un uzdevumi.
1.2. Tirgzinību teorijas pamati: tirgzinību teorijas vēsturiskā attīstība,
tirgzinības definīcijas, koncepcijas, stratēģijas, principi, faktori un
funkcijas.
1.3. Tirgzinību nozīme organizācijas darbībā. Tirgzinību organizatoriskā
struktūra uzņēmumā.
2. Tirgzinību pētījumi un tirgus analīze.
2.1.Ārējās tiešās un netiešās vides analīze:
• Ārējā tiešā un netiešā vide, tās struktūra un īpatnības,
• SVID (SWOT) analīze un tās modifikācijas;
2.1.Konkurences vides analīzes metodes:
• Portera piecu spēku modelis;
• Citas konkurences analīzes metodes.
2.2.Tirgus informācijas vākšanas apkopošanas un analīzes metodes:
• pētījumi,
• apsekojumi,
• novērošana,
• eksperimenti.
3. Uzņēmuma stratēģisko biznesa vienību analīze.
• Preces dzīves cikls;
• Bostonas Konsultantu grupas matrica;
• General Electric (Mc Kinsey) matrica;
• Arthur D. Little modelis.
4. Tirgzinību komplekss un tā nozīme uzņēmuma tirgzinību procesā.
4.1.Prece. Preču klasifikācija. Sortiments. Preces parametri:
iepakojums, dizains, zīmols utt.
4.2.Cena. Cenu veidošanas metodes un principi.
4.3.Vieta un preču sadale. Sadales kanāli, to veidi. Starpnieki un to
nozīme preču sadalē.
4.4.Virzīšana tirgū un virzīšanas mikss.
4.5. Personāls, cilvēki un to nozīme uzņēmuma darbībā. Serviss,
servisa veidi u.tml.
4.6.Mārketinga kompleksa elementu savstarpējā mijiedarbība, nozīme
plānošanā un tirgzinību organizēšanā.
5. Uzņēmuma tirgus politikas izstrādāšana.
5.1.Tirgus politikas jēdziens un tā skaidrojumi;

Stundu skaits
Kopā Teor. Pr.d

8

4

4

11

5

6

13

6

3

12

6

6

10

5

5
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5.2. Uzņēmuma tirdzniecības politika un tās izstrādāšana;
5.3. Uzņēmuma cenu politika un tās izstrādāšana;
5.4.Uzņēmuma realizācijas politika un tās izstrādāšana;
5.5.Uzņēmuma preču virzīšanas tirgū politikas izstrādāšana.
6. Tirgzinību plānošana.
6.1. Tirgzinību plānošanas veidi, metodes un metodoloģija.
6.2. Uzņēmuma misija, vīzija, mērķi, stratēģijas.
6.3. Mērķu klasifikācija;
6.4. Uzņēmuma stratēģijas, to veidi.
Kopā

12

6

6

64

32

32

7.3.Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
1. sem.
2. sem
Teorija
Prakt.d.
Kopā

2. gads
3. sem.
4. sem.
2
2
4

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, diskusijveida semināri, kontroldarbi, vingrinājumi, uzdevumi, situācijas uzdevumi.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Kursa darbs. Ieteicamās tēmas:
„Uzņēmuma X tirgus politikas izstrādāšana”
„Uzņēmuma X cenu politikas izstrādāšana”
„Uzņēmuma X preču virzīšanas tirgū politikas izstrādāšana”
Mērķis:
1. Jāprot pielietot kursa ietvaros iegūtās teorētiskās zināšanas uzņēmuma darbības analīzē un
darbības plānošanā.
2. Jāprot, analizējot pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus un sniegt priekšlikumus
vislabākajam problēmas risinājumam mārketinga ietvaros.
Darba uzdevums:
1. Izvēlēties pētījumu objektu – reāli dabā eksistējošu vai izdomātu (šajā gadījumā
nepieciešams sniegt detalizētu aprakstu par uzņēmuma darbības virzieniem, mērķiem,
stāvokli tirgū u.tml.) uzņēmumu.
2. Savākt informāciju par tirgu, kurā darbojas uzņēmums un realizē preci / pakalpojumu.
Darbs tiek balstīts gan uz primāriem, gan uz sekundāriem informācijas avotiem.
3. Pamatojoties uz savākto informāciju, izstrādāt studiju darbu atbilstoši izvēlētajai tēmai.
Darba saturs:
1. Ievads.
• Tēmas aktualitāte.
• Darba izstrādes mērķis, tā sasniegšanai risināmie uzdevumi.
• Ierobežojumi.
2. Praktiskā daļa tiek izstrādāta atbilstoši izvēlētajai tēmai
3. Secinājumi un priekšlikumi.
Darba apjoms:
30-35 lpp. datornoformējumā, neieskaitot pielikumus, satura rādītāju, literatūras sarakstu.
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Papildus studiju darba izpildei zināšanas tiek nostiprinātas patstāvīgo darbu ietvaros par
atbilstošajām tēmām.
Tēma
1. Ievaddaļa
2. Tirgzinību pētījumi un tirgus
analīze
3. Uzņēmuma stratēģisko biznesa
vienību analīze
4. Tirgzinību komplekss un tā nozīme
uzņēmuma tirgzinību procesā
5. Uzņēmuma tirgus politikas
izstrādāšana
6. Tirgzinību plānošana

Patstāvīgā darba temats
Tirgus pētījumu metodes
izvēle, pētījuma plāna
sastādīšana
Uzņēmuma SBV analīze
Tirgzinību kompleksa
elementu analīze
Uzņēmuma tirgus politikas
definēšana
Stratēģisko un operatīvo
mērķu izstrādāšana

Patstāvīgā darba veids
Situācijas uzdevums
Situācijas uzdevums
Uzdevumi
Situācijas uzdevums
Uzdevumi
Situācijas uzdevums
Situācijas analīze
Situācijas analīze
Situācijas uzdevums

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, mācību literatūru, uzņēmējdarbību
regulējošos likumus un normatīvos aktus, statistisko informāciju, masu informācijas līdzekļos
publicēto informāciju utt. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato
lēmumus, piedalās diskusijās.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1) Studiju darbs – jāizstrādā patstāvīgi par brīvi izvēlētu pētījumu objektu, atbilstoši
studiju programmai (2 KP).
2) Eksāmens – teorija, tests, uzdevumi (2 KP).
Eksāmena saturs:
Teorētiskā daļa: Jautājumi par teorijas izpratni un tests (70% no vērtējuma).
Praktiskā daļa: Situācijas uzdevumi, situācijas analīze, uzdevumi (30% no vērtējuma).
Novērtējums:
Studiju darbs 10 ballu sistēmā;
Eksāmens 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. Otrais
papildinātais izdevums. – R.: RTU izdevniecība, 2006. – 132 lpp.
2. Kotlers F. Mārketinga pamati – R.: Jumava, 2006. – 646 lpp.(ISBN 9984-38-073-4)
3. Praude V. Mārketings. Jautājumi, uzdevumi, situācijas, testi. –Rīga, 2007. -197 lpp (ISBN
9984-712-74-5)
4. Blaits Dž. Mārketings. Rokasgrāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 284 lpp.
5. Caune J., Dzedons A.,Stratēģiskā vadīšana – R.: 2007, Kamene – 232 lpp.
6. Praude V. Mārketings. – Rīga, 2004. – 665. lpp. (ISBN 9984-725-75-8)
7. Russell S. Winer Marketing Management – Pearson, Prentice Hall, 2007. – 500 pp.(ISBN
0-13-196334-1)
8. Roger A. Kerin, Robert A. Peterson, Strategic Marketing Problems. 11th edition. Cases
and Comments. - Pearson, Prentice Hall, 2007. – 722 pp.(ISBN 0-13-187152-8)
9. Gaile-Sarkane E., Andersone I. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. – R. RTU izdevniecība,
2004. – 78 lpp.
10. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. – R.: Vaidelote, 1999. – 559. lpp.
11. Kotler Ph. Marketing Management, The Millenium Edition. – USA, Prentice Hall
International, Inc., 2000. – 718 p.
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12. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – Москва: Инфра, 1999. – 803 с.
13. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. –
Москва: Финпресс, 1998. – 414 с.
14. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг. – М.: «Высшая школа», 1995. – 255
с.
Interneta resursi.
Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti.
Statistiskie izdevumi, Ziņojumi par tautsaimniecības attīstību.
Periodiskie izdevumi: Kapitāls, Latvijas Ekonomists, Supermārkets, Dienas Bizness u.c.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība (Dr.oec.), vēlama praktiskā pieredze.
Valsts valodas prasme, ieteicams pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu.
11. Realizācijas nodrošinājums
Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele,
• dators un projektors vai kodoskops,
• mācību literatūra,
• pavairošanas tehnika,
• mācību materiāli,
• periodiskā literatūra,
• likumdošanas materiāli,
• aktuālā statistikā informācija un ziņojumi par tautsaimniecības attīstību.
Norises vieta
• auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 3 st. nedēļā,
• auditorija, kas aprīkota ar datoriem un pieslēgumu internetam atsevišķām praktiskajām
nodarbībām un studentu patstāvīgajam darbam.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu jāpārskata un jāprecizē katra mācību gada beigās. Regulāri atjaunot programmu
atbilstoši reālajām izmaiņām tirgzinību teorijas attīstībā, kā arī atbilstoši izmaiņām
likumdošanā, tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā un izglītības sistēmā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Nodokļi un nodevas
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IMP 201
Statuss:
Bakalaura līmeņa studiju priekšmets.
3. Kredītpunkti: 3 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mācību gadā, t.i. mikroekonomikā,
makroekonomikā. Priekšmets nepieciešams sekmīgai ekonomikas priekšmetu,
uzņēmējdarbības plānošanas priekšmetu apguvei un sniedz bāzes zināšanas par nodokļu un
nodevu sistēmu, uzņēmējdarbībā maksājamiem nodokļiem un citiem obligātiem
maksājumiem.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Nodokļi un nodevas ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par nodokļu un nodevu
sistēmu, sistēmas attīstību un kura nolūks ir iepazīstināt ar nodokļu un nodevu sistēmu
Latvijā un ārvalstīs, palīdzēt studentiem izprast nodokļu un nodevu vietu uzņēmējdarbībā
un iegūt nodokļu un nodevu aprēķināšanas prasmi.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• Izprast nodokļu un nodevu sistēmas uzbūvi.
• Apgūt nodokļu uzbūves elementus: objekti, likmes, maksāšanas kārtība un pienākumi.
• Prast veikt nodokļu un nodevu aprēķinus, kas ir izmantojami uzņēmējdarbības lēmumu
pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes uzņēmējdarbības lēmumu
pieņemšanā un pamatošanā.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Nodokļu teorijas pamatprincipi.
Izzināt nodokļu teorijas pamatprincipus un attīstības posmus, nodokļu klasifikāciju,
nodokļu būtību, funkcijas un elementus.
2. Latvijas fiskālā politika. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu loma valsts budžeta sistēmā.
Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve. Nodokļu un nenodokļu veidi. Valsts
nodevas. Pašvaldību nodevas.
Izzināt budžeta veidošanas procesu un nodokļu politikas lomu valsts finanšu procesā.
3. Nodokļu administrēšanas principi: Nodokļu un muitas administrācijas organizācija,
tiesības un pienākumi.
Izprast nodokļu administrācijas funkcijas, tiesības un pienākumus, iespējamu nodokļu
administrācijas rīcību un apelācijas kārtību. Prast aprēķināt soda naudas, pamatparāda
palielinājuma naudas, nokavējuma naudas apmērus nokavētiem nodokļu maksājumiem.
4. Nodokļu un nodevu maksātāji: tiesības, pienākumi un atbildība
Izzināt nodokļu maksātāju jēdzienu, tiesības un pienākumus, vispārējo nodokļu
maksāšanas saistību izpildes procesu.
5. Tiešie nodokļi. Maksāšanas īpatnības un starptautiskie līgumi. Informācijas apmaiņa. ES
tiešo nodokļu tiesiskais regulējums – dividenžu, procentu, sabiedrību reorganizācijas
aplikšana, ES tiešo nodokļu harmonizācijas perspektīvas
Jāpārzina tiešo nodokļu lomu uzņēmējdarbības izmaksu veidošanas, iespējas plānot
nodokļus un nodokļu uzlikšanas aspektus starptautisko ekonomisko sakaru un Eiropas
Savienības mērogā.
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6. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Jāprot aprēķināt uzņēmumu ienākuma nodokļa lielumu, ņemot vērā arī iespējamās
apliekamā ienākuma korekcijas, aprēķināt pamatlīdzekļu amortizāciju nodokļu
aprēķināšanas vajadzībām.
7. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Jāprot aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli, aizpildīt nodokļa deklarāciju ar
pielikumiem, jāpārzina apliekamo un neapliekamo ienākumu veidus, maksāšanas un
ieturēšanas kārtības kopsakarības.
8. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas
Jāpārzina Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, kopsakarības ar iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sistēmu, jāprot aprēķināt nodokļu maksājumus.
9. Nekustāmā īpašuma nodoklis
Jāprot aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli un izmantot iegūto informāciju
ekonomiskajos aprēķinos.
10. Izložu un azartspēļu nodoklis
Jāsaprot izložu nodokļa, izložu nodevas, azartspēļu nodokļa un nodevas būtību,
aprēķināšanas kārtību.
11. Netiešie nodokļu. Maksāšanas kārtība un īpatnības. ES informācijas apmaiņa. Netiešo
nodokļu administrēšana ES valstīs. ES informācijas sistēmas.
Jāpārzina netiešo nodokļu sistēmas īpatnības, starptautiskās kopsakarības, jāzin par
nodokļu administrēšanas īpatnībām, informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm.
12. Pievienotās vērtības nodoklis. Nodokļa piemērošana ES valstīs
Jāprot aprēķināt nodokli un izmantot iegūto informāciju ekonomiskajos aprēķinos.
13. Akcīzes nodoklis un vieglo automobiļu un motociklu nodoklis
Jāprot aprēķināt nodokli un izmantot iegūto informāciju ekonomiskajos aprēķinos.
14. Dabas resursu nodoklis
Jāprot aprēķināt nodokli un izmantot iegūto informāciju ekonomiskajos aprēķinos.
15. Muitas maksājumu noteikšana. Muitas maksājumu administrēšana ES. ES Muitas
kodekss.
Jāsaprot muitas nodokļa un nodevu būtību, aprēķināšanas kārtību, muitas lietu regulējumu
Eiropas Savienībā un muitas lomu Kopienā.
16. Nodokļu plānošanas pamatprincipi.
Jāpārzina nodokļu plānošanas iespējas un tiesiskos ierobežojumus, galvenās metodes,
vispārējās un speciālās nodokļu plānošanas ierobežojošas normas.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati
1. Nodokļu teorijas pamatprincipi
1.1. Nodokļu būtība un nodokļu teoriju evolūcija.
1.2. Nodokļu elementi un nodokļu terminoloģija.
1.3. Nodokļu klasifikācijas.
1.4. Mūsdienu nodokļu politikas principi un sistēmas.
1.5. Nodokļu un nodevu attīstība Latvijā.

Stundu skaits
Kopā Teor.
2
2

Prakt.
0
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2. Fiskālās politikas principi
2.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumu loma valsts budžeta
sistēmā.
2.2. Latvijas fiskālā politika. Nodokļu slogs. Ēnu ekonomikas
aprēķinu metodes
2.3. Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve.
2.4. Nodokļu un nenodokļu veidi. Valsts nodevas. Pašvaldību
nodevas.
3. Nodokļu administrēšanas principi
3.1. Nodokļu un muitas administrācijas organizācija, tiesības un
pienākumi.
3.2. Budžeta izpilde un iekasēšanas izmaksas.
4. Nodokļu un nodevu maksātāji
4.1. Maksātāju tiesības.
4.2. Maksātāju pienākumi un atbildība.
5. Starptautiskās nodokļu attiecības. Tiešo nodokļu sistēma.
5.1. Maksāšanas īpatnības un starptautiskie līgumi.
5.2. Dubultā juridiskā un ekonomiskā nodokļu uzlikšana.
5.3. Informācijas apmaiņas organizācija.
5.4. Ienākuma nodokļu sistēmu kopīgas iezīmes. Ienākuma
definīcija.
5.5. ES tiešo nodokļu tiesiskais regulējums – dividenžu,
procentu, sabiedrību reorganizācijas aplikšana, ES tiešo
nodokļu harmonizācijas perspektīvas.
6. Uzņēmumu ienākumu nodoklis
• Nodokļa maksātāji.
• Nodokļa objekts un bāze.
• Nodokļa maksāšanas kārtība.
7. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
• Nodokļa maksātāji.
• Nodokļa objekts un bāze.
• Nodokļa maksāšanas kārtība.
8. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas
• Valsts sociālās apdrošināšanas veidi.
• Iemaksu veicēji.
• Iemaksu objekts un bāze, maksāšanas kārtība.
9. Nekustamā īpašuma nodoklis
• Nodokļa maksātāji.
• Nodokļa objekts un bāze.
• Nodokļa maksāšanas kārtība.
10. Izložu un azartspēļu nodoklis
• Nodokļa maksātāji.
• Nodokļa objekts un bāze.
• Nodokļa maksāšanas kārtība.
11. Netiešie nodokļi
11.1. Maksāšanas kārtība un īpatnības.
11.2. ES informācijas apmaiņa. Netiešo nodokļu
administrēšana ES valstīs. ES informācijas sistēmas.
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12. Pievienotās vērtības nodoklis
• Nodokļa maksātāji.
• Nodokļa objekts un bāze.
• Nodokļa maksāšanas kārtība.
• Nodokļa piemērošana ES valstīs.
13. Akcīzes nodoklis un vieglo automobiļu un motociklu
nodoklis
• Nodokļa maksātāji.
• Nodokļa objekts un bāze.
• Nodokļa maksāšanas kārtība.
14. Dabas resursu nodoklis
• Nodokļa maksātāji.
• Nodokļa objekts un bāze.
• Nodokļa maksāšanas kārtība.
15. Muitas nodoklis
15.1. Muitas maksājumu noteikšana.
15.2. Muitas maksājumu administrēšana ES.
15.3. ES Muitas kodekss, Kopējā lauksaimniecības politika
(KLP).
16. Nodokļu plānošanas pamatprincipi
16.1. Nodokļu plānošanas nosacījumi.
16.2. Nodokļu plānošanas ierobežojumi.
16.3. Nodokļu plānošanas metodes un iespējas.
Kopā
7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
1 sem.
2 sem.
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

3 sem.
2,0
1,0
3,0

2 gads
4 sem.

6

2

4

4

2

2

2

2

0

2

2

0

2

2

0

48

32
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3 gads
5 sem.
6 sem.

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

Patstāvīgā darba temats

Patstāvīgā darba
veids
1. Nodokļu teorijas pamatprincipi.
Fiskālās politikas raksturojošie Uzdevumi,
2. Fiskālās politikas principi
rādītāji
situācijas analīze
Tēma
Patstāvīgā darba temats
Patstāvīgā darba
veids
Nodokļu
administrācijas Uzdevumi,
3. Nodokļu administrēšanas principi efektivitātes rādītāji
situācijas analīze
4. Nodokļu un nodevu maksātāji
5. Starptautiskās nodokļu attiecības. Nodokļu
juridiskā
un Uzdevumi,
Tiešo nodokļu sistēma
ekonomiskā dubultā uzlikšana
situācijas analīze
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa
maksājumu noteikšana. Avansa
6. Uzņēmumu ienākumu nodoklis
maksājumi. Atliktais nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
aprēķins
darba
ņēmējam,
pensionāram. Nodokļa aprēķins
7. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
saimnieciskai darbībai
Iemaksu
aprēķins
darba
8. Valsts sociālās apdrošināšanas ņēmējam un pašnodarbinātai
personai
obligātas iemaksas
9. Nekustamā īpašuma nodoklis
Nodokļa aprēķins
Nodokļa un nodevas maksājuma
10. Izložu un azartspēļu nodoklis
aprēķins
Netiešo nodokļu piemērošana
11. Netiešie nodokļi
eksporta – importa darījumos
Nodokļa aprēķins un nodokļa
12. Pievienotās vērtības nodoklis
atmaksa
Nodokļa aprēķins. Atliktais
13. Akcīzes nodoklis un vieglo akcīzes maksājums. Automobiļu
automobiļu un motociklu nodoklis
nodokļa aprēķins
Nodokļa aprēķins dabas resursu
ieguves gadījumā, videi kaitīgo
14. Dabas resursu nodoklis
preču gadījumā
Nodokļa aprēķins izmantojot ES
15. Muitas nodoklis
TARIC sistēmu
16.
Nodokļu
plānošanas Korporāciju
(uzņēmumu)
pamatprincipi
ienākuma nodokļa optimizācija

Uzdevumi
Uzdevumi,
situācijas analīze
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi,
situācijas analīze
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi,
situācijas analīze

Katrā no tematiem paredzētas praktiskās nodarbības, kuru laikā notiek uzdevumu un situāciju
risināšana. Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, nodokļu jautājumus
regulējošos likumus un normatīvos aktus, speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un
novērtē situācijas, piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā – 40% - jāatrisina patstāvīgi uzdevumus
par programmas tematiem;
2) eksāmens – tests, situāciju analīze, līdz 3 stundām – 60%.
Eksāmena saturs:
• Teorētiskā daļa – testu veidā – 40% vērtējuma;
• Praktiskā daļa – izmantojot doto informāciju, veikt nodokļu aprēķinus vai sniegt
situācijas vērtējumu – 60% no vērtējuma.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Andrējeva, V. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata./ V.Andrējeva,
K.Ketners; zin.red. K.Ketners.; Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas
fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu
katedra - 2.izd.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2008 – 441 lpp.:il.;
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2. Bernardi, L., Tax systems and tax reforms in new EU members.London : Routledge
2005.
3. Blumenthal Karsten von Die Steuertheorien der Austrian Economics: Von Menger zu
Mises /Beiträge zur Geschichte der deutschsprachigen Ökonomie Bd.31 Wien:
METROPOLIS: 2007. 436 S. 22,5 cm
National Tax Policy in Europe: To be or Not to Be? /Edited by Krister Andersson, Lars
Oxelheim, Eva Eberhartinger. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K.,
2007.
4. Eteris E., European Union: taxation policy: information material for the RSU
professional masters' study programm "Business and law in the European Union" Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, - 2006.
5. European tax handbook.2007 / ed. Kesti, J.,18th ed. - Amsterdam: IBFD, 2007.
6. Gulbis A., Čevers A. Muitas darbības pamati: mācību līdzeklis. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2007.
7. Jarve, K. - Eiropas nodokļi Latvijā / Kristīne Jarve . - Rīga: Latvijas ekonomists, 2004.
8. Kodoliņa-Miglāne,
I. Nodokļi
Latvijā
2007. Rīga
: Biznesa
augstskola
Turība, 2007. 105 lpp.;
9. Nodokļu administrēšanas un muitas stratēģiskā loma tautsaimniecības attīstībā =
Strategic role of tax administration and customs in the development of national
economy: Starptaut. zin. praktiskās konf. zinātniskie raksti, Rīga, 2003. g. 17. dec. /
Valsts ieņēmumu dienests; Atb.red. R. Počs . - Rīga: Valsts ieņēmumu dienests, 2003
10. Nodokļu likumi un to piemērošana: likumi un tos skaidrojošie MK
noteikumi. 3.papild. izd., ar groz. un papild., kas stājušies spēkā no 2007. g. 1.
janvāra. Rīga: Biznesa komplekss, 2007. 320 lpp.
11. Nodokļu likumu komentāri / Deloitte & Touche; Koment. Jānis Čupāns, Diāna
Kļuškina, Igors Rodins , Jānis Zelmenis; . - Rīga: Dienas Bizness . - (Nodokļu
ceļvedis).
12. Nodokļu politika. / L. Kavale – Baltic Economic Management Training Program,
Valsts administrācijas skola, 1998.
13. Tanzi, Vito Taxation in an integrating world. - Washington: The Brookings Institution,
1997.
14. Tax policy handbook / Shome, Parthasarathi, ed. - Washington: International Monetary
Fund, 1998.
15. Thuronyi, V. Tax law design and drafting. -The Hague: Kluwer Law International,
2003, 373 p.
16. Urtāns A. Nodokļu un nodevu vēsture Latvijā, Rīga, Valsts ieņēmumu dienests, 2003.
17. Zvejnieks, A., Īpašums un nodokļi : mācību grāmata. Rīga, 2006. 575 lpp.
18. Александров и.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. – М.БераторПресс, 2002.
19. Заяц Н.Е.Теория налогов. Учеб.пособие – Минск. БГЭУ,2002.
20. Кучеров И.И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекций. – М.»Центр
ЮрИнфоР», 2003.
21. Налоги и налоговое право. Учебное пособие./ Под ред. А.В.Брызгалина.М.»Аналитика-Пресс», 1997.
22. Романовский М.В., Врублевская О.В Налоги и налогообложение. 6-е издание. M.:
Питер. 2007 г.
Тихонов Д.Н., Липник Л.Г. Налоговое планирование и минимизация налоговых
рисков. M.: Альпина Бизнес Букс. 2004 г.
23. Худяков А.И., Бродский М.Н., Бродский Г.М. Основы налогообложения.
Учебное пособие. – СПб. Издательство «Европейский дом», 2002.
Nodokļu jautājumus reglamentējošie likumi un normatīvie akti.
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Speciālie periodiskie izdevumi: Bilance, Kapitāls, Latvijas Ekonomists, Dienas bizness u.c.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība vai augstākā juridiska izglītība.
Valsts valodas prasme, lietišķas angļu valodas zināšanas.
Maģistra grāds.
Vēlama prakse nodokļu administrācijā vai muitā.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• kodoskops;
• Prezentāciju tehnika (Microsoft Power Point vīdē);
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika;
• mācību materiāli;
• periodiskā literatūra;
• Nodokļu deklarāciju un pārskatu veidlapas;
• Normatīvo aktu krājumi.
11.2. Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 3 h nedēļā
1 datorklase atsevišķām praktiskajām nodarbībām (datori – 20 gab.)
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām nodokļu un nodevu reglamentējošajos normatīvajos aktos, izglītības sistēmā,
tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Uzņēmējdarbības ekonomika
2. Nr. Priekšmetu reģistrā. IUE 334
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti: 4 KP, kontaktstundas: 64
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas pirmā mācību gada 2 semestros, t.i. makro un
mikroekonomikā, matemātikā.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Uzņēmējdarbības ekonomika (biznesa ekonomika) ir mācību priekšmets, kas dod
priekšmetu par uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un kura nolūks ir palīdzēt studentiem
izprast ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi
pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
- izprast uzņēmumu kā ekonomisko sistēmu.
- Prast izmantot ekonomisko teoriju, modeļus, metodiku alternatīvo variantu ekonomisko
seku novēršanā, sniegt ekonomisko informāciju ar aprēķinu, plānu, pārskatu un
statistisko datu atlīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā.
- Pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar
uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.
7. Saturs
7.1.Priekšmeta apraksts.
1. Ievaddaļa.
Izzināt mācību priekšmeta saturu, saistību ar citiem mācību priekšmetiem, iepazīties ar
uzņēmējdarbībā lietojamiem pamatjēdzieniem un biznesa vadītāja lomu un pienākumiem.
Uzņēmējdarbībai nepieciešamie resursi.
Iepazīties ar uzņēmējdarbībā iesaistītajiem resursiem, to avotiem un to izmantošanas
ekonomiskajiem aspektiem.
2. Kapitāla un investīciju loma uzņēmuma aktīvu un pasīvu veidošanā.
Apgūt zināšanas par kapitāla un investīciju ekonomisko nozīmi uzņēmējdarbībā, to
veidiem un izmantošanu aktīvu un pasīvu veidošanā.
3. Ilgtermiņa ieguldījumi un pamatkapitāls. Pārzināt ilgtermiņa ieguldījumu lomu, veidus un
saistību ar pamatkapitālu. Prast noteikt vajadzību pēc ilgtermiņa ieguldījumiem un
pamatkapitāla.
4. Apgrozāmie līdzekļi un apgrozāmais kapitāls. Pārzināt apgrozāmo līdzekļu nozīmi
uzņēmējdarbībā, veidus, avotus. Prast noteikt vajadzības pēc apgrozāmajiem līdzekļiem.
5. Uzņēmējdarbības ekonomiskais potenciāls un apjoms. Jāpārzina uzņēmējdarbības
potenciālu un tā izmantošanu raksturojošo rādītāju sistēmu. Jāprot saskaņot uzņēmuma
potenciālu ar ražošanas un pārdošanas apjomu. Jāprot noteikt ieņēmumu avotus un
apgrozījumu.
6. Uzņēmējdarbības izmaksas un produktu vai pakalpojumu pašizmaksa. Jāpārzina izmaksu
noteikšanas procesu, pielietojamās metodes, klasifikāciju un ekonomisko nozīmi
uzņēmējdarbībā. Jāprot noteikt produktu un pakalpojumu pašizmaksu un to pielietot cenu
pamatošanā u.c. ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanā.
7. Peļņa un ienesīgums. Jāprot aprēķināt peļņu un ienesīguma rādītājus.
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8. Ekonomiskie un informatīvie pārskati. Jāprot lasīt un salīdzināt un izmantot ekonomisko
informāciju, kas raksturo dažādu uzņēmumu darbības rezultātus.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati

Stundu skaits
Kopā

1. Ievads
1.1. Kursa saturs, saistība ar citiem mācību
priekšmetiem, apgūšanas metodes, ieteicamā
literatūra, kontroles veidi
1.2. Biznesa vadītāja loma un pienākumi
1.3. Uzņēmējdarbībai nepieciešamie resursi, to
izvēle un izmantošanas ekonomiskie aspekti:
informācija, kapitāls, tehnoloģija, darbaspēks,
uzņēmējspēja
1.4. Uzņēmējdarbības ekonomiskos rezultātus
raksturojošās rādītāju sistēmas: uzņēmumu aktīvi
un pasīvi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas
plūsma
2. Kapitāls un investīcijas, to loma uzņēmējdarbībā
2.1. Kapitāls un uzņēmuma pasīvi, to veidi,
struktūra
2.2. Investīcijas un uzņēmuma aktīvi, to veidi,
struktūra
3. Ilgtermiņa ieguldījumi, to ekonomiskā nozīme
3.1. Nemateriālie ieguldījumi, to amortizācija
3.2. Pamatlīdzekļi, to klasifikācija, novērtēšana,
nolietojums un amortizācija, izmantošanas rādītāji
3.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
4. Apgrozāmie līdzekļi un apgrozāmais kapitāls
4.1. Jēdziens, nozīme, klasifikācija
4.2. Krājumi – nozīme, veidi, noteikšana.
4.3. Debitoru parādi
4.4. Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos
4.5. Naudas līdzekļi
4.6. Apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanas avoti
5. Uzņēmējdarbības ekonomiskais potenciāls un
apjoms
5.1. Potenciāls, ražotspēja
5.2. Ražošanas un pārdošanas apjoms.
Nomenklatūra un sortiments
5.3. Ieņēmumi no preču pārdošanas un
pakalpojumiem
5.4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
6. Uzņēmējdarbības izmaksas un produktu vai
pakalpojumu pašizmaksa
6.1. Uzņēmējdarbības izmaksas, to klasifikācija,
noteikšanas metodes
6.2. Produktu vai pakalpojumu pašizmaksa, tās

Teorija

Prakt.

Lab.

2

2

-

-

4

2

2

-

12

6

4

2

12

6

2

4

6

4

2

-

14

6

4

4
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kalkulēšana, izmantošana uzņēmējdarbībā
7. Peļņa un ienesīgums
8
7.1. Peļņa- jēdziens, nozīme
7.2. Peļņas noteikšanas metodes un rādītāji
7.3. Ienesīguma rādītāji un to ietekmējošie faktori
8. Ekonomiskie un informatīvie pārskati.
6
8.1. Ekonomisko rādītāju sistēma
8.2. Pārskatu struktūra
8.3. Pārskatos atspoguļotās informācijas
izmantošana uzņēmējdarbībā
Kopā: 64

4

2

2

2

-

4

32

16

16

7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
1 sem.

2. gads
2 sem.

3 sem.

Teorija

2

Praktiskās
nodarbības

1

Laboratorijas
darbi

1

Kopā:

4

3. gads
4 sem.

5 sem.

6 sem.

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

Patstāvīgā darba temats

1. Ievads
2. Kapitāls un investīcijas, Kapitāla struktūra
to loma uzņēmējdarbībā
3. Ilgtermiņa ieguldījumi, to Ilgtermiņa ieguldījumu
ekonomiskā nozīme
novērtēšana, nolietojuma
aprēķināšana
4. Apgrozāmie līdzekļi un Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas
apgrozāmais kapitāls
rādītāji
5. Uzņēmējdarbības
Ražošanas un pārdošanas apjoms,
ekonomiskais potenciāls ieņēmumi
un apjoms, tā noteikšana
6. Uzņēmējdarbības
Uzņēmējdarbības izmaksas un
izmaksas un produktu vai pašizmaksas noteikšana
pakalpojumu pašizmaksa
7. Peļņa un ienesīgums
Peļņas un ienesīguma rādītāju
aprēķināšana
8. Ekonomiskie
un Rādītāju aprēķināšana
informatīvie pārskati

Patstāvīgā darba veids
Uzdevumi
Uzdevumi, situācijas analīze
Uzdevumi, situācijas, analīze
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi, situācijas, analīze
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8.
Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās 3.semestra laikā – 30% - jāatrisina patstāvīgi 8 uzdevumus
par tematiem, kas norādīti programmā.
2) Laboratorijas darbu izpilde – jāizpilda 8 laboratorijas darbus
3) Jānokārto eksāmens – jautājumi, situāciju uzdevumi – līdz 3 akadēmiskajām stundām
Eksāmena saturs
-

teorētiskā daļa – testi, jautājumi – 50%
praktiskā daļa - izmantojot doto informāciju veikt aprēķinus, analīzi un situācijas
novērtēšanu – 50%
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9.
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1) Diderihs H., Uzņēmuma ekonomika / Tulk. No vācu val. M.Balaško, K.Didenko, J.Ķipsna
u.c. – Rīga: Zinātne, 2000. – 515 lpp.
2) Hofs Kjells Gunnars. Biznesa ekonomika? Tulk. No norvēģu val. – Rīga: Jāņa Rozes
apgāds, 2002.g. – 560 lpp.
3) Lībermanis G. Peļņa un konkurence. Rīga: Kamene, 2003.-229. lpp.
4) Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika: Lekciju konspekts – Rīga: RTU, 2002. – 64
lpp.
5) Бланк И.А. Управление активами и капиталом пребприятия.- К.:Ника-Центр, Эльга,
2003.-448 с.
Periodiskie izdevumi
16) Diena
17) Latvijas Vēstnesis
18) Dienas bizness
19) Latvijas Ekonomists
20) Kapitāls
21) Бизнес & Балтия
22) Комерсант
Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība vai uzņēmējs ar augstāko izglītību. Valsts valodas prasme,
vēlams lietišķās angļu valodas zināšanas. Vēlams maģistra grāds. Ieteicama prakse
uzņēmējdarbībā.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
-

tāfele
kodoskops
mācību literatūra
pavairošanas tehnika

12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Starptautiskā ekonomika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 450
Statuss: Bakalaura studiju programmas priekšmets
3. Kredītpunkti: 4 KP,
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Mācību priekšmeta apgūšana balstās uz zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā
bakalaura līmenī.
5. Kursa īstenošanas mērķis:
Mācību priekšmeta vispārīgais mērķis profesionālo studiju programmas ietvaros iemācīt
studentiem praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas starptautiskā ekonomikā.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi:
⇒ izprast ekonomiskās likumsakarības starptautiskā līmenī un to izpausmi valstu
ekonomiskajā politikā;
⇒ apgūt galvenos starptautisko ekonomisko attiecību sistēmas blokus;
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Starptautiskās ekonomikas būtība un struktūra.
Jāsaprot pasaules saimniecības un pasaules tirgus funkcionēšana, kā arī preču un
ražošanas faktoru kustības likumsakarības.
2. Starptautiskā tirdzniecība.
Jāizprot starptautiskās tirdzniecības ekonomiskais pamats un tās būtiskās teorijas.
Jāpārzina tirdzniecības valstiskās regulēšanas mehānisms.
3. Starptautiskā kapitāla kustība.
Jāsaprot kapitāla plūsmu veidošanās mehānisms, starptautisko investīciju dažādie
veidi un to nozīme ekonomikas attīstībā.
4. Maksājumu bilance.
Jāmāk lasīt valsts maksājumu bilanci, izprast kontu savstarpējo sakarību un
novērtēt valsts ekonomisko situāciju pēc tās maksājumu bilances.
5. Starptautiskais darba tirgus.
Jāizprot starptautiskais darba tirgus funkcionēšanas likumsakarības, kā arī
darbaspēka kustības galvenās mūsdienu tendences.
6. Starptautiskā valūtas sistēma.
Jāsaprot tās darbības mehānisms, attīstības vēsture, nozīme starptautisko
ekonomisko attiecību veidošanā, valūtas tirgus funkcionēšana.
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7.2. Priekšmeta saturs
Temati
1. Starptautiskās ekonomikas būtība un struktūra.
1.1. Pasaules tirgus un preču kustība.
1.2. Pasaules saimniecība un ražošanas faktoru kustība.
2. Starptautiskā tirdzniecība.
2.1. Starptautiskās tirdzniecības ekonomiskais pamats.
2.2. Starptautiskās tirdzniecības teorijas:
2.2.1. Merkantīlisms
2.2.2. Absolūto priekšrocību teorija.
2.2.3. Relatīvo priekšrocību teorija.
2.2.4. Hekšera- Olina- Samuelsona teorēma.
Ļeontjeva paradokss.
2.3. Ārējās tirdzniecības valstiskā regulēšana.
2.3.1. Ārējās tirdzniecības politikas veidi.
2.3.2. Tarifu ierobežojumi ārējai tirdzniecībai.
2.3.3. Ārpustarifu ierobežojumi ārējai tirdzniecībai.
2.3.4. Starptautiskās tirdzniecības organizācijas.
3. Starptautiskā kapitāla kustība
3.1. Ražošanas faktoru mobilitātes teorijas
3.2. Starptautiskās investīcijas
3.3. Tiešās ārvalstu investīcijas
3.4. Ārvalstu portfeļinvestīcijas
3.5. Starptautiskās korporācijas
4. Maksājumu bilance.
5. Starptautiskā darbaspēka migrācija
5.1. Starptautiskā darbaspēka migrācijas teorijas
5.2. Darbaspēka migrācijas mērogi un virzieni
5.3. Migrācijas valsts regulēšana
4. Starptautiskā valūtas sistēma.
6.1. Starptautiskās valūtas sistēmas attīstības posmi.
6.1.1. Zelta standarts.
6.1.2. Brettonvudas valūtas sistēma.
6.1.3. Jamaikas valūtas sistēma.
6.2. Valūtas tirgus
6.3. Valūtas operācijas
6.4. Starptautiskais Valūtas fonds. Pasaules banka.
Kopā
7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1.gads
1 sem.
2 sem.

2. gads
3 sem.
4 sem.
2
2
4

Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā
7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas.

Stundu skaits
Kopā Teor.

Prakt.

4

2

2

20

10

10

12

6

6

8
8

4
4

4
4

12

6

6

64

32

32
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Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

Patstāvīgā darba temats

1. Starptautiskās ekonomikas
būtība un struktūra.
2. Starptautiskā tirdzniecība.

Pasaules tirgus funkcionēšanas
likumsakarības
Starptautiskā tirdzniecība.
Ārējās tirdzniecības politika.
Starptautiskā kapitāla formas, to
īpatnības.

3. Starptautiskā kapitāla kustība
4. Maksājumu bilance.
5. Starptautiskā darbaspēka
migrācija
6. Starptautiskā valūtas sistēma.

Maksājumu bilances veidošanās
Starptautiskā darbaspēka
migrācijas likumsakarības
Valūtas kursu veidošanās,
valūtas tirgus funkcionēšana

Patstāvīgā darba
veids
Situāciju analīze
Uzdevumi
Uzdevumi,
situāciju analīze
Situāciju analīze
Uzdevumi
Situāciju analīze
Uzdevumi,
situāciju analīze

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, uzņēmējdarbību
regulējošos likumus un normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi
analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās 2. semestra laikā izpildot paredzētās prasības – 30%;
4) eksāmens– 70%.
Eksāmenā paredzēta teorētiskā daļa testu veidā – 60% no vērtējuma un praktiskā daļa
(uzdevumu risināšana, situāciju analīze un novērtējums) – 40%.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamata mācībliteratūra
1. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika.-R.: Jāņa Rozes apgāds, 2004.
2. Krugman P.R., Obstfeld M. International Econoics. Theory and Policy.3-rd ed.-Harper
Collins College Publishers, 1994.
3. Krugman P.R., Obstfeld M. International Econoics. N.-York,2002.
4. Киреев А. Международная экономика. Часть 1.-М.: Международные отношения,
2002.
5. Киреев А. Международная экономика. Часть 2.-М.: Международные отношения,
2003.
Papildliteratūra
1. Statistiskie materiāli
2. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W. World Trade and Payments.-Harper Collins
Publishers, 1990.
3. Волгина Н.А. Международная экономика.- М.: Эксмо, 2006
4. Гурова И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения.М.: Дело, 2003
5. Макогон Ю.В. и др. Международная экономика.- Донецк, 2002.
6. Мировая экономика. Под ред. И.П. Николаевой- М.: Юнити, 2005.
7. Тэор Т.Р. Мировая экономика.-С.-П.: Питер, 2002.
10. Prasības mācībspēkiem
Augsrākā izglītība.Valsts valodas prasme un angļu valodas zināšanas. Vēlama
prasme rīkoties ar datortehniku.
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11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• kodoskops;
• datortehnika ar projektoru;
• Power Point prezentācija;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika;
• mācību materiāli;
• periodiskā literatūra.
11.2.

Norises vieta
Auditorijas lekcijām un praktiskajām nodarbībām ar atbilstošu aprīkojumu.

12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programma jāpārskata un jāprecizē pirms katra mācību gada. Regulāri jāiesaista
jaunākie notikumi tautsaimniecībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Saimnieciskās un darba tiesība
2. Nr. Priekšmetu reģistrā: IUV227
Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti : 4 KP,

Kontaktstundas : 64 stundas

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets ir vispārizglītojošs un sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar
kuriem komercdarbībā iesaistītai personai, komersantam, vadītājam būtu praktiski jāsaskaras.
5. Vispārīgais mērķis
Sniegt zināšanas darba un saimniecisko tiesību pamatjautājumos, kas saistīti ar darījumu
slēgšanu un noformēšanu, darba tiesiskajām attiecībām un komercdarbības subjektu vispārējo
reglamentāciju.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
• Prast teorētiskās zināšanas piemērot saimniecisko un darba tiesisko attiecību risināšanā;
•
•
•
•
•

Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un
izvairīties no pārkāpumiem darba un saimniecisko tiesību jomā;
Rast izeju konfliktsituācijās starp tiesību subjektiem.
noskaidrot darba tiesisko attiecību un komercdarbības formu pamatreglamentāciju;
īpašuma un valdījuma jēdzienus;
kā arī atsevišķu līgumu darbības īpatnības.

7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Ievads tiesību teorijā
Izprast Tiesību jēdzienu un likuma jēdzienu, saprast tiesību normas raksturojums un
piemērošana, likuma interpretācijas metodes, likuma darbības principus, normatīvo aktu
raksturojumu, juridiskās atbildības principus, fiziskas un juridiskas personas jēdzienus,
viņu tiesībspēju un rīcībspēju.
2. Administratīvās tiesības un administratīvā atbildība
Zināt valsts pārvaldes vispārīgo raksturojumu; administratīvo piespiešanu, tās veidus un
līdzekļus, administratīvās atbildības norobežošanu no kriminālatbildības, disciplinārās
atbildības un civiltiesiskās atbildības; administratīvo lietvedību.
.
3. Darba tiesiskā reglamentācija.
Pārzināt darba līguma veidus, to noslēgšanas kārtību un īpatnības, orientēties darba līgumu
uzteikuma pamatos un līguma uzteikuma pēc vienas puses iniciatīvas, kā arī pēc to institūciju
pieprasījuma, kas nav viena no līguma pusēm.
4. Komercdarbības formas
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Orientēties pilnsabiedrībās un kapitālsabiedrībās, atšķirībās pilnsabiedrību un kapitālsabiedrību
vidū, individuālais komersants, Komercsabiedrību dibināšanas kārtībā un dokumentos,
Komercsabiedrību reorganizācijas un likvidācijas reglamentācijā.
5. Ģimenes tiesību un mantojuma tiesību ietekme uz saimnieciskās darbības subjektiem
Pārzināt laulāto mantiskās attiecības, vecāku un bērnu mantiskās attiecības, juridisko personu
mantošanas īpatnības, mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanos mantojuma tiesībās;
6. Lietu tiesības
Pārzināt Lietas jēdziena raksturojumu civiltiesībās : galvenās un blakus lietas, lietu kopības,
lietu sadalījums pēc vērtības. Saprast personālservitūtus un reālservitūtus, valdījuma
raksturojumu un veidus : tiesisks un prettiesisks, labticīgs un ļaunticīgs; valdījumu
raksturojošās pazīmes un no valdījumā izrietošās tiesības.
7. Īpašums
Pārzināt īpašuma iegūšanas un izbeigšanās veidus, īpašnieka tiesību raksturojumu (absolūtā
vara pār lietu) un īpašuma prasību, īpašuma aprobežojumus: uz visu īpašumu attiecināmos, uz
atsavināšanas tiesībām un lietošanas tiesību aprobežojumus.
8. Ķīlas tiesības
Pārzināt ķīlas vispārīgo raksturojumu, kustamās mantas ķīlu - rokas ķīlu un lietošanas ķīlu,
nekustamās mantas ķīlu - hipotēku.
9. Saistību tiesības
Saprast tiesiska darījuma būtību, gribas īstumu un tā ierobežojuma veidus (maldi, viltus,
spaidi); Līgumus, to būtiskos noteikumus, ofertes, akcepts un pretofertes jēdzienus;
nosacījumus līgumos un līgumu sekas, Solidāru saistību, saistību pastiprināšanas veidus:
galvojums, līgumsods, rokas nauda; procentus saistību tiesībās, zaudējumu un kaitējuma
jēdzienus.
10. Līgumu veidi
Saprast Dāvinājuma līgumu, Aizdevuma, Patapinājuma un Glabājuma līgumus, Pirkuma
līgumus, tā veidus, Piegādes līgumu, Darba līgumu, Uzņēmuma līgumu, Pārvadājuma līgumu.
11. Prasības celšana tiesā
Zināt par tiesvedības veidiem, to īpatnībām, pierādījumiem, sprieduma spēkā stāšanos un
pārsūdzēšanu, šķīrējtiesu lomu saimniecisko strīdu izšķiršanā, sprieduma izpildes īpatnības.
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7.2. Priekšmeta saturs
Tēma
1. Ievads tiesību teorijā.
1.1. Tiesību jēdziens un likuma jēdziens,
1.2. tiesību normas raksturojums un piemērošana,
1.3. likuma interpretācija;
1.4. likuma darbības principi;
1.5. normatīvie akti,to raksturojums;
1.6. juridiskā atbildība,tās principi;
1.7. fiziska un juridiska persona;
1.8. tiesībspēja un rīcībspēja
2. Administratīvās tiesības un administratīvā atbildība
2.1. valsts pārvaldes vispārīgais raksturojums;

Kopā
4

Stundu skaits
Teor. Prakt.
4

4

4

-

6
3.Darba tiesiskā reglamentācija:
3.1. darba līguma noslēgšanas kārtība;
3.2.darba līgumu veidi;
3.3. līguma laušana un garantijas darbiniekiem;
3.4. darba laiks, atpūtas laiks;
3.5. kompensācijas un garantijas;
3.6. darba strīdu izskatīšanas kārtība
4.Komercdarbības formas:
8
4.1. pilnsabiedrības un kapitālsabiedrības, atšķirības pilnsabiedrību
un kapitālsabiedrību vidū;
4.2. individuālais komersants;
4.3. Komercsabiedrību dibināšanas kārtība un dokumenti;
4.4.
Komercsabiedrību
reorganizācijas
un
likvidācijas
reglamentācija.
5.Ģimenes tiesību un mantojuma tiesību ietekme uz
2

4

2

6

2

2

-

8

6

2

4

2

2

2.2.administratīvā piespiešana, tās veidi un līdzekļi,
2.3. administratīvās atbildības norobežošana no
kriminālatbildības, disciplinārās atbildības un civiltiesiskās
atbildības;
2.4. administratīvā lietvedība.

saimnieciskās darbības subjektiem
5.1. laulāto mantiskās attiecības, vecāku un bērnu mantiskās
attiecības;
5.2.juridisko personu mantošanas īpatnības,
5.3. mantojuma pieņemšana un apstiprināšanās mantojuma
tiesībās.
6. Lietu tiesības
6.1. Lietas jēdziena raksturojums civiltiesībās : galvenās un blakus
lietas, lietu kopības, lietu sadalījums pēc vērtības;
6.2. Servitūti: personālservitūti un reālservitūti;
6.3. Valdījuma raksturojums un veidi : tiesisks un prettiesisks,
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labticīgs un ļaunticīgs;
6.4. valdījumu raksturojošās pazīmes un no valdījumā izrietošās
tiesības.

7. Īpašums
7.1. īpašuma iegūšanas un izbeigšanās veidi;

2

2

-

8

6

2

8

4

4

2
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7.2. īpašnieka tiesību raksturojums (absolūtā vara pār lietu) un
īpašuma prasība,
7.3. īpašuma aprobežojumi: uz visu īpašumu attiecināmie, uz
atsavināšanas tiesībām,
7.4. lietošanas tiesību aprobežojumi.
8 Ķīlas tiesības
8.1. ķīlas vispārīgais raksturojums,
8.2. kustamās mantas ķīla - rokas ķīla un lietošanas ķīla,
8.3. nekustamās mantas ķīla - hipotēka.
9. Saistību tiesības
12
9.1.tiesiska darījuma būtība, gribas īstums un tā ierobežojuma
veidi ( maldi, viltus, draudi);
9.2. Līgumi, to būtiskie noteikumi, ofertes, akcepts un pretofertes;
9.3. nosacījumi līgumos un līgumu sekas,
9.4.Solidāra saistība,
9.5. Saistību pastiprināšanas veidi: galvojums, līgumsods, rokas
nauda;
9.6.Procenti saistību tiesībās,
6
9.7.Zaudējumu un kaitējuma jēdzieni.
10. Līgumu veidi
10.1. Dāvinājuma līgums,
10.2. Aizdevuma, Patapinājuma un Glabājuma līgumi,
10.3.Pirkuma līgums,tā veidi,
10.4.Piegādes līgums,
10.5.Darba līgums,
10.6.Uzņēmuma līgums,
10.7. Pārvadājuma līgums.
11.Prasības celšana tiesā
11.1. tiesvedības veidi, to īpatnības,
11.2. pierādījumi,
11.3. sprieduma spēkā stāšanās un pārsūdzēšana,
11.4. šķīrējtiesu loma saimniecisko strīdu izšķiršanā,
11.5. sprieduma izpildes īpatnības
KOPĀ
7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks ( stundu skaits nedēļā)

64
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Apmācības procesā ir paredzēta teorijas apgūšana 4,5 stundas nedēļā 2.semestrī.
1.gads
2.gads
3.gads
1.sem.
2.sem.
3.sem.
4.sem.
5.sem.
6.sem.
Teorija
3 stundas
Praktiskās
1,5 stunda
nodarbības
Kopā
4,5
stundas
7.3.2. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, vingrinājumi, kontroldarbi.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Patstāvīgā darba temats
Tēma
1. darbs (3.tēma)
2. darbs (4.tēma)
3. darbs (6.tēma)
4. darbs (7.tēma)
5. darbs (9.tēma)
6.darbs (10.tēma)
7.darbs (10.tēma)
8.darbs (11.tēma)

Darba līgumi
Komercdarbības formas
Lietu tiesības
Īpašums
Saistību pastiprinājuma veidi
Līgumu veidi
Līgumu veidi
Lietas dalībnieki

Patstāvīgā darba
veids
Praktisks uzdevums
Uzdevums
Uzdevums
Uzdevums
Uzdevums
Uzdevums
Uzdevums
Uzdevums

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko
mācību materiālu : mācību materiālu, darba un saimniecisko tiesību reglamentējošos
normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1) divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kas sastāda 30%
no eksāmena, kā arī jāatrisina patstāvīgi 8 uzdevumi pēc dotajiem
noteikumiem;
2) eksāmens– 70% .
eksāmena saturs : atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. LR administratīvo pārkāpumu kodekss. R., 1998.
2. Darba likums. R.,2002.
3. Civillikums : Ģimenes tiesības.R.,1995.
4. Civillikums: Mantojuma tiesības. R.,1998.
5. Jakubaņecs V. Tiesības sabiedrībā.R.,1998.
6. Jakubaņecs V. Valsts un tiesību teorijas pamati. R., 1996.
7. Jakubaņecs V. Tiesību jēdziens, struktūra un formas. R., 1998.
8. Krastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. R.LU, 1998.g.
9. Gencs. Mantojuma kārtošana. R.,1996.
10.Latvijas Republikas Civillikums.R., 1993.
11.Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. R., 998.
12.A.Bitāns. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi.R., 1997.
13.Skots Dž.Bērnems. Līgumu sastādīšana.R.,1995.
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14.K.Torgāns. Līgumi uzņēmējdarbībā. R.,1993.
15.Juridisko terminu vārdnīca. R., 1998.
16.K.Torgāns, S.Petrovičs. Kravu un pasažieru pārvadājuma līgumi.1996.
17.E.Vītiņš. Vispārējais tiesību pārskats. R., 1993.
18.V.Sinaiskis.Civiltiesību apskats - Lietu tiesības, Saistību tiesības. R.,1996.
19.Komerclikums., “Ziņotājs” , Nr.11, 2000.
20.A.Strupišs. Komerclikuma komentāri. R.,2003.
21. J.Načisčionis. Administratīvās tiesības. R., 2003.
22. Darba attiecību enciklopēdija, R., SIA „Merkurs”, 2005.
20.Civilprocesa likums. R.2003.
21.www.lm.gov.lv
22.www.lbas.lv
23.www.lddk.lv.
24.www.lps.lv.
25.www.vdi.lv.
26.www.nva.lv
27.www.likumi.lv
Citi materiāli
• līgumu paraugi;
• ar darba un saimnieciskajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi.
10. Prasības mācībspēkiem
Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maģistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko
pieredzi. Valsts valodas zināšanas.
11. Realizācijas nodrošinājums
1.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• Tāfele;
• Kodoskops
• Mācību literatūra;
• Pavairošanas tehnika
• Mācību materiāli;
• Likumdošanas materiāli.
1.2. Norises vieta
Auditorija lekcijām.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām normatīvajos aktos un izglītības sistēmā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Saimnieciskās un darba tiesība
2. Nr. Priekšmetu reģistrā: IUV227
Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti : 4 KP,

Kontaktstundas : 64 stundas

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets ir vispārizglītojošs un sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar
kuriem komercdarbībā iesaistītai personai, komersantam, vadītājam būtu praktiski jāsaskaras.
5. Vispārīgais mērķis
Sniegt zināšanas darba un saimniecisko tiesību pamatjautājumos, kas saistīti ar darījumu
slēgšanu un noformēšanu, darba tiesiskajām attiecībām un komercdarbības subjektu vispārējo
reglamentāciju.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
• Prast teorētiskās zināšanas piemērot saimniecisko un darba tiesisko attiecību risināšanā;
•
•
•
•
•

Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un
izvairīties no pārkāpumiem darba un saimniecisko tiesību jomā;
Rast izeju konfliktsituācijās starp tiesību subjektiem.
noskaidrot darba tiesisko attiecību un komercdarbības formu pamatreglamentāciju;
īpašuma un valdījuma jēdzienus;
kā arī atsevišķu līgumu darbības īpatnības.

7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
2. Ievads tiesību teorijā
Izprast Tiesību jēdzienu un likuma jēdzienu, saprast tiesību normas raksturojums un
piemērošana, likuma interpretācijas metodes, likuma darbības principus, normatīvo aktu
raksturojumu, juridiskās atbildības principus, fiziskas un juridiskas personas jēdzienus,
viņu tiesībspēju un rīcībspēju.
2. Administratīvās tiesības un administratīvā atbildība
Zināt valsts pārvaldes vispārīgo raksturojumu; administratīvo piespiešanu, tās veidus un
līdzekļus, administratīvās atbildības norobežošanu no kriminālatbildības, disciplinārās
atbildības un civiltiesiskās atbildības; administratīvo lietvedību.
3. Darba tiesiskā reglamentācija.
Pārzināt darba līguma veidus, to noslēgšanas kārtību un īpatnības, orientēties darba līgumu
uzteikuma pamatos un līguma uzteikuma pēc vienas puses iniciatīvas, kā arī pēc to
institūciju pieprasījuma, kas nav viena no līguma pusēm.
4. Komercdarbības formas
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Orientēties pilnsabiedrībās un kapitālsabiedrībās, atšķirībās pilnsabiedrību un kapitālsabiedrību
vidū, individuālais komersants, Komercsabiedrību dibināšanas kārtībā un dokumentos,
Komercsabiedrību reorganizācijas un likvidācijas reglamentācijā.
5. Ģimenes tiesību un mantojuma tiesību ietekme uz saimnieciskās darbības subjektiem
Pārzināt laulāto mantiskās attiecības, vecāku un bērnu mantiskās attiecības, juridisko personu
mantošanas īpatnības, mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanos mantojuma tiesībās;
6. Lietu tiesības
Pārzināt Lietas jēdziena raksturojumu civiltiesībās : galvenās un blakus lietas, lietu kopības,
lietu sadalījums pēc vērtības. Saprast personālservitūtus un reālservitūtus, valdījuma
raksturojumu un veidus : tiesisks un prettiesisks, labticīgs un ļaunticīgs; valdījumu
raksturojošās pazīmes un no valdījumā izrietošās tiesības.
7. Īpašums
Pārzināt īpašuma iegūšanas un izbeigšanās veidus, īpašnieka tiesību raksturojumu (absolūtā
vara pār lietu) un īpašuma prasību, īpašuma aprobežojumus: uz visu īpašumu attiecināmos, uz
atsavināšanas tiesībām un lietošanas tiesību aprobežojumus.
8. Ķīlas tiesības
Pārzināt ķīlas vispārīgo raksturojumu, kustamās mantas ķīlu - rokas ķīlu un lietošanas ķīlu,
nekustamās mantas ķīlu - hipotēku.
9. Saistību tiesības
Saprast tiesiska darījuma būtību, gribas īstumu un tā ierobežojuma veidus (maldi, viltus,
spaidi); Līgumus, to būtiskos noteikumus, ofertes, akcepts un pretofertes jēdzienus;
nosacījumus līgumos un līgumu sekas, Solidāru saistību, saistību pastiprināšanas veidus:
galvojums, līgumsods, rokas nauda; procentus saistību tiesībās, zaudējumu un kaitējuma
jēdzienus.
10. Līgumu veidi
Saprast Dāvinājuma līgumu, Aizdevuma, Patapinājuma un Glabājuma līgumus, Pirkuma
līgumus, tā veidus, Piegādes līgumu, Darba līgumu, Uzņēmuma līgumu, Pārvadājuma līgumu.
11. Prasības celšana tiesā
Zināt par tiesvedības veidiem, to īpatnībām, pierādījumiem, sprieduma spēkā stāšanos un
pārsūdzēšanu, šķīrējtiesu lomu saimniecisko strīdu izšķiršanā, sprieduma izpildes īpatnības.
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7.2. Priekšmeta saturs
Tēma

Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
4
4

2. Ievads tiesību teorijā.
2.1. Tiesību jēdziens un likuma jēdziens,
2.2. tiesību normas raksturojums un piemērošana,
2.3. likuma interpretācija;
2.4. likuma darbības principi;
2.5. normatīvie akti,to raksturojums;
2.6. juridiskā atbildība,tās principi;
2.7. fiziska un juridiska persona;
2.8. tiesībspēja un rīcībspēja
4
2. Administratīvās tiesības un administratīvā atbildība
2.1. valsts pārvaldes vispārīgais raksturojums;
2.2.administratīvā piespiešana, tās veidi un līdzekļi,
2.3. administratīvās atbildības norobežošana no
kriminālatbildības, disciplinārās atbildības un civiltiesiskās
atbildības;
2.4. administratīvā lietvedība.
3.Darba tiesiskā reglamentācija:
6
3.1. darba līguma noslēgšanas kārtība;
3.2.darba līgumu veidi;
3.7. līguma laušana un garantijas darbiniekiem;
3.8. darba laiks, atpūtas laiks;
3.9. kompensācijas un garantijas;
3.10.darba strīdu izskatīšanas kārtība
4.Komercdarbības formas:
4.1. pilnsabiedrības un kapitālsabiedrības, atšķirības pilnsabiedrību
8
un kapitālsabiedrību vidū;
4.2. individuālais komersants;
4.3. Komercsabiedrību dibināšanas kārtība un dokumenti;
4.4.
Komercsabiedrību
reorganizācijas
un
likvidācijas
reglamentācija.
5.Ģimenes tiesību un mantojuma tiesību ietekme uz
saimnieciskās darbības subjektiem
5.1. laulāto mantiskās attiecības, vecāku un bērnu mantiskās
attiecības;
5.2.juridisko personu mantošanas īpatnības,
5.3. mantojuma pieņemšana un apstiprināšanās mantojuma
tiesībās.
6. Lietu tiesības
6.1. Lietas jēdziena raksturojums civiltiesībās : galvenās un blakus
lietas, lietu kopības, lietu sadalījums pēc vērtības;
6.2. Servitūti: personālservitūti un reālservitūti;
6.3. Valdījuma raksturojums un veidi : tiesisks un prettiesisks,
labticīgs un ļaunticīgs;
6.4. valdījumu raksturojošās pazīmes un no valdījumā izrietošās
tiesības.

4

-

4

2

6

2

2

2

-

8

6

2

4

2

2
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7. Īpašums
7.1. īpašuma iegūšanas un izbeigšanās veidi;
7.2. īpašnieka tiesību raksturojums (absolūtā vara pār lietu) un
īpašuma prasība,
7.3. īpašuma aprobežojumi: uz visu īpašumu attiecināmie, uz
atsavināšanas tiesībām,
7.4. lietošanas tiesību aprobežojumi.

2

2

-

8 Ķīlas tiesības
8.1. ķīlas vispārīgais raksturojums,
8.2. kustamās mantas ķīla - rokas ķīla un lietošanas ķīla,
8.3. nekustamās mantas ķīla - hipotēka.

8

6

2

8

4

4

2
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16

9. Saistību tiesības
9.1.tiesiska darījuma būtība, gribas īstums un tā ierobežojuma
veidi ( maldi, viltus, draudi);
9.2. Līgumi, to būtiskie noteikumi, ofertes, akcepts un pretofertes;
9.3. nosacījumi līgumos un līgumu sekas,
9.4.Solidāra saistība,
9.5. Saistību pastiprināšanas veidi: galvojums, līgumsods, rokas
nauda;
12
9.6.Procenti saistību tiesībās,
9.7.Zaudējumu un kaitējuma jēdzieni.
10. Līgumu veidi
10.1. Dāvinājuma līgums,
10.2. Aizdevuma, Patapinājuma un Glabājuma līgumi,
10.3.Pirkuma līgums,tā veidi,
10.4.Piegādes līgums,
10.5.Darba līgums,
6
10.6.Uzņēmuma līgums,
10.7. Pārvadājuma līgums.
11.Prasības celšana tiesā
11.1. tiesvedības veidi, to īpatnības,
11.2. pierādījumi,
11.3. sprieduma spēkā stāšanās un pārsūdzēšana,
11.4. šķīrējtiesu loma saimniecisko strīdu izšķiršanā,
11.5. sprieduma izpildes īpatnības
KOPĀ

64

7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks ( stundu skaits nedēļā)
Apmācības procesā ir paredzēta teorijas apgūšana 4,5 stundas nedēļā 2.semestrī.
1.gads
2.gads
3.gads
1.sem.
2.sem.
3.sem.
4.sem.
5.sem.
6.sem.
Teorija
3 stundas
Praktiskās
1,5 stunda
nodarbības
Kopā
4,5 stundas
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7.3.2. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, vingrinājumi, kontroldarbi.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Patstāvīgā darba temats
Tēma
Patstāvīgā darba
veids
1. darbs (3.tēma)
Darba līgumi
Praktisks uzdevums
2. darbs (4.tēma)
Komercdarbības formas
Uzdevums
3. darbs (6.tēma)
Lietu tiesības
Uzdevums
4. darbs (7.tēma)
Īpašums
Uzdevums
5. darbs (9.tēma)
Saistību pastiprinājuma veidi
Uzdevums
6.darbs (10.tēma)
Līgumu veidi
Uzdevums
7.darbs (10.tēma)
Līgumu veidi
Uzdevums
8.darbs (11.tēma)
Lietas dalībnieki
Uzdevums
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko
mācību materiālu : mācību materiālu, darba un saimniecisko tiesību reglamentējošos
normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti piedalās diskusijās, analizē situācijas.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
3) divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kas sastāda 30%
no eksāmena, kā arī jāatrisina patstāvīgi 8 uzdevumi pēc dotajiem
noteikumiem;
4) eksāmens– 70% .
eksāmena saturs : atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. LR administratīvo pārkāpumu kodekss. R., 1998.
2. Darba likums. R.,2002.
3. Civillikums : Ģimenes tiesības.R.,1995.
4. Civillikums: Mantojuma tiesības. R.,1998.
5. Jakubaņecs V. Tiesības sabiedrībā.R.,1998.
6. Jakubaņecs V. Valsts un tiesību teorijas pamati. R., 1996.
7. Jakubaņecs V. Tiesību jēdziens, struktūra un formas. R., 1998.
8. Krastiņš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. R.LU, 1998.g.
9. Gencs. Mantojuma kārtošana. R.,1996.
10.Latvijas Republikas Civillikums.R., 1993.
11.Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. R., 998.
12.A.Bitāns. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi.R., 1997.
13.Skots Dž.Bērnems. Līgumu sastādīšana.R.,1995.
14.K.Torgāns. Līgumi uzņēmējdarbībā. R.,1993.
15.Juridisko terminu vārdnīca. R., 1998.
16.K.Torgāns, S.Petrovičs. Kravu un pasažieru pārvadājuma līgumi.1996.
17.E.Vītiņš. Vispārējais tiesību pārskats. R., 1993.
18.V.Sinaiskis.Civiltiesību apskats - Lietu tiesības, Saistību tiesības. R.,1996.
19.Komerclikums., “Ziņotājs” , Nr.11, 2000.
20.A.Strupišs. Komerclikuma komentāri. R.,2003.
21. J.Načisčionis. Administratīvās tiesības. R., 2003.
22. Darba attiecību enciklopēdija, R., SIA „Merkurs”, 2005.
20.Civilprocesa likums. R.2003.
21.www.lm.gov.lv
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22.www.lbas.lv
23.www.lddk.lv.
24.www.lps.lv.
25.www.vdi.lv.
26.www.nva.lv
27.www.likumi.lv
Citi materiāli
• līgumu paraugi;
• ar darba un saimnieciskajām tiesībām saistīto dokumentu paraugi.
10. Prasības mācībspēkiem
Jurists ar pabeigtu augstāko izglītību (maģistra grāds tiesību zinātnēs) un praktisko
pieredzi. Valsts valodas zināšanas.
11. Realizācijas nodrošinājums
1.3. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• Tāfele;
• Kodoskops
• Mācību literatūra;
• Pavairošanas tehnika
• Mācību materiāli;
• Likumdošanas materiāli.
1.4. Norises vieta
Auditorija lekcijām.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām normatīvajos aktos un izglītības sistēmā.

188
MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Grāmatvedība
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IUV 209
Statuss:
Obligātais studiju priekšmets akadēmiskā bakalaura studiju programmā
3. Kredītpunkti: 3 KP,

Kontaktstundas: 48 stundas

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura profesionālo studiju gadu
laikā, apgūstot studiju priekšmetus: Makroekonomika, Mikroekonomika, Nodokļi
uzņēmējdarbībā, Saimnieciskās un darba tiesības.
5. Vispārīgais mērķis
Grāmatvedības uzskaites organizācija.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi:
- grāmatvedības uzskaites pamati;
- grāmatvedības uzskaites formas;
- naudas līdzekļu un aprēķinu uzskaite;
- norēķini ar norēķinu personām;
- materiālu uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite;
- darba samaksas uzskaite.
7. Saturs
7.1. Studiju priekšmeta apraksts
Ievads.
- Grāmatvedības uzdevumi tirgus ekonomikas apstākļos
- LR Likums “Par grāmatvedību”
- LR Likums “Par uzņēmuma gada pārskatiem”
1.tēma. Grāmatvedības uzskaites pamati.
1.1. Grāmatvedības uzskaites galvenie principi
1.2. Dokumentācija
1.3. Uzskaites reģistri
1.4. Saimniecisko līdzekļu klasifikācija
1.5. Kontu sistēma un divkāršais ieraksts
1.6. Sintētiskā un analītiskā uzskaite
1.7. Grāmatvedības pārskati
1.8. Grāmatvedības kontu plāns
1.9. Kontu iedalījums
1.10. Izdevumu un ieņēmumu uzskaites kopējā shēma
1.11. Inventarizācija un pārskati.
2.tēma. Grāmatvedības uzskaites formas.
2.1. Grāmatvedības uzskaites formas, to būtība, vēsturiskā attīstība
2.2. Vienkāršotās grāmatvedības uzskaites formas I variants
2.3. Saimniecisko operāciju reģistrācijas žurnāls
2.4. Apgrozījuma pārskats
2.5. Vienkāršotās grāmatvedības uzskaites formas II variants
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2.6. Šahveida-kontroles pārskats
2.7. Norēķinu konta operāciju uzskaites reģistrs (Reģistrs Nr.1)
2.8. Kases operāciju uzskaites reģistrs (Reģistrs Nr. 2)
2.9. Citu operāciju uzskaites reģistrs un tā pielikumi (Reģ. Nr. 3)
3.tēma. Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite.
3.1. Kases operāciju uzskaite
3.2. Kases ieņēmumu un izdevumu uzskaite, nepieciešamie dokumenti
3.3. Kases grāmata, tās noformēšanas prasības, vešanas kārtība
3.4. Darījumu apliecinošu kvīšu reģistrācija un pielietošana
3.5. Norēķinu konta operāciju uzskaite
3.6. Rēķina atvēršana
3.7. Čeku grāmatiņas izsniegšana
3.8. Norēķini ar pārskaitījumu
3.9. Norēķini skaidrā naudā
3.10. Bankas izraksti
3.11. Valūtas operācijas.
4.tēma. Norēķini ar norēķinu personām.
4.1. Norēķinu personu izdevumu uzskaite
4.2. Komandējuma izdevumi
4.3. Saimnieciskie izdevumi
4.4. Avansa norēķins
5.tēma. Materiālu uzskaite.
5.1. Materiālu novērtējums
5.2. Dokumenti par materiālu pieņemšanu
5.3. Materiālu sintētiska uzskaite, tās divi varianti
5.4. Materiālu saņemšana
5.4. Materiālu inventarizācija
5.5. Materiālu izlietošana
5.6. Realizācijas procesa uzskaites shēma
5.7. Kopējā norēķināšanās shēma ar piegādātājiem
5.8. Materiālu izlietošana ražošanai
5.9. Materiālu analītiskā uzskaite
5.10. Norēķinu uzskaite ar piegādātājiem.
6.tēma. Pamatlīdzekļu uzskaite.
6.1. Pamatlīdzekļu novērtēšana
6.2. Pamatlīdzekļu nolietojums un analītiskā uzskaite
6.3. Pamatlīdzekļu kustības uzskaite
6.4. Pamatlīdzekļu remonts
6.5. Inventāra uzskaite
6.6. Inventāra nolietojuma aprēķināšana
6.7. Inventāra sintētiskā uzskaite
6.8. Pamatlīdzekļu noma
6.9. Personīgā autotransporta, kas tiek izmantots dienesta vajadzībām, izdevumu
uzskaite.
7.tēma. Darba samaksas uzskaite.
7.1. Darba apmaksas organizācija
7.2. Darba samaksas aprēķināšana
7.3. Atvaļinājuma naudas aprēķins
7.4. Slimības lapas aprēķins
7.5. Ieturējumi no darba algas
7.6. Ienākuma nodoklis no darba algas
7.7. Soc. apdrošināšanas iemaksas

190
7.8. Darba algas sintētiskā uzskaite.
7.2. Studiju priekšmeta saturs:
Stundu skaits
Kopā
Teor. Prakt.
6
2
4

Temati
1. Grāmatvedības uzskaites pamati.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grāmatvedības uzskaites formas.
Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite.
Norēķini ar norēķinu personām.
Materiālu uzskaite.
Pamatlīdzekļu uzskaite.
Darba samaksas uzskaite.
Kopā:

6
6
6
6
8
10
48

2
2
2
2
2
4
16

4
4
4
4
6
6
32

7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
1 sem.
2 sem.
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā:

3 sem.

2 gads
4 sem.
16
32
48

3 gads
5 sem.
6 sem.

7.3.2. Pasniegšana un studēšana.
Lekcijas, vingrinājumi, situācijas, kontroldarbi.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Grāmatvedības uzskaites pamati.
2.Grāmatvedības uzskaites formas.

Patstāvīgā darbā temats
Grāmatvedības uzskaites
kontējuma būtība
Uzskaites formu divi varianti

3. Naudas līdzekļu un norēķinu
uzskaite.
4. Norēķini ar norēķinu
personām.
5. Materiālu uzskaite.

Norēķinu kontus un kases
operāciju uzskaite
Avansa norēķinu sastādīšana

6. Pamatlīdzekļu uzskaite.

Pamatlīdzekļu nolietojuma
aprēķināšana
Slimības, atvaļinājuma naudas
aprēķināšana. Nodokļa ieturēšana.

7. Darba samaksas uzskaite.

Materiālu un preču uzskaites
grāmatojumi

Patstāvīgā darba
veids
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi
Situācijas analīze
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi
Uzdevumi

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu. Viņi patstāvīgi analizē un novērtē situācijas.
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8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Gala kontrole – eksāmens.
Eksāmena saturs – testi, izmantojot doto informāciju, veikt aprēķinus un situāciju
novērtējumu.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti:
1. LR likums „Par grāmatvedību” – http://www.fmgov.lv
2. LR likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.
3. Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: Noteikumi Nr. 585.
no 21.10.2003.
4. Kases operāciju uzskaites noteikumi: Noteikumi Nr. 584, no 21.10.2003.
5. Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie
izdevumi: Noteikumi Nr.233., (ar grozījumiem).
6. Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite. – Rīga, 2007.
7. Деркач Р., Миллере М. Ведем бухгалтерский учет на государственном языке:
Практическое пособие. - Рига, 2001. - 152 с.
8. Benze J. Grāmatvedības kontu korespondence. – Rīga, 1998.
9. Latvijas Republikas Nodokļu sistēma. 1.sējums. Abonentizdevums. – Rīga: Lietišķās
informācijas centrs, 1997.-2007.
10. Latvijas Republikas Nodokļu sistēma. 2.sējums. Abonentizdevums. – Rīga: Lietišķās
informācijas centrs, 1997.-2007.
11. Latvijas Republikas normatīvie dokumenti. Grāmatvedība. Abonentizdevums. – Rīga:
Lietišķās informācijas centrs, 1995.-2007.
12. Ivanova O. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti. – Rīga: SIA „Merkūrijs Lat”, 2004. –
211 lpp.
13. Januška M. Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti. - Rīga: SIA „Merkūrijs Lat”, 2003. –
223 lpp.
14. Januška M. Grāmatvedības uzskaite praktiskās situācijās. - Rīga: SIA „Merkūrijs Lat”,
2001. – 359 lpp.
15. Vasiļjeva V. Grāmatvedība. Lekciju konspekts. – Rīga: RTU, 2005. – 59 lpp.
10. Prasības mācībspēkiem:
- augstākā ekonomiskā izglītība, ieteicama grāmatvedības prakse uzņēmējdarbībā ne mazāk kā
3 gadi;
- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas lietišķās angļu valodas zināšanas, maģistra
grāds.
11. Realizācijas nodrošinājums:
11.1. Tehniskais aprīkojums:
- tāfele;
- kodoskops;
- pavairošanas tehnika;
- uzņēmējdarbības pārskatu veidlapas;
- grāmatvedības uzskaites uzdevumu krājums.
11.2. Norises vieta:
- auditorija.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programma tiek pārskatīta un precizēta pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīta līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
8. Finanšu pamati
9. Nr. priekšmetu reģistrā:
IUV207
Studiju līmenis:
Bakalaura akadēmiskās studijas
Bakalaura profesionālās studijas.
10. Kredītpunkti:

4 KP

11. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Iepriekš apgūtie studiju priekšmeti: mikroekonomika, makroekonomika, nodokļi un
nodevas, grāmatvedība, tiesību zinātnes, uzņēmējdarbības ekonomika.
12. Kursa īstenošanas mērķis
Palīdzēt studentiem apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvajai uzņēmumu
finanšu vadībai, kā arī optimālo lēmumu pieņemšanai finanšu darījumos.

13. Kursa īstenošanas uzdevumi
• zināšanas par finanšu sistēmas tirgiem, tās instrumentiem;
• zināšanas par valsts finanšu vadību;
• zināšanas par naudas vērtību laika gaitā;
• zināšanas par kredītu summu un maksājumu aprēķinu;
• zināšanas par investīciju efektivitāti novērtēšanu;
• zināšanas par uzņēmuma finanšu saimniecību un tās vadīšanu;
14. Saturs
8.2. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
9. Finanšu būtība, funkcijas un attiecības. Finanšu sistēma.
Iegūt zināšanas par finanšu būtību un attiecībām, kā arī par finanšu sistēmas
tirgiem.
10. Valsts finanšu vadīšana.
Iegūt zināšanas par valsts un pašvaldības budžetu uzbūvi, kā arī par sociālas
drošības sistēmu.
11. Uzņēmumu finanses. Aizdevumu kapitāls. Naudas vērtība laika gaitā.
Iegūt zināšanas par uzņēmumu finansēm, aizdevumu kapitālu un procentu. Jāprot
aprēķināt naudas vērtību.
12. Kredītu sistēma.
Iegūt zināšanas par kredīta pamatveidiem, par nodrošinājuma viediem. Jāprot
aprēķināt kredītu summu un maksājumus.
13. Kredītiestāžu sistēma. Kredītiestāžu pakalpojumi.
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Iegūt zināšanas
pakalpojumiem.

par

kredītiestāžu

sistēmas

struktūru

un

kredītiestāžu

14. Naudas plūsmas vadīšana.
Iegūt zināšanas par naudas plūsmu veidiem un vadīšanas posmiem. Jāprot aprēķināt
naudas plūsmu vērtību dažādos laika periodos.
15. Vērtspapīru tirgus.
Iegūt zināšanas par vērtspapīru tirgus instrumentiem, par vērtspapīru novērtēšanas
paņēmieniem: tehniskā un fundamentālā analīze.
16. Uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšana.
Iegūt zināšanas par uzņēmuma finanšu saimniecību un tās vadīšanu. Jāprot novērtēt
uzņēmējdarbības finanšu rezultātus.
17. Uzņēmuma aktīvu vadīšana.
Iegūt zināšanas par uzņēmuma aktīvu būtību, klasifikāciju un vadīšanas posmiem.
18. Uzņēmuma kapitāla vadīšana.
Iegūt zināšanas par uzņēmuma kapitāla būtību, klasifikāciju un vadīšanas posmiem,
kā arī par uzņēmuma dividenžu politikas veidiem un vadīšanas posmiem.
19. Investīciju vadīšana.
Iegūt zināšanas par investīciju veidiem un vadīšanas posmiem. Jāprot novērtēt reālo
investīciju projektu efektivitāti.
20. Finanšu risku vadīšana.
Iegūt zināšanas par finanšu risku veidiem un risku minimizācijas pasākumiem.
Jāprot aprēķināt naudas vērtību riska apstākļos, kā arī novērtēt riska līmeni.
21. Apdrošināšanas sistēma.
Iegūt zināšanas par apdrošināšanas sistēmu un par apdrošināšanas veidiem.
14. Uzņēmuma maksātnespēja.
Iegūt zināšanas par maksātnespējas būtību, maksātnespējas procesu tiesā. Jāprot
novērtēt uzņēmuma bankrota iespējamību.
1
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5. Naudas un valūtas tirgus.
Iegūt zināšanas par naudas un valūtas tirgus instrumentiem.
7.1. Priekšmeta saturs
Stundu skaits
Kopā Lekcijas. Prakt.

Temati
1. Finanšu būtība, funkcijas un attiecības. Finanšu sistēma. 2
1.1. Finanses
16.2.1. Finanšu būtība
16.2.2. Finanšu funkcijas: sadales un pārdales
16.2.3. Finanšu attiecības.
16.3. Finanšu sistēma
16.3.1. valsts finanses,
16.3.2. uzņēmumu finanses,
16.3.3. ģimeņu finanses.
6
2. Valsts finanšu vadīšana
2.1. Valsts budžets
2.1.1. valsts budžeta sastādīšanas posmi,
2.1.2. valsts budžeta ieņēmumu avoti,
2.1.3. valsts budžeta izpilde.
2.2. Pašvaldību finanšu mehānisms
2.2.1. pašvaldību jēdziens un veidi,
2.2.2. pašvaldību budžetu ieņēmumu avoti,
2.2.3. pašvaldību funkcijas un to finansējums.
2.3. Sociālas drošības sistēma
2.3.1. sociālas drošības sistēmas struktūra,
2.3.2. sociāla apdrošināšana un palīdzība.
3. Uzņēmumu finanses. Aizdevumu kapitāls. Naudas vērtība 4
laika gaitā
3.1. Uzņēmumu finanses
3.1.1. Uzņēmumu finanšu būtība
3.1.2. Uzņēmumu naudas līdzekļu fondi
3.1.3. Uzņēmuma finanšu vadīšana
3.1.4. Finanšu politikas veidi
3.2. Aizdevumu kapitāls
3.2.1. Aizdevuma kapitāla īpatnības
3.2.2. Aizdevumu procents, tā funkcijas
3.2.3. faktori, kas ietekme procentu likmi
3.3. Naudas vērtība laika gaitā
3.3.1. Naudas vērtības uzkrāšana un diskontēšana
3.3.2. Naudas vērtības aprēķins

2

0

2

4

2

2
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4
4. Kredītu sistēma
3.1 Kredīta būtība un funkcijas
3.1.1. Sadales funkcija
3.1.2. Naudas aizvietojuma funkcija
3.1.3. Kontroles funkcija
3.2. Kredītu pamatveidi
3.2.1. komerciālais kredīts
3.2.2. baņķieru kredīts
3.2.3. patēriņu kredīts
3.2.4. valsts kredīts
3.2.5. starptautiskais kredīts
3.3. Kredītu nodrošinājumu veidi:
3.3.1. dokumenti
3.3.2 galvojums
3.3.3. ķīla
3.4. Kredītu aprēķināšanas metodes
4
5. Kredītiestāžu sistēma. Kredītiestāžu pakalpojumi
5.1. Banku būtība un funkcijas
5.1.1.
naudas apgrozījuma vadīšanas funkcija,
5.1.2.
aizdevuma fonda vadīšanas funkcija,
5.1.3.
kontroles funkcija
5.2. Kredītiestāžu sistēmas līmeņi:
5.2.1. centrālā banka, Latvijas Bankas mērķis, darbības
pamatvirzieni, kapitāls;
5.2.2. komercbankas, komercbanku viedi: universāla
banka, krājbanka, investīciju banka, hipotēku
banka, trastu banka;
5.2.3. parējās kredītiestādes: lombards, līzinga kompānija,
faktoringa kompānija, krājaizdevu sabiedrības.
5.3. Kredītiestāžu finanšu pakalpojumi
5.3.1. noguldījumi,
5.3.2. aizdevumi (uzņēmēju aizdevums, overdrafts,
kredītlīnija, patēriņu kredīts, hipotekārais kredīts),
5.3.3. līzings (operatīvais un finanšu, tiešais un
atgriezeniskais),
5.3.4. faktorings (bez kredīta un ar kredītu),
5.3.5. trastu operācijas.
4
6. Naudas plūsmas vadīšana
6.1. Naudas plūsmas būtība un vadīšanas nozīme
6.2. Naudas plūsmu klasifikācija
6.3. Naudas plūsmas vadīšana
6.3.1. vadīšanas principi,
6.3.2. vadīšanas posmi.
6.4. Naudas plūsmu novērtēšana

2

2

2

2

2

2
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7. Vērtspapīru tirgus
7.1. Vērtspapīru tirgus būtība un veidi
7.2. Biržas
7.2.1. operācijas fondu biržās
7.2.2. darījumu dalībnieki
7.2.3. biržas indeksi
7.3. Vērtspapīru veidi:
5.3.1. akcija un tās veidi
5.3.2. obligācija un tās veidi
5.3.3. vekselis un tās veidi
5.3.4. ķīlu zīme
5.3.5. depozītu sertifikāts
7.4. atvasinātie finanšu instrumenti
7.4.1. forvards
7.4.2. fjučers
7.4.3. opcija un tās veidi
7.5. Vērtspapīru novērtēšanas fundamentālie rādītāji
8. Uzņēmējdarbības rezultātu novērtēšana
8.1. Informācijas nozīme un tās novērtēšana
8.2. Finanšu rādītāju būtība un nozīme
8.2.1. Rentabilitāte
8.2.2. Likviditāte
8.2.3. Maksātspēja
8.2.4. Uzņēmējdarbības aktivitāte
8.3. Uzņēmuma finanšu rādītāju novērtēšana
9. Uzņēmuma aktīvu vadīšana
9.1. Aktīvu būtība
9.2. Aktīvu klasifikācija
9.3. Aktīvu vadīšanas posmi
10. Uzņēmuma kapitāla vadīšana
10.1. Kapitāla būtība
10.2. Kapitāla klasifikācija
10.3. Kapitāla vadīšanas posmi
10.4. Uzņēmuma dividenžu politika
10.4.1. dividenžu politikas veidi,
10.4.2. dividenžu politikas vadīšanas posmi,
10.4.3. dividenžu politikas novērtēšana.
11. Investīciju vadīšana
11.1. Investīciju būtība un klasifikācija
11.2. Reālas investīcijas
11.2.1. Veidi
11.2.2. Formas
11.2.3. Subjekti
11.3. Reālo investīciju projektu novērtēšanas metodes
11.3.1. tīrais diskontētais ienākums
11.3.2. investīciju rentabilitāte (ienesīgums)
11.3.3. atmaksāšanas periods
11.3.4. iekšēja ienākuma norma

8

4

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2
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12. Finanšu risku vadīšana
12.1. Finanšu risku būtība un veidi
12.2. Finanšu risku vadīšanas posmi
12.3. Finanšu risku minimizācijas pasākumu izvēle
12.4. Riska līmeņa aprēķins
12.4.1. Naudas vērtības aprēķins riska apstākļos;
12.4.2. vidējas kvadrāta novirzes aprēķins
13. Apdrošināšanas sistēma
13.1. Apdrošināšanas būtība
13.1.1. objekti un subjekti
13.1.2. līgums un polise
13.2. Apdrošināšanas veidi
13.2.1. īpašuma apdrošināšana
13.2.2. dzīvības apdrošināšana
13.2.3. atbildības apdrošināšana
13.2.4. uzņēmējdarbības risku apdrošināšana
14. Uzņēmuma maksātnespēja
14.1. Uzņēmuma maksātnespējas pazīmes
14.2. Kreditoru sapulce
14.3. Administrators
14.4. Uzņēmuma bankrota diagnostika
15. Naudas un valūtas tirgus
15.1. Naudas tirgus instrumenti
15.2. Valūtas tirgus instrumenti
Kopā

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2
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32

32

8.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.1.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)

Lekcijas
Praktiskās nodarbības
Kopā

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

7.1.2. Studiju organizācija un struktūra
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Budžeta
izdevumu analīze
(3-4 gadi)

Patstāvīgā darbā temats
•
•
•
•
•

Konsolidēta kopbudžeta izdevumu analīze;
Noteiktas ministrijas budžeta izdevumu
analīze;
Noteiktas valsts programmas budžeta
izdevumu analīze (piem.: medicīna);
Noteiktas pašvaldības budžeta izdevumu
analīze;
Valsts parāda vadīšana

Patstāvīgā darba
veids
Studiju darbs
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2.Kredītu tirgus
novērtēšana (min.
5-6 piedāvājumu
analīze un
novērtēšana)

3.Kredītiestāžu
sistēma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.Uzņēmuma
finanšu darbības
novērtēšana
5.Vērstpapīru
tirgus

6.Apdrošināšanas
sistēma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.Investīciju
projektu
novērtēšana
8.Finanšu riski
9.Valūtas tirgus

•
•

Hipotekāra kredīta tirgus novērtēšana
(fiziskām vai juridiskām personām);
Fizisko (juridisko) personu īstermiņa
kredītu tirgus;
Patērētāju kreditēšana;
Studentu kreditēšana;
Kredītu tirgus uzņēmējdarbības attīstībai
Centrālas bankas (nacionālas vai ārzemju)
darbības novērtēšana (t.sk. finanšu
analīze);
Noteiktas kredītiestādes finanšu rādītāju
novērtēšana (piem. Parex banka,
Unilīzings);
Depozītu tirgus novērtēšana;
Faktoringa tirgus novērtēšana;
Līzinga tirgus novērtēšana;
Trastu operāciju tirgus novērtēšana;
Noteiktas kredītiestādes kredītu politikas
novērtēšana
Noteikta uzņēmuma finanšu rādītāju
vadīšana (3-4 gadi);
Noteikta uzņēmuma aktīvu vadīšana;
Noteikta uzņēmuma kapitāla vadīšana
Noteiktas (nacionālas vai ārzemju) biržas
vai biržu grupas (reālas vai virtuālas)
tirgus novērtēšana;
Akciju tirgus novērtēšana;
Parādu vērstpapīru tirgus novērtēšana;
Vekseļu tirgus novērtēšana;
Derivatīvu tirgus novērtēšana
Noteiktas apdrošināšanas kompānijas
(pensiju fonda) finanšu rādītāju
novērtēšana (3-4gadi);
Noteikta nedzīvības apdrošināšanas veida
tirgus novērtēšana (piem.: kravu,
civiltiesiskā);
Dzīvības apdrošināšanas tirgus
novērtēšana (vai noteiktas programmas
tirgus novērtēšana, piem.: pensiju,
uzkrājumi bērniem);
Sociālas drošības sistēmas novērtēšana
Noteiktu investīciju projektu analīze un
novērtēšana;

• Finanšu risku novērtēšanas metodes;
• Finanšu risku samazināšanas pasākumi
Valūtas vai/un naudas tirgus operācijas

Studiju darbs novērtējams 10 ballu sistēmā pēc aizstāvēšanas.

Studiju darbs

Studiju darbs

Studiju darbs

Studiju darbs

Studiju darbs

Studiju darbs
Studiju darbs
Studiju darbs
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8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) 30% no vērtējuma veido darbs praktiskajās nodarbībās;
2) priekšmeta gala vērtējums: eksāmens.
Eksāmena saturs: divi teorētiskie jautājumi un viens praktiskais uzdevums.
Eksāmenu var kārtot tikai pēc studiju darba aizstāvēšanas.
Priekšmets novērtējams 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
9.1.Ieteicamā:
1. Didenko K., Lāce N. Investīciju lēmumu pieņemšana – Rīga: RTU, 2001.g. – 126 lpp.*
2. Jaunzeme M. Finansu matemātika: sērija Uzņēmējdarbības bibliotēka – Rīga: Turība,
2001.g. – 160lpp.*
3. Jaunzems A., Vasermanis E. Riska analīze: kursa materiāli – Rīga: LU, 2001.g. – 196
lpp.*
4. Kutuzova O. Finanses un kredīts: trešais papildinātais izdevums – Rīga: Turība,
2003.g. – 152 lpp,∗
5. Rurāne M. Finansu pārvaldība – Rīga: SIA Elpa,2001.g. –281 lpp*
6. Vērtspapīru tirgus zinības Apsītis Ģ., Aščuks I. u.c.– Rīga: Jumava, 2003.g. – 211 lpp.*
7. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole – Rīga: Turība, 2003.g. – 168 lpp.
8. Stephen A Ross. Corporate finance - Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2007.g. - 569,
[29] lpp.
9. Stanley B. Block, Geoffrey A. Hirt Foundations of financial management - Homewood,
Illinois : Irwin, 1989.g. - 733 lpp.
9.2. Interneta resursi:
1.
http://www.bank.lv
2.
http://www.likumi.lv
3.
http://www.rfb.lv
4.
http://www.csp.lv
5.
http://www.fktk.lv
9.3. Periodiskie izdevumi
1. Latvijas ekonomists*
2. Dienas bizness*
3. Kapitāls
10. Prasības mācībspēkiem
Izglītības līmenis: Maģistra grāds ekonomikā
11. Realizācijas nodrošinājums
6) nepieciešamais tehniskais aprīkojums un materiāli: kalkulators, dators
7) prasības telpai: jebkurā, kur ir krīts.
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Studējošo vērtējumu par kursu: anketēšana

∗

grāmata ir arī RTU bibliotēkā
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Kvantitatīvās metodes ekonomikā
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IĀS 215
Studiju līmenis:
Bakalaura līmeņa augstākās izglītības priekšmets
3. Kredītpunkti: 3 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mācību gadā un otrā mācību gada
pirmajā semestrī:
• Ekonomikā;
• Matemātikā;
• Varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā;
• Ekonomiskajā statistikā;
• Datormācībā.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Kvantitatīvās metodes ekonomikā ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par
svarīgākajām kvantitatīvajām metodēm, kas tiek pielietotas ekonomisko parādību un
vadības procesu analīzē un lēmumu pieņemšanas procesā, un kura nolūks ir palīdzēt
studentiem iegūt prasmi izvēlēties piemērotāko metodi konkrētas problēmas risināšanai un
izmantot šai metodei atbilstošās datorprogrammas.
6.
•
•
•

Kursa īstenošanas uzdevumi
Iegūt teorētiskās zināšanas par kvantitatīvajām metodēm ekonomikā;
Apgūt svarīgākās kvantitatīvo metožu realizācijas datorprogrammas;
Prast pielietot svarīgākās kvantitatīvās metodes un datorprogrammas ekonomisko procesu
analīzē un vadības lēmumu izstrādē.

7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Ievaddaļa
Jāzina svarīgākās kvantitatīvās metodes, to lietošanas mērķis un lietošanas sfēras.
Jāizprot modeļa jēdziens un jāpārzina modeļu klasifikācija, ekonomiski matemātisko
modeļu īpatnības un lēmumu pieņemšanas process, izmantojot kvantitatīvās metodes.
2. Dinamikas rindu analīzes un prognozēšanas metodes

•
•
•

Jāpārzina dinamikas rindu klasifikācija pēc vairākiem kritērijiem, jāprot aprēķināt
laika rindu dinamikas izmaiņu rādītājus. Jāizprot prognozēšanas metožu izvēles
principus un jāprot aprēķināt kļūdu rādītājus. Jāzina dinamikas rindas komponentes.
Atbilstoši konkrētās dinamikas rindas īpatnībām, jāprot izvēlēties un pielietot
atbilstošāko prognozēšanas metodi:
slīdošā vidējā vai eksponenciālās izlīdzināšanas metodi, izvēloties piemērotāko
izlīdzināšanas intervālu vai eksponenciālās izlīdzināšanas parametru;
piemērotāko trenda funkciju;
klasiskās dekompozīcijas metodi vai Vintera eksponenciālo izlīdzināšanu.
Jāprot izrēķināt prognožu ticamības intervālus, izmantojot vidējo lielumu metodes
un lineāru trendu.
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3. Korelācijas un regresijas metodes
Jāzina biežāk lietotās regresijas sakarības. Jāprot izveidot pāra korelācijas
diagrammu. Jāzina, kā aprēķināt un interpretēt pāra korelācijas koeficienta vērtību.
Jāprot aprēķināt regresijas vienādojuma koeficientus un statistisko raksturojumu. Jāzina
faktoru izvēles loģiskie un kvantitatīvie principi. Jāzina, kas ir dinamiskā un
autoregresija.
4. Statistiskā kvalitātes kontrole
Jāzina kvalitātes jēdziens. Jāprot uzzīmēt un interpretēt kvalitātes kontroles
grafikus.
5. Lineārā programmēšana
Jāzina, kādi ir lineārās programmēšanas modeļu veidi. Jāprot izveidot modeli pēc
uzdevuma nosacījumiem. Jāprot atrisināt lineārās programmēšanas uzdevumus grafiski
un izmantojot Simpleksa metodi. Jāzina pēcoptimizācijas analīzes virzieni, jāprot
aprēķināt duālās cenas jeb duālos mainīgos un sastādīt duālo uzdevumu.
6. Imitējošā modelēšana
Jāzina, kas ir imitējošā modelēšana, masu apkalpošanas sistēma un tās elementi.
Jāzina, kas ir gadījuma skaitļi un kā tos iegūt. Jāprot aprēķināt varbūtības, ja ir dots
kāda notikuma iestāšanās biežums, jāprot varbūtībām piekārtot gadījuma skaitļus un
veikt procesa imitāciju.
7. Rindu teorija
Jāzina masu apkalpošanas sistēmas elementu raksturlielumi. Jāzina, uz kādiem
jautājumiem iespējams atbildēt, izmantojot rindu teoriju. Jāprot aprēķināt procesu, kas
saistīti ar rindu veidošanos, galvenos efektivitātes rādītājus.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati

Stundu skaits
Kopā Teor.

1. Ievaddaļa
1.1. Svarīgākās kvantitatīvās metodes, to lietošanas mērķis un
sfēras.
4
1.2. Modeļa jēdziens un ekonomiski matemātiskie modeļi.
1.3. Lēmumu pieņemšanas process un kvantitatīvās metodes.
2. Dinamikas rindu analīzes un prognozēšanas metodes
2.1. Dinamikas rindu klasifikācija un dinamikas izmaiņu
rādītāju aprēķins.
2.2. Prognozēšanas metožu izvēles principi un kļūdu aprēķins.
2.3. Vidējā lieluma prognozēšanas metodes:
2.3.1. Slīdošā vidējā metode;
2.3.2. Eksponenciālā izlīdzināšana.
12
2.4. Trenda funkcijas:
2.4.1. Trenda funkciju veidi un grafiki;
2.4.2. Trenda funkciju izvēle un parametru novērtēšana;
2.4.3. Ticamības intervālu novērtēšana lineārām funkcijām.
2.5. Sezonālo svārstību prognozēšana:
2.5.1. Klasiskās dekompozīcijas metode;
2.5.2. Vintera eksponenciālā izlīdzināšana.

Prakt.

4

-

6

6
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3. Korelācijas-regresijas metodes
3.1. Pāra regresija.
3.1.1. Korelācijas diagramma;
3.1.2. Pāra korelācijas koeficients;
3.1.3. Modeļu statistiskais raksturojums.
3.2. Daudzfaktoru regresija.
3.2.1. Faktoru izvēles pamatošana;
3.2.2. Modeļa formas izvēle;
3.3. Dinamiska tipa korelācijas-regresijas modeļi.
4. Statistiskā kvalitātes kontrole
4.1. Kvalitāte un tās nozīme;
4.2. Kvalitātes kontroles grafiki un to interpretācija.
5. Lineārā programmēšana
5.1.Lineārās programmēšanas vispārīgs raksturojums.
5.2. Lineārās programmēšanas modeļu matemātiskā forma un
speciālgadījumi.
5.3. Transporta uzdevums
5.4. Lineārās programmēšanas datorprogramma „LINDO” –
vispārējs raksturojums, iespējas, ierobežojumi, sintakse.
5.5. Lineārās programmēšanas uzdevumu grafiskā risināšana.
5.6. Pēcoptimizācijas analīze.
5.7. Simpleksmetodes algoritms
6. Imitējošā modelēšana
6.1.Imitējošās modelēšanas vispārīgs raksturojums.
6.2.Gadījuma skaitļi un to iegūšanas veidi.
6.3.Klientu ierašanās imitācija.
6.4.Situācijas imitācijas modelis.
7. Rindu teorija
7.1. Rindu teorijas vispārīgs raksturojums un nozīme.
7.2. Klientu ierašanās plūsmas varbūtību sadalījums.
7.3. Apkalpošanas laika varbūtību sadalījums.
7.4. Rindu disciplīnas veidi.
7.5. Rindu klasifikācija.
7.6. Rindas situācijas modeļi.
Kopā

6

4

2

2

2

-

14

8

6

6

4

2

4

4

-

48

32

16

7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
1 sem.
2 sem.
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

2 gads
3 sem.
4 sem.
2
1
3

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas.

3gads
5 sem.
6 sem.
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Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Ievaddaļa

Patstāvīgā darbā temats

Patstāvīgā darba
veids

Kvantitatīvās metodes, modeļi
un lēmumu pieņemšana

Tests

2. Dinamikas rindu analīzes un
prognozēšanas metodes

Vidējo lielumu metodes

2. Dinamikas rindu analīzes un
prognozēšanas metodes

Trendi

2. Dinamikas rindu analīzes un
prognozēšanas metodes

Klasiskā dekompozīcija

3. Korelācijas-regresijas metodes

Pāra regresija

3. Korelācijas-regresijas metodes

Daudzfaktoru regresija

4. Statistiskā kvalitātes kontrole

Kontroles grafiki

5. Lineārā programmēšana

Lineārās programmēšanas
modeļi

5. Lineārā programmēšana

Lineārās programmēšanas
uzdevumu grafiskais risinājums

5. Lineārā programmēšana

Pēcoptimizācijas analīze

5. Lineārā programmēšana

Simpleksa metode

6. Imitējošā modelēšana

Situācijas imitācija

7. Rindu teorija

Rindu problēma

Uzdevumi
Tests
Praktiskais darbs
Uzdevumi
Tests
Kontroldarbs
Uzdevumi
Tests
Praktiskais darbs
Uzdevumi
Tests
Kontroldarbs
Uzdevumi
Tests
Praktiskais darbs
Uzdevumi
Tests
Situācijas analīze
Uzdevumi
Tests
Praktiskais darbs
Uzdevumi
Tests
Kontroldarbs
Uzdevumi
Tests
Praktiskais darbs
Kontroldarbs
Uzdevumi
Tests
Uzdevumi
Tests
Praktiskais darbs
Kontroldarbs
Uzdevumi
Tests
Kontroldarbs

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Lekciju laikā pasniedzējs norāda uz būtiskākajiem teorētiskajiem aspektiem, kurus
studenti plašāk apgūst patstāvīgi. Studenti patstāvīgi risina uzdevumus un praktiskos
darbus, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar pasniedzēju.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
2) praktisko darbu risināšana – 10% – jāatrisina patstāvīgi 6 uzdevumi par tematiem, kas
norādīti programmā;
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3) kontroldarbi lekciju laikā un testi– 18% – jāatrisina patstāvīgi 6 uzdevumi par
tematiem, kas norādīti programmā, un testu un uzdevumu risināšana E-Studiju vidē;
4) eksāmens – teorētiskie jautājumi un uzdevumi – 72%.
Eksāmens saturs:
• teorētiskā daļa – jautājumu veidā – 50% no vērtējuma;
• praktiskā daļa – uzdevumu veidā – 50% no vērtējuma.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU
Izdevniecība, 2003. – 148 lpp.
2. Brīvers I. Lineārā programmēšana. Rīga: Rasa ABC, 2001. – 35 lpp.
3. Frolova L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā : teorija un prakse. Rīga,
Izglītības soļi, 2005. – 438 lpp.
4. Kļaviņš D. Optimizācijas metodes ekonomikā. I, II. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. –
271 lpp.
5. Krastiņš O. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga, Latvijas Republikas centrālā
statistikas pārvalde, 2003. – 267 lpp.
6. Krastiņš O. Ekonometrija. Mācību grāmata augstskolām. Rīga, Latvijas Republikas
centrālā statistikas pārvalde, 2003. – 207 lpp.
7. Peļņa M. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. – 159 lpp.
8. Šķiltere D. Pieprasījuma prognozēšana: Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte,
2001, - 84 lpp.
9. Vasermanis E., Šķiltere D. Prognozēšanas metodes. Rīga: Izglītības soļi, 2004. - 121 lpp.
10. Vasermanis E., Šķiltere D. Statistika I. Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 1996.
- 76 lpp.
11. Andersen D. R., Sweeney D. J., Williams T. A. An Introduction to Management Science:
Quantitative Approaches to Decision Making. USA, 2002.
12. Buglear J. Quantitative Methods for Business. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann,
2005. – 685 p.
13. Dewhurst F. Quantitative Methods for Business and Management. Berkshire: McGraw-Hill
Education, 2006. – 502 p.
14. Heizer J., Render B. Operations Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007. –
614 p.
15. Oakshott L. Essential Quantitative Methods for Business, Management and Finance.
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006. – 484 p.
16. Swift L., Piff S. Quantitative Methods for Business, Management and Finance. Hampshire:
Palgrave Macmillan, 2005. – 882 p.
17. William G. Zikmund. Business Research Methods. 6th edn. The Dryden Press, 2000,
660 p.
18. Федосеев B.В., А.Н.Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др. Экономико - математические
методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. B.В.Федосеева. М.: ЮНИТИ, 1999. - 391 с.
19. Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйсвенной деятельности/ Пер. с
англ. - М.: Издательсво “Дело и Сервис”, 1999. - 432 с.
20. Чеиз, Ричард, Б., Эквилайн, Николас, Дж., Якобс, Роберт, Ф. Производственный и
операционный менеджмент, 8-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом
“Вильямс”, 2001. - 704 с.
21. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н. Исследование операций в
экономике: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. Н.Ш. Кремера Н.Ш. - М.: Банки
и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 407 с.
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10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība. Valsts valodas prasme, vēlamas vienas svešvalodas
zināšanas. Vēlams maģistra grāds.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• dators ar projektoru;
• dokumentu kamera (document camera);
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
• mācību materiāli.
11.2.

Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā.
1 datorklase atsevišķām praktiskajām nodarbībām (datori – 20 gab.)

12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām programmas prasībās, jaunu mācību materiālu sagatavošanu un publicēšanu.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Cilvēku resursu ekonomika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IUV 229
Statuss:
1) Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” obligātais
nozares profesionālās specializācijas priekšmets.
2) Bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” obligātais priekšmets.
3. Kredītpunkti: 2KP

Kontaktstundas: 32 stundas

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Nepieciešama
- vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība (uzņemšana pēc skolas) vai
- pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība cilvēku resursu vadīšanas jomā (uzņemšana
pēc koledžas).
Lai sekmīgi varētu apgūt šo mācību priekšmetu, nepieciešamas zināšanas un prasmes, kas
iegūtas “Uzņēmējdarbības ekonomikā”, “Makroekonomikā” un „Mikroekonomikā”.
5. Vispārīgais mērķis
Cilvēku resursu ekonomika ir mācību priekšmets, kas sniedz padziļinātu informāciju darba
sociāli-ekonomiskajos jautājumos, un kura nolūks ir palīdzēt studentiem apgūt zināšanas un
prasmes, kas nepieciešamas cilvēku resursu vadīšanas ekonomiskajā novērtēšanā un lēmumu
pieņemšanā cilvēku resursu ekonomiskās atdeves, darba produktivitātes un uzņēmuma
konkurētspējas paaugstināšanai.
6. Sasniedzamie mērķi
Mācību kursa nobeigumā studentiem
1. jāizprot cilvēku resursu ekonomikas priekšmets;
2. jāzina par cilvēku resursu sastāvu un tā kvalitātes rādītājiem;
3. jāizprot darba tirgus funkcionēšana un tā regulēšana;
4. jāzina par mūsdienu tendencēm darba tirgū ES, Latvijas u.c. mērogā;
5. jāorientējas ar cilvēku resursiem un darbu saistīto datu un informācijas meklēšanā;
6. jāprot aprēķināt un analizēt uzņēmuma personāla skaita, struktūras un kustības rādītājus;
7. jāprot analizēt cilvēku resursu izmaksas;
8. jāprot analizēt darba produktivitāte un atklāt tās paaugstināšanas iespējas;
9. jāzina par darba produktivitātes vadīšanas pamatiem;
10. jāprot analizēt darba laika izmantošana un atklāt racionālās darba laika izmantošanas
iespējas;
11. jāprot noteikt nepieciešamo darbinieku skaitu;
12. jāprot novērtēt uzņēmuma darba samaksas organizāciju un atklāt tās pilnveidošanas
iespējas;
13. jāzina par cilvēku resursu vadīšanas efektivitātes novērtēšanas kritērijiem;
14. jāprot novērtēt cilvēku resursu vadīšanas programmu efektivitāti.
7. Saturs
7.1.Priekšmeta apraksts
Lai varētu sasniegt kursa mērķus un uzdevumus, kursa saturā ir iekļautas šādas tēmas:
1. Ievads mācību priekšmetā
Studentiem jāzina par cilvēku resursu ekonomikas priekšmetu, par saikni ar citām zinātnēm
par darbu un personālu, par cilvēku resursu ekonomikas aktualitātēm pasaulē un Latvijā.
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2. Cilvēku resursi: makrolīmenis
Studentiem jāzina, ko ietver sevī „cilvēku resursi”, jāzina par darbspējas vecumu un darbspējas
viediem, par cilvēku resursu kvantitāti noteicošiem faktoriem un kvalitātes rādītājiem, jāizprot
cilvēku resursu kategorijas, jāorientējas attiecīgajos cilvēku resursu statistikas datos.
3. Darba tirgus
Studentiem jāizprot darba tirgus jēdziens, tā īpatnības salīdzinājumā ar preču tirgus, nominālā
un reālā darba samaksa, darba piedāvājuma un pieprasījuma likumsakarības, darba tirgus
funkcionēšana, jāzina par darba tirgus ietekmējošiem faktoriem un darba tirgus veidiem.
4. Nodarbinātība un bezdarbs
Studentiem jāizprot nodarbinātības un bezdarba jēdziens, jāzina par nodarbinātības līmeņa un
bezdarba līmeņa noteikšanas metodēm, par nodarbinātības veidiem un formām, par bezdarba
veidiem un bezdarba sociāli-ekonomiskajām sekām, jāorientējas mūsdienu nodarbinātības
tendencēs un nodarbinātības un bezdarba statistikā.
5. Darba tirgu raksturojošie rādītāji
Studentiem jāzina par darba tirgus galvenajiem rādītājiem, jāorientējas ar darba tirgus saistītu
datu un informācijas meklēšanā EUROSTATā un nacionālajā statistikā, jāprot pēc izejas
datiem aprēķināt atsevišķus darba tirgus rādītājus (nodarbinātības līmeni, bezdarba līmeni,
līdzdalības līmeni, darba tirgus spriedzes rādītāju u.c.).
6. Darba tirgus valsts regulēšana
Studentiem jāzina par darba tirgus regulēšanas virzieniem un formām, nodarbinātības politikas
veidiem un aktivitātēm, nodarbinātības politikas efektivitātes rādītājiem, jāorientējas LR
Nodarbinātības politikā.
7. Cilvēku resursi: mikrolīmenis
Studentiem jāzina par organizācijas personālā grupām, jāprot aprēķināt un analizēt personāla
skaita, struktūras un kustības rādītājus.
8. Darbaspēka izmaksas
Studentiem jāzina par cilvēku resursu izmaksu veidiem, jāprot tos analizēt, jāzina par šo
izmaksu plānošanu.
9. Darba produktivitāte
Studentiem jāizprot darba produktivitātes jēdziens, jāzina par darba produktivitātes
galvenajiem rādītājiem – darbietilpību un izstrādi, jāprot noteikt dažādiem darbiem atbilstošus
darba produktivitātes rādītājus, jāprot analizēt darba produktivitāte un noteikt tās
paaugstināšanas iespējas, jāzina par darba produktivitātes paaugstināšanas programmu
izstrādāšanu un ieviešanu.
10. Darba laika izmantošanas analīze
Studentiem jāzina par darba laika izmantošanas analīzes mērķiem un pielietojumu, darba laika
patēriņa izpētes metodēm, darba laika bilances izveidošanu, darba laika izmantošanas
kategorijām un normējamā laika komponentēm, jāprot analizēt darba laika izmantošana un
atklāt racionālās darba laika izmantošanas iespējas.
11. Personāla plānošana
Studentiem jāzina par personāla plānu veidiem, personāla plānošanas etapiem un principiem,
darbaspēka piedāvājuma noteikšanas un prognozēšanas metodēm, darbaspēka pieprasījuma
prognozēšanas un plānošanas metodēm, jāprot pēc izejas datiem aprēķināt nepieciešamo
darbinieku skaitu.
12. Darba samaksa
Studentiem jāzina par darba samaksas struktūru, darba samaksas organizācijas komponentēm,
principiem un veidošanas etapiem, jāizprot darbu izvērtēšanas būtība un organizācija, tarifa
sistēmas pamati, jāzina par darbu izvērtēšanas metodikām un to pielietojumu, par darba
samaksas formām un sistēmām, jāprot izvēlēties konkrētam darbam stimulējošo darba
samaksas formu un sistēmu, jāizprot prēmēšanas sistēmas pamati, jāzina par organizācijas
struktūrvienību premiālā fonda veidošanas metodiku, jāprot noteikt konkrētiem darbiem un
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organizācijas mērķiem atbilstošus prēmēšanas rādītājus, jāzina par atšķirību darbinieku
kvalifikācijā un darba izpildē ievērošanas metodēm motivēšanas sistēmā, par darba samaksas
īpatnībām dažādām personāla grupām, jāprot novērtēt uzņēmuma darba samaksas organizācija
un atklāt tās pilnveidošanas iespējas
13. Cilvēku resursu vadīšanas novērtēšana
Studentiem jāzina par cilvēku resursu vadīšanas novērtēšanas nozīmi un pamatkritērijiem, par
konkrēto cilvēku resursu vadīšanas funkciju novērtēšanas virzieniem, par cilvēku resursu
vadīšanas programmu efektivitātes novērtēšanu, jāprot pēc izejas datiem aprēķināt cilvēku
resursu vadīšanas programmu ekonomisko efektivitāti.
7.2.Priekšmeta saturs
Temati
1.Ievads mācību priekšemtā
1.1.Darba ekonomikas priekšmets
1.2.Darba ekonomikas saikne ar citām zinātnēm par darbu un personālu
1.3.Personāla ekonomikas attīstība
2.Cilvēku resursi: makrolīmenis
2.1.Cilvēku resursu jēdziens
2.2.Darbspējas
2.3.Cilvēku resursu kvantitāti noteicošie faktori
2.4.Cilvēku resursu kvalitātes rādītāji
2.5.Iedzīvotāju statusi pēc ekonomiskās aktivitātes
3. Darba tirgus
3.1.Darba tirgus jēdziens
3.2.Darba tirgus atšķirība no preču tirgus
3.3.Darba cena. Nominālā un reālā darba samaksa
3.4.Darba piedāvājums
3.5.Darba pieprasījums
3.6.Darba tirgus modelis
3.7.Darba tirgus ietekmējošie faktori
3.8.Darba tirgus veidi
4. Nodarbinātība un bezdarbs
4.1.Nodarbinātības jēdziens. Nodarbinātības līmenis
4.2.Nodarbinātības veidi
4.3.Nodarbinātības formas
4.4.Bezdarba jēdziens. Bezdarba līmenis
4.5.Bezdarba veidi
4.6.Bezdarba ekonomiskās un sociālās sekas
5. Darba tirgu raksturojošie rādītāji
5.1.Darba tirgus rādītāji EUROSTATā
5.2.Darba tirgus rādītāji nacionālajā statistikā
5.3.Ekonomiskās aktivitātes līmeņa rādītājs
5.4.Darba tirgus spriedzes rādītājs
6. Darba tirgus valsts regulēšana
6.1.Valsts iejaukšanās virzieni un formas darba tirgus regulēšanā
6.2.Nodarbinātības politika. Nodarbinātības politikas veidi
6.3.Nodarbinātības politikas efektivitātes rādītāji
6.4.LR Nodarbinātības politika
7. Cilvēku resursi: mikrolīmenis
7.1.Organizācijas personāla grupas
7.2.Personāla skaita, struktūras un kustības analīze

Stundu
skaits
1

1

2

2

1

1

2
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8. Darbaspēka izmaksas
8.1.Cilvēku resursu izmaksu veidi
8.2.Cilvēku resursu izmaksu analīze
8.3.Cilvēku resursu izmaksu plānošana
9. Darba produktivitāte
9.1.Darba produktivitātes jēdziens
9.2.Darbietilpības un izstrādes rādītāji
9.3.Darba produktivitātes analīze
9.4.Darba produktivitāti ietekmējošie faktori
9.5.Darba produktivitātes faktoru analīze
9.6.Darba produktivitātes paaugstināšanas rezerves un stratēģijas
9.7.Darba produktivitātes paaugstināšanas programmu izstrādāšana
10. Darba laika izmantošanas analīze
10.1. Darba laika izmantošanas analīzes mērķi un pielietojums
10.2. Darba laika patēriņa izpētes metodes
10.3. Darba laika bilance
10.4. Darba laika izmantošanas kategorijas
10.5. Darba laika izmantošanas analīze
11. Personāla plānošana
11.1. Personāla plānošanas mērķis. Personāla plānu veidi
11.2. Personāla plānošanas etapi un principi
11.3. Darbaspēka piedāvājuma novērtēšana
11.4. Darbaspēka pieprasījuma prognozēšana
11.5. Darbaspēka pieprasījuma plānošanas metodes
12. Darba samaksa
12.1. Darba samaksas jēdziens un struktūra
12.2. Darba samaksas organizācijas komponentes, principi un veidošanas
etapi
12.3. Darbu izvērtēšana
12.3.1. Darbu izvērtēšanas mērķis, metodes un etapi
12.3.2. Tarifa sistēmas pamatelementi un uzbūves principi
12.3.3. Darbu izvērtēšanas metodikas
12.4. Darba samaksas formas un sistēmas
12.5. Prēmēšanas sistēma
12.5.1. Prēmēšanas sistēmas elementi
12.5.2. Premiālā fonda veidošana organizācijas struktūrvienībām
12.6. Atšķirību darbinieku kvalifikācijā un darba izpildē ievērošana
motivēšanas sistēmā
12.7. Darba samaksas īpatnības dažādām personāla grupām
13. Cilvēku resursu vadīšanas novērtēšana
13.1. Cilvēku resursu vadīšanas novērtēšanas nozīme un pamatkritēriji
13.2. Cilvēku resursu vadīšanas funkciju novērtēšanas virzieni
13.3. Cilvēku resursu vadīšanas programmu efektivitātes novērtēšana
Kopā
7.3.Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
2. gads
3. gads
1. sem. 2. sem. 3. sem 4. sem. 5. sem. 6. sem.
Teorija
2
Praktiskās
nodarbības
Kopā
2

2

4

2

2

8

4

32
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7.3.2. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, diskusijas, situāciju analīze, patstāvīgie un grupas uzdevumi.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Temats
2.Cilvēku resursi: makrolīmenis
3.Darba tirgus
4.Nodarbinātība un bezdarbs
5.Darba tirgu raksturojošie
rādītāji
8.Darbaspēka izmaksas

9.Darba produktivitāte

10.Darba laika izmantošanas
analīze
11.Personāla plānošana
12.Darba samaksa

13.Cilvēku resursu vadīšanas
novērtēšana

Patstāvīgā darba veids
Grupu darbs – prezentācija „Darba tirgus Latvijas
tautsaimniecības nozarēs” (katrai grupai jāanalizē sava
nozare).
Aprēķinu veikšana par darba tirgu raksturojošiem
rādītajiem.
Aprēķinu veikšana par uzņēmuma darbaspēka
izmaksām.
Situāciju analīze par uzņēmuma darbaspēka izmaksu
samazināšanas iespējām.
Aprēķinu veikšana par uzņēmuma darba
produktivitātes rādītājiem.
Situāciju analīze par darba produktivitātes
paaugstināšanas iespējām Latvijas uzņēmumos.
Aprēķinu veikšana par uzņēmuma darba laika
izmantošanas rādītājiem.
Aprēķinu veikšana par nepieciešamā darbinieku skaita
noteikšanu.
Aprēķinu veikšana par darba samaksas pastāvīgās
(pamatalgas) un mainīgās daļas (prēmijas) noteikšanu.
Situāciju analīze par uzņēmumu darba samaksas
organizācijas uzlabošanas iespējām.
Aprēķinu veikšana par uzņēmuma cilvēku resursu
vadīšanas projektu ekonomiskās efektivitātes
noteikšanu.

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru. .Studenti
patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās,
patstāvīgi veic aprēķinus un tos analizē.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1) praktisko darbu izpilde – 40%;
2) ieskaite – atbildes uz ieskaites jautājumiem – 60%.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Obligātā:
1. Borjas, G. Labour Economics. – NewYork: McGraw-Hill, 1996. – 488 p.
2. Lazer, E. Personnel Economics for Managers. – NewYork: John Wiley&Sons, Inc., 1998.
3. Экономика труда. 2-е изд. / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2007. – 704 с.
Ieteicamā:
1. Ameida, R. The return to firm investment in human capital / Rita Almeida, Pedro Carneiro.
- Washington, D.C. : World Bank, 2006. - 24, [6] lpp.
2. Cook, M. Personnel Selection: adding value through people. - Chichester: John Wiley &
Sons, 1998. – 349 p.
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3. Henderson, R. Compensation management in a knowledge-based world. - Upper Saddle
River (New Jersey): Prentice Hall, 2000. - 690 p.
4. Каплан, Р., Нортон, Д. Сбалансированная система показателей : от стратегии к
действию: Пер. с англ. М. Павлова. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. - 294 с.
5. Колосницына, М. Экономика труда. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. – 240
c.
6. Стратегические карты : трансформация нематериальных активов в
материальные результаты / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; [перевела с
английского М. Павлова]. - Москва : Олимп-Бизнес, 2007. - 482 с.
7. Экономика знаний / В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Маринина. – СПб.: Питер,
2003. – 528 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).
8. Эренберг, Р., Смит, Р. Современная экономика труда: теория и государсвенная
политика: Пер. с англ.; под науч. ред. Р. П. Колосовой и др.. – М.: Издательство
МГУ, 1996. – 777 с.
LR normatīvie akti:
LR likums „Darba likums”,
LR likums „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums”,
LR likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”,
20.12.2005. MK noteikumi Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku
un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un
kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju".
13.02.2007 MK noteikumi Nr. 125 „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību”,
23.09.2008. MK Nr.791 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas
tarifa likmi”.
Periodiskie izdevumi:
Statistiskās publikācijas: „Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, „Darbaspēka
apsekojuma galvenie rādītāji”, „Darbaspēka izmaksas”.
Latvijas Ekonomists
Grāmatvedība un ekonomika
International Journal of Productivity and Performance Management
Journal of Labour Economics
10. Prasības mācībspēkiem
Maģistra grāds ekonomikā vai vadības zinātnē.
Valsts valodas prasme, vēlamas lietišķās angļu valodas zināšanas.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• pavairošanas tehnika;
• dators;
• projektors;
• mācību materiāli;
• mācību literatūra;
• periodiskā literatūra;
• likumdošanas materiāli;
• darba pārskatu veidlapas.
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11.2. Norises vieta
1 auditorija nodarbībām – 2 akad.st. nedēļā.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām izglītības sistēmā, pieejamā mācību literatūrā, likumdošanā un ekonomikas teorijas
un prakses aktualitātēs.
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Ekonomisko pētījumu metodoloģija
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IET301
Studiju līmenis:
Bakalaura līmeņa studiju priekšmets
3. Kredītpunkti: 2 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studijās:
• Ekonomikas teorijā
• Kvantitatīvajās metodēs ekonomikā;
5. Kursa īstenošanas mērķis
Sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas pētniecisko darbu veikšanai.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• Iegūt teorētiskās zināšanas par ekonomisko pētījumu metodoloģiju.
• Spēt patstāvīgi uzstādīt zinātniska darba mērķus, atlasīt un analizēt zinātniskam darbam
piemērotu literatūru, kā arī apstrādāt un analizēt pētījumā iegūtos rezultātus, ievērojot
zinātniska darba noformējuma principus.
• Prast pielietot svarīgākās kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes ekonomisko procesu analīzē
un vadības lēmumu izstrādē.
7. Saturs
8.4. Priekšmeta saturs
Temati
12. Ievaddaļa
Kas ir zinātne?
Zinātnes definīcijas.
• Zinātne un reliģija.
• Zinātne un filozofija
Zinātniskā domāšana
Kritēriji, kas atšķir zinātnisku pētījumi no
populārzinātniska.
Pētījumu pamatprincipi
• Pētījumu ticamība. Falsifikācijas princips.
• Leģitimitātes, ētiskie, filozofiskie, procedūru principi.
Zinātnieka ētikas kodekss, pamatprincipi un problēmas.
Seminārs par ētiku zinātnē
Problēmu raksturojošās pazīmes.
• Problēmas aktualitāte.
Problēmas ekonomiskajā zinātnē un praksē.
Problēmas formulējums pētnieciskajā darbā.
Kvantitatīvo pētījumu veidošana
• Kvantitatīvo pētījumu veidi. Aptaujas. Eksperimenti.
• Izlases veidošana. Datu ievākšana. Datu apkopošana.

Stundu skaits
Kopā Teor.

Prakt.

2

1,5

0,5

4

4

-

2

-

2

2

1,5

0,5

2

2

-
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Kvalitatīvo pētījumu veidošana
• Novērojumi. Gadījumu analīzes
• Intervijas
• Satura analīze, u.c.
Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu analīze
• Metožu izvēle
Kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu plusi un mīnusi.
Seminārs. Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu veikšana
Tēmas izvēle
Pētījuma mērķi
Pētījuma mērķu, hipotēžu un jautājumu uzstādīšana.
Tēmas nodefinēšana. Pētījuma pieteikums.
Literatūras analīze
• Literatūras avotu atlase. Iepazīšanās ar monogrāfijām un
pētījumiem. Darbs ar atsaucēm
Literatūras apkopošana. Citēšana. Pārstāstīšana. Secinājumu
izdarīšana.
Kā strādāt bibliotēkā un internetā?
Sākotnējā iepazīšanās ar literatūru. Darbs ar avotiem.
Terminoloģija. Darbs bibliotēkā. Darbs ar datu bāzēm.
Brīvpiekļuves datu bāzes. Maksas datu bāzes.
Zinātnisko darbu elektroniskā formatēšana
• Lapas robežas. Atstarpes un atkāpes. Virsrakstu un satura
rādītāju veidošana. Lappušu numerācija. Pārcelšana jaunā
lapā.
• Literatūras saraksta elektroniskā veidošana ar
programmatūras palīdzību.
Citātu noformēšana.
Zinātnisko darbu aizstāvēšana
• Prezentācijas veidošana. Prezentāciju veidošanas
programmatūra
Runas veids. Uzvedības principi
Kopā

2

2

-

2

1,5

0,5

2

-

2

4

3

1

4

2,5

1,5

2

1,5

0,5

4

2

2

32

21,5

10,5

7.1. Kursa kalendārs un organizācija
7.1.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
1. sem.
2. sem.
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

2. gads
3. sem.
4.sem.
1,5
0,5
2

3. gads
5. sem.
6.sem.

7.1.1. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, semināri, grupu darbs, Case stady.
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Lekciju laikā pasniedzējs norāda uz būtiskākajiem teorētiskajiem aspektiem, kurus
studenti plašāk apgūst patstāvīgi. Studenti patstāvīgi risina uzdevumus un praktiskos
darbus, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar pasniedzēju.
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8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
Nepieciešams apmeklēt 2 seminārus (semināru neapmeklēšanas gadījumā jāiesniedz
eseja 1-3 lpp. par seminārā apspriesto tēmu).
Gala vērtējumu saņems tie studenti, kas būs izpildījuši kursa prasības.
Ieskaitē jāatbild uz vienu teorētisko jautājumu un jādod Case stady analīze.
Lai saņemtu gala novērtējumu, gan praktisko darbību, gan teorētisko zināšanu
novērtējumam ir jābūt sekmīgam.
Ieskaites darbs tiek novērtēts ar ieskaitīts vai neieskaitīts.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. - R.: Jāņa Rozes apgāds, 2006. - 319 lpp.
2. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
-261 lpp.Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā./Autoru kolektīva// – Jelgava: LLU,
2005. – 97 lpp.
3. Počs R. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU
Izdevniecība, 2003. – 148 lpp.
4. Bryman A., Social Research Methods, Oxford University Press, 2001. - 501 p.
5. Leedy P.D., Ormrod J.E.. Practical Research. Planning and Design, 7th ed. - Prentice
Hall, 2000. - 346 p.
6. http://www.socialresearchmethods.net
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā izglītība (maģistra grāds vai doktora grāds)
Valsts valodas prasme, vēlamas vienas svešvalodas zināšanas.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• dators ar projektoru;
• dokumentu kamera (document camera);
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
• mācību materiāli.
11.2.

Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā.

12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām programmas prasībās, jaunu mācību materiālu sagatavošanu un publicēšanu.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Ekonomiskās informācijas apstrāde
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IUE 337
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti: 2 KP

Kontaktstundas: 32 stundas

4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Datu iegūšanas metodes un datu atlasīšana, grupēšanas un sākotnējās apstrādes paņēmieni.
Datu apstrādes elementi. Ekonometriskie aprēķini vienkāršajos gadījumos. Ekonomikas
situācijas modelēšana ar dažādiem modeļiem. Kļūdu novērtējumi un labāko modeļu
noteikšana. Hipotēžu pārbaude. Gadījuma procesu teorijas izmantošana datu apstrādei.
Statistiskās teorijas pielietojumi un lietišķās programmas MS Excel, Eviews, SPSS,
Statistica izmantošana datu apstrādei. Lēmuma pieņemšana, ievērojot nenoteiktības.
Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas:
• matemātikā;
• datormācībā;
• ekonomikas statistika;
• kvantitatīvās metodes ekonomikā.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Datu apstrādes tehnoloģija dod priekšstatu par ekonomisku sistēmu kā informācijas
sistēmu, kura raksturojama ar konkrētiem radītājiem. Vēsturiskā informācija dod iespēju
ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām novērtēt galvenos ekonomiskos rādītājus un
noteikt radītāju attīstību tendences. Līdz ar to kļūst iespējams prognozēt ekonomiskas
sistēmas attīstību nākotnē un pieņemt piemērotāko lēmumu. Tādējādi pamatmērķis ir
iemācīt studentus pareizi savākt un apstrādāt informāciju. Priekšmetam ir integrējošā
funkcija – apvienot zināšanas par reālo ekonomisko objektu ar mūsdienu informācijas
apstrādes tehnoloģijām.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• Izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu.
• Prast izmantot ekonomisko teoriju un mūsdienu informācijas tehnoloģijas lai atrastu
atbilstošo realitātei ekonomisko modeli un noteikt reālā objekta struktūru un attīstības
tendences.
• Prast izmantot datu apstrādes rezultātus lēmuma pieņemšanas procesā.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
Ievaddaļa
Izzināt par datu apstrādes pamatuzdevumiem.
Datu apstrādes mūsdienu tehnoloģijas un to izmantošana
Jāpārzina un jāprot izmantot izplatītākās datu apstrādes tehnoloģijas reālajā
situācijā. Jāpārzina un jāprot:
• Savākt un atlasīt nepieciešamo informāciju par pētāmo ekonomisko objektu
• Noteikt labāko datu apstrādes procedūru;
• Veikt reālo datu apstrādi;
• Analizēt un novērtēt iegūtos rezultātus;
• Izdarīt pareizos secinājumus par reālo objektu;
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• Ņemt vērā reālās sistēmas nenoteiktību datu apstrādes procesā;
• Optimizēt datu apstrādes procesu – minimizēt ietekmējošo faktoru skaitu;
• Izmantot iegūto informāciju lēmuma pieņemšanai.
7.2.Priekšmeta saturs
Temati
Kopā
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vienkāršie datu apstrādes paņēmieni. MS Excel un citas
populārās programmas izmantošana datu apstrādei un
analīzei. Statistikas elementi un lietošana datu apstrādei un
analīzei.
Vienkāršo hipotēžu formulējums un pārbaude.
Ekonomikas procesa rādītāju novērtēšana un attīstības
prognoze, izmantojot ekonomikas modeļus.
Daudzfaktoru analīze izmantošana ekonomikas situācijas
analīzei.
Daudzfaktoru modeļu realizācija datoros. Rezultātu
iegūšana un analīze.
Klasifikācijas teorijas lietošana datu apstrādes procesā
Diskriminācijas, klasteru analīzes lietošana datu apstrādes
procesā.
Modeļa novērtēšanai statistiskās modelēšanas metodes
izmantošana. Optimālā ekonomikas modeļa noteikšana.
Kopā:

Stundu
skaits
Teor. Lab.d.

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

32

16

16

7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
1 sem.
2 sem.

2. gads
3 sem.
4 sem.

Teorija
Laboratorijās darbi
Kopā

3. gads
5 sem. 6 sem.
1
1
2

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, testi, laboratorijas darbi.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Ievaddaļa
2. Datu apstrādes procedūru apraksts
3. Klasifikācijas metodes
4. Klasteru analīze
5. Datu statistiskā modelēšana un
modeļa adekvātuma pārbaude

Patstāvīgā darbā temats
Datu apstrādes loma ekonomikas
sistēmas modelēšanai
Daudzfaktoru datu apstrādes
realizācija datoros
Klasifikācijas modeļu lietošana
datu apstrādei
Klasterizācijas metodes
realizācija datoros
Datu statistiskās modelēšanas
realizācija

Patstāvīgā darba
veids
Lab. darbi, testi
Lab. darbi, testi
Lab. darbi, testi
Lab. darbi, testi
Lab. darbi, testi

218
6. Imitējošā modelēšana un rezultātu
analīze un interpretācija lietojot
Monte-Karlo metodi

Imitējošā modelēšana

Lab. darbi, testi

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko uzdevumu
risināšanā. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, un
speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato
lēmumus, piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) darbs laboratorijās nodarbībās 1. semestra laikā – 80% - jāatrisina patstāvīgi
uzdevumus par tematiem, kas norādīti programmā;
5) ieskaite – 2 praktiskie uzdevumi, aizstāvēšana līdz 2 stundām – 20%.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
22. N. Lāce, V. Jansons., K. Kozlovskis. Finansu aprēķinu modelēšana Excel vidē. I daļa 2002.
158 lpp.
23. N. Lāce, V. Jansons., K. Kozlovskis. Finansu aprēķinu modelēšana Excel vidē. II daļa
2004. 172 lpp.
24. V. Jansons, K. Kozlovskis. Ekonomiskā prognozēšana. Mācību līdzeklis. 2002. 80 lpp.
25. V. Jansons, K. Kozlovskis. Ekonomiskā prognozēšana. Mācību līdzeklis. 2004. 224 lpp.
26. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb.red. V.Jansons. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2004. – 1.grāmata – 123 lpp.
27. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb.red. V.Jansons. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2004. – 2.grāmata – 118 lpp.
28. V.Jansons. Finansu matemātika. Lekciju konspekts. 1. daļa. Elektroniskajā veidā. 2003.
29. V.Jansons. Finansu matemātika. Lekciju konspekts. 2. daļa. Elektroniskajā veidā. 2003.
30. V.Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana. 1.grāmata. Mācību līdzeklis. Rīga:
RTU Izdevniecība, 2005. g. 220 lpp.
31. V.Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana piemēros. 2.grāmata. Mācību līdzeklis.
Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. g. 118 lpp.
32. Ekonomiskā modelēšana. Piemēru un uzdevumu risināšana. Elektroniskajā veidā, 2007.g.
ftp://213.175.95.130 (passwords: datori, datori).
33. Ekonomiskā modelēšana piemēros. Grāmatas „Ekonomiskā modelēšana” pielikums.
Elektroniskajā veidā, 2007.g. ftp://213.175.95.130 (passwords: datori, datori).
34. Jānis Smotrovs. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika I. Mācību grāmata
dabaszinātņu un inženierzinātņu studentiem. Zvaigzne ABC, 2004. g. 264 lpp.
35. Jānis Smotrovs. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II. Mācību grāmata
dabaszinātņu un inženierzinātņu studentiem. Zvaigzne ABC, 2007. g. 136 lpp.
36. E. Vasermanis, D. Šķiltere. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Mācību līdzeklis.
SIA „Izglītības soļi”, 2003. g. 186 lpp.
37. Aivars Lasmanis. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas
pētījumos. 2. grāmata. SIA „Izglītības soļi”, 2002. g. 422 lpp.
38. Malgožata Raščevska, Silvija Kristapsone. Statistika psiholoģijas pētījumos.
Eksperimentālā mācību grāmata psiholoģijas specialitātes studentiem. SIA „Izglītības
soļi”, 2000. g. 356 lpp.
39. Hair, Anderson, Tatham, Black. Multivariate data analysis. Fifth international edition.
Prentice Hall, United States of America. 1998. g. 730 lpp.
40. William g. Sullivan, Elin M. Wicks, James T. Luxhoj. Engineering Economy. Thirteenth
edition. Pearson education Ltd., London. 2006. g. 675 lpp.
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41. Applegate, McFarlan, McKenney. Corporate Information Systems Management, Text and
Cases, 5. ed., 1999. McGraw-Hill International editions. Case material from textbook, from
supplementary books, and handouts from lecturer.
42. Lawrence L. Lapin. Statistics for Modern Business Decisions. The Dryden press. Harcourt
Brace College Publishers, 1993. – 1265 p.
43. Simon Benninga. Financial modeling with MS Excel. Second edition. Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge. 2007. g. 575 lpp.
44. Ion Curwin and Roger Slater. Quantitative Methods for Business Decisions. Chapman &
Hall. - London, Glasgow, New Jork, Tokyo, Melbourne, Madras, 1995. – 427 p.
45. Wayne L. Winston. Microsoft Excel – Data analysis and business modeling. Microsoft
press. 2005. g. 547 lpp.
46. А.М.Дубров, В.С. Мхитарян, Л.И. Трошин. Многомерные статистические методы. –
Москва: "Финансы и статистика", 1998. – 350 стр.
47. Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу. Количественные методы в финансах. – Москва:
''Финансы''. Издательское объединение ''ЮНИТИ'' , 1999. – 527 стр.
48. А. Горшkoв, B. Eвтeeв. Koмпьютeрнoe модeлирoваниe в мeнeджмeнтe. Mācību
grāmata. Izdevniecība ‘Eksamen’, Maskava. 2007. g. 624 lpp.
Galvenie statistiskie rādītāji no www.csb.lv un no citiem elektroniskajiem avotiem
Internetā. Uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti. Speciālie periodiskie
izdevumi un grāmatas.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā matemātiskā izglītība ar pieredzi informācijās tehnoloģijās. Valsts
valodas prasme, vēlams lietišķās angļu valodas zināšanas. Vēlams doktora grāds.
Ieteicama prakse ekonomiskās informācijas apstrādē un lietošanā.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• projektors ar datoru, ekrāns;
• datortehnika ar pieeju Internetā;
• programmatūra – MS Excel, Eviews (mācību versija), SPSS (mācību versija).
• mācību literatūra;
• mācību materiāli;
• pavairošanas tehnika.
11.2.

Norises vieta
1 auditorija lekcijām – 1 st. nedēļā.
1 datorklase atsevišķām praktiskajām nodarbībām - 1 st. nedēļā.

12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, programmatūrās, tautsaimniecībā un
uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Starptautiskās finanses
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IET 313
Statuss:
Bakalaura studiju līmeņa priekšmets.
3. Kredītpunkti: 4 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studijās, t.i.,
makroekonomika, finanses, statistika.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Mācību priekšmeta mērķis ir dot studentiem teorētiskās zināšanas par valūtas kursiem
un to ietekmējošiem faktoriem, starptautiskās monetārās sistēmas izveidošanu un
funkcionēšanu, paradīt finanšu tirgus funkcionēšanas principus un struktūru, sniegt
zināšanas par finanšu darījumu veidiem.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• apgūt valūtas kursu teoriju (valūtas kursu ietekmējošie faktori, valūtas kursu noteikšana
un prognozēšana ) īstermiņa un ilgtermiņa laika posmā;
• noskaidrot valūtas politikas būtību un ietekmi uz ekonomikas attīstību makro un mikro
līmenī;
• izprast pasaules finanšu tirgus funkcionēšanas principus un mehānismus;
• paradīt starptautisko finanšu institūciju darbību un lomu starptautiskās valūtas politikas
veidošanā;
• analizēt finanšu aktīvu veidus un veikt to analīzi no ienesīguma un riska viedokļa.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Starptautiskie ekonomiskie darījumi un to atspoguļošana valsts maksājumu bilancē.
Jāpārzina valsts maksājuma bilances būtību un struktūru.
2. Valūtas kursi un to ietekmējošie faktori.
Jāpārzina valūtas kursa būtību, veidus. Jāprot noteikt procentu likmju un inflācijas ietekmi
uz valūtas kursiem.
3. Valūtas tirgus, eirovalūtu tirgus.
4. Starptautiskā monetārā sistēma un tās attīstība.
Jāpārzina starptautiskās monetāras sistēmas veidus, vēsturisko attīstību, principus.
5. Starptautiskais kapitāla tirgus - starptautiskais akciju.
Jāpārzina akciju būtību, veidus, priekšrocības. Jāpārzina kā darbojas akciju tirgus.
6. Starptautiskais kapitāla tirgus - starptautiskais obligāciju tirgus.
Jāpārzina obligāciju būtību, veidus, priekšrocības. Jāpārzina kā darbojas obligāciju
tirgus.
7. Atvasināto instrumentu tirgus – finanšu nākotnes darījumi.
Jāpārzina finanšu nākotnes darījumu būtību un veidus, kā darbojas nākotnes kontraktu
tirgus.
8. Atvasināto instrumentu tirgus – finanšu opcijas.
Jāpārzina opciju būtību un veidus, kā darbojas opcijas kontraktu tirgus.
9. Atvasināto instrumentu tirgus – mijmaiņas darījumi.

221
Jāpārzina mijmaiņas darījumu būtību.
10. Centrālās Bankas loma finanšu tirgus funkcionēšanā.
Jāpārzina CB būtību, darbības mērķus un funkcijas, darbību finanšu tirgū.
11. Starptautiskās bankas - komercbankas un investīciju bankas.
Jāpārzina starptautisko banku uzdevumus, funkcijas, operācijas.
12. Starptautiskās investīcijas – tiešās ārvalstu investīcijas, portfeļa investīcijas.
Jāpārzina investīciju būtību, veidus, riska un ienesīguma noteikšanas principus.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati

Stundu Stundu Stundu
skaits
skaits
skaits
kopā
teor.
prakt.

1. Starptautiskie ekonomiskie darījumi un to atspoguļošana valsts maksājumu bilancē.
1.1. Valsts maksājumu bilances būtība un struktūra.
1.2. Valsts maksājumu bilanci ietekmējošie faktori.
2. Valūtas kursi un to ietekmējošie faktori.
2.1. Valūtas kursu būtība un klasifikācija.
2.2. Valūtas kursu klasifikācija.
2.3. Procentu likmju paritāte
2.4. Pirktspējas paritāte
3. Valūtas tirgus, eirovalūtu tirgus. .
3.1. Valūtas tirgus darījumi un veidi.
3.2. Biržas un ārpusbiržas tirgus.
3.3. Eirovalūtu būtība un tirgus.
4. Starptautiskā monetārā sistēma un tās attīstība.
4.1. Zelta standarta sistēma.
4.2. Bretonvuda valūtas sistēma.
4.3. Jamaikas valūtas sistēma.
4.4. Eiropas Monetārās savienības izveidošana un
attīstība.
5. Starptautiskais kapitāla tirgus - starptautiskais akciju.
6.1. Akciju būtība un veidi.
6.2. Akciju priekšrocības un trūkumi.
6.3. Akciju tirdzniecība.
6. Starptautiskais kapitāla tirgus - starptautiskais obligāciju tirgus.
6.1. Obligāciju būtība un veidi.
6.2. Obligāciju priekšrocības un trūkumi.
6.3. Obligāciju tirdzniecība
7. Atvasināto instrumentu tirgus – finanšu nākotnes darījumi.
7.1. Finanšu nākotnes darījumu būtība un veidi.
7.2. Nākotnes kontraktu tirdzniecības principi.
8. Atvasināto instrumentu tirgus – finanšu opcijas.
8.1. Opciju būtība un veidi.
8.2. Opciju tirdzniecība.
9. Atvasināto instrumentu tirgus – mijmaiņas darījumi
10. Centrālās Bankas loma finanšu tirgus funkcionēšanā.
10.1. CB būtība, darbības mērķi un funkcijas.
10.2. CB darbība finanšu tirgū.
11. Starptautiskās bankas - komercbankas un investīciju bankas.

4

2

2

4

2

2

4

2

2

8

4

4

8

4

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4
4

2
2

2
2

8

4

4
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11.1. Starptautisko banku uzdevi, funkcijas un veidi.
11.2. Starptautisko banku operācijas.
11.3. Starptautisko banku darbības regulēšana.
12. Starptautiskās investīcijas – tiešās ārvalstu investīcijas, portfeļa investīcijas.
12.1. Investīciju būtība un veidi.
12.2. Investīciju riska un ienesīguma noteikšanas principi. 8
4
Stundu skaits kopā

64

32

4
32

7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

3 gads 1. sem.
2
2
4

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas
Katra temata apgūšanai praktiskajās nodarbībās ir paredzēts teorētiskās vielas apgūšanas
pārbaude, uzdevumu izpilde, situācijas analīze. Zināšanu pārbaudei tiks izmantoti arī četri
kontroldarbi. Mācību priekšmeta apgūšanai nepieciešams izstrādāt individuālo referātu.
8.
1)
2)
3)

Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
darbs praktiskajās nodarbībās – 30%;
referāts – 20%;
eksāmens – 50%.
Eksāmena saturs:
• teorētiskā daļa – 50%;
• praktiskā daļa – 50%.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Libermanis G. Makroekonomika.- Rīga, Kamene, 2006.g.
Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika.- Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2004.g.
Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: valūtas tirgus.- Rīga, EKA, 2004.g.
David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch Economics.- 2nd ed., Mc GRAW-HILL
BOOK COMPANY, 1997
Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld International Economics: Theory and Policy.-6th Ed.,
Addison-Wesley, 2004.
Herbert B. Mayo Investments.- 7th Ed., The Dryden Press, 2002.
Frederic S. Mishkin The Economics of Money, Banking and Financial Markets.- 7th Ed.,
Harper Collins Publishers, 2003.
Sylvester C.W. Eijffinger, Jakob de Haan European Monetary and Fiscal Policy. - Oxford
University Press, 2000.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения // под ред.
Л.Н.Красавиной.- Москва, Финансы и статистика, 2001.
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība.
Valsts valodas prasme, vēlams angļu valodas zināšanas.
Vēlams doktora grāds.
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Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
• Tāfele;
• Dators;
• Mācību literatūra;
• Pavairošanas tehnika;
• Mācību materiāli.
11.2. Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 4 stundas nedēļā.
Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Projektu vadīšana
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IUE 328
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti: 4 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Projektu vadīšana ir loģisks turpinājums pirmajā mācību gadā apgūtajām zināšanām. Tas ir gan
praktisks, gan teorētisks kurss.. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma. Tas apvieno
zināšanas, kas iegūtas:
9 uzņēmējdarbības ekonomikā
9 likumdošanā
9 datormācībā
9 tirgzinībās.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Projektu vadīšana ir mācību priekšmets, kas papildina iepriekš iegūtās zināšanas un iemaņas ar
projekta vadīsanas principiem, pieteikuma sagatavošanas iemaņām, kuru nolūks ir palīdzēt
studentiem izprast projektu vadīšanas nozīmi un lomu uzņēmējdarbībā.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
- Izprast projektu vadīšanā lietotos terminus un metodes
- Prast izmantot esošajai situācijai piemērotākās projektu vadīšanas metodes
- Prast pielietot iegūtās zināšanas un iemaņas projektu pieteikumu sagatavošanai.
9. Saturs
9.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Ievaddaļa
Izprast projektu vadīšanas nozīmi un evolūciju.
2. Projekta dzīves cikls
Jāizprot projekta dzīves cikla būtība, projekta dzīves cikla posmi, to atšķirības un nozīme
projektu vadīšanā.
3. Projekta identifikācijas posms
Jāpārzina projekta identifikācijas posma saturs, veicamie darbi un pasākumi.
Jāprot noteikt projekta ietekmi, iesaistītās personas un institūcijas.
Jāmāk noteikt ar projektu saistītās problēmas un pārveidot tās par projekta mērķi.
Jāmāk noteikt un analizēt projekta mērķa sasniegšanas alternatīvas, izvēlēties labāko.
Jāmāk apkopot visu iegūto informāciju un sastādīt loģiskās shēmas matricu.
4. Projekta plānošana
Jāpārzina projekta plānošanas posma saturs.
Jāmāk saplānot projekta veiksmīgai norisei nepieciešmie resursi.
Jāmāk pielietot projektu vadīšnā izmantotās plānošanas metodes.
5. Projekta īstenošanas posms
Jāpārzina projekta īstenošanas posma saturs, veicamie darbi un pasākumi.
Jāpārzina projekta kontroles veidi un metodes.
6. Projekta novērtēšanas posms
Jāpārzina novērtēšanas posma saturs.
Jāmāk pielietot projektu novērtēšanā izmantotās metodes.
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7. Projektu organizatoriskās struktūras
Jāpārzina projektu organizatorisko struktūru veidi, to priekšrocības un trūkumi.
Jāmāk izvēlēties projektam piemērotāko struktūru.
8. Projekta pieteikumu sagatavošana
Jāpārzina projektu pieteikumu saturs, uzbūve.
Jāmāk sastādīt projekta pieteikuma formu.
7. 2. Priekšmeta saturs
Temati
1. Ievaddaļa
1.1.
Projektu vadīšanas būtība
1.2.
Projektu vadīšanas vēsture
1.3.
Projektu definīcijas raksturīgās iezīmes
1.4.
Projektu klasifikācija un veidi
2.Projekta dzīves cikls
2.1. Projekta dzīves cikla būtība
2.2. Projekta dzīves cikla posmi
3. Projekta identifikācijas posms
3.1. Projekta lietderības izvērtēšana
3.2. Līdzdalības analīze
3.3. Projekta problēmu noteikšana, problēmu koks
3.4. Projekta mērķa formulēšana, projekta mērķa īpašības
3.5. Projekta mērķa sasniegšanas alternatīvu analīze
3.6. Projekta SVID analīze
3.7. Loģiskās shēmas matrica, tās uzbūve un izmantošana
projektu vadīšanā
4. Projekta plānošana
4.1. Projekta darbu struktūras plānošana
4.2. Kvalitātes plānošana
4.3. Personāla plānošana
4.4 Laika plānošana
4.4.1. PERT metode
4.4.2 Ganta metode
4.5. Izdevumu plānošana
4.6. Kontroles un atskaites plānošana
4.7. Dokumentācijas plānošana
4.8. Plānošanas īpatnības mazos un vidējos projektos
5. Projekta īstenošanas posms
5.1. Projekta kontroles punktu identifikācija
5.2. Projekta robežstabu tabula
5.3. Konfliktu pieejas projektu vadīšanā
5.4. Konfliktu veidi un risināšana
6. Projekta novērtēšanas posms
7. Projektu organizatoriskās struktūras
8.Projekta pieteikuma sastādīšana
8.1.Projekta pieteikuma saturs
8.2.Projekta pieteikuma sagatavošana un prezentācija
Kopā

Stundas
Kopā
4

Teor.
2

2

2

16

8

8

16

8

8

8

4

4

6
4
8

2
2
4

4
2
4

64

32

32

Prakt.
2
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Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
1 sem.
2. sem.
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

2. gads
3. sem.
4 sem.
2
2
4

3. gads
5 sem. 6 sem.

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas, diskusijas, grupu darbs.
Studiju darbs.
Studiju darbs „Projekta izstrāde”
Saturs:
Studiju darba mērķi:
1) iemācīties praktiski izmantot projektu vadīšanā pielietotās resursu plānošanas metodes;
2) analizējot pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus un sniegt priekšlikumus problēmas
risinājumam.
Darba uzdevums:
1) izvēlēties projekta veidu;
2) savākt informāciju par tirgu, kurā uzņēmums darbojas/darbosies un tiks realizēts projekts,
izmantot gan primāros, gan sekundāros informācijas avotus;
3) iegūto informāciju analizēt, apkopojot to SVID tabulā;
4) analizēt un izvēlēties piemērotākās projekta darbu struktūras, personāla un termiņu
plānošanas metodes.
Studiju darba saturs:
Ievads- ievadā jaiekļauj informācija par: tēmas aktualitāti; darba izstrādes mērķi un
uzdevumiem, šo mērķu sasniegšanai; darba ierobežojumi
1. Situācijas apraksts
2. Projekta identifikācijas posms
2.1. Līdzdalības analīze
2.2. Problēmu analīze
2.3. Projekta mērķa noteikšana
2.4. Projekta īstenošanas alternatīvu analīze
2.5. SVID analīze
2.6. Projekta loģiskās shēmas izstrāde (LSM)
3. Projekta plānošanas posms
3.1. Projekta uzdevumu plānošana (struktūrplāns)
3.2. Projekta personāla plānošana (iekļaujot atbildības noteikšanas matricu)
3.3. Projekta kvalitātes plānošana
3.4. Projekta laika grafiks (PERT; Ganta)
3.5. Projekta budžets
4. Projekta realizēšanas posms
5. Projekta novērtēšanas posms
Secinājumi un priekšlikumi
Bibliogrāfiskais saraksts
Darba apjoms: 25 – 30 lpp. datornoformējumā, neieskaitot pielikumus, satura rādītāju,
literatūras sarakstu.
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Papildus studiju darba izpildei zināšanas tiek nostiprinātas patstāvīgo darbu ietvaros par
atbilstošajām tēmām.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Ievaddaļa

Patstāvīgā darba temats
Projektu veidi

2. Projekta dzīves cikls

Projekta dzīves cikla
posmi
Projekta līdzdalības
analīze
Projekta problēmu analīze
Projekta mērķa īpašības

3. Projekta identifikācijas
posms

4. Projekta plānošanas
posms

Patstāvīgā darba veids
Situācijas analīze
Uzdevumi
Situācijas analīze, uzdevumi
Uzdevumi
Situācijas analīze
Uzdevumi
Situāciju analīze
Situācijas analīze
Uzdevumi
Situācijas analīze
Uzdevumi
Uzdevumi

Personāla plānošana
Laika plānošana
Izdevumu plānošana un
budžeta sastādīšana
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas un praktisko darbu vadīšanā. Studenti patstāvīgi
analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.
10. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās 3. semestra laikā – 30% - jāatrisina patstāvīgi 10 uzdevumus
par tematiem, kas norādīti programmā;
2) Studiju darbs – jāizstrādā patstāvīgi par brīvi izvēlētu pētījumu objektu, atbilstoši studiju
programmai (2 KP).
3) eksāmens– 70%, 30% studenta darbs semestra laikā.
Eksāmena saturs:
Teorijas jautājumi
Eksāmena novērtējums: 10 ballu sistēmā, ņemot vērā studenta darbu semestra laikā.
Studiju darba novērtējums: 10 ballu sistēmā, studiju darbs tiek aizstāvēts,
izmantojot projekta prezentāciju.
11. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Forands I. Projekta menedžments.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006.- 258. lpp.
2. Ким, Ф. Управление проектами. Быстрый старт/ Пер. с англ. Шпакобой Ю,; Под ред.
Неизвестного С.И.- Москва:ДМК Пресс; Академия Ай Ти, 2007.-352 с.
3. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/ м.л. Разу, т.м.
Бронникова, Б.М. Разу...[и.др.].- Москва: КНОРУС, 2006.- 768.с
4. Uzulāns J. Projektu vadība.- Rīga: Jumava, 2004.- 244. lpp.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2005.- 330. lpp.
6. Litke H., Kunova I.Projektu vadība. – Rīga: Balta eko, 2003. – 126. lpp.
7. Reiters V. Kailā patiesība par projektu menedžmentu.- Rīga: Vaidelote, 2004.- 197. lpp.
8. Gray Clifford F., Larson Erik W. Project Management. The Managerial Process. – USA:
The Mc Graw-Hill Companies, Inc., 2000.-496 pp.
9. Geipele I. Tambovceva T. Projektu vadīšana.- Rīga: Valters un Rapa. 2004.-187. lpp.
Citi materiāli, interneta resursi:
www.esfondi.lv; www.piaa.gov.lv u.c.
Biznesa žurnāli un laikraksti latviešu valodā un svešvalodās.

228
10.Prasības mācībspēkiem
Valsts valodas prasme,vēlams angļu vai vācu valodas zināšanas, maģistra grāds.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli
tāfele
projektors
mācību literatūra
pavairošanas tehnika.
11.2.Norises vieta
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām ar projektoru.
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc mācību gada beigām.
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA

1. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
2. Nr. priekšmetu reģistrā: ITE 319
Studiju līmenis:
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības līmeņa priekšmets
• Akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju līmeņa priekšmets.
3. Kredītpunkti: 3 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mācību gadā, t.i., mikroekonomikā,
mārketingā, uzņēmējdarbības ekonomikā, un kalpo kā atsevišķa biznesa sfēra otrajā
mācību gadā papildus apgūstamiem priekšmetiem.
Mācību priekšmets ir saistīts ar priekšmetiem sekojošās biznesa sfērās:
• Mikroekonomika;
• Makroekonomika;
• Marketings;
• Ražošanas, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas organizēšana;
• Starptautiski ekonomiskie sakari;
• Transporta ekonomika;
• Vadības grāmatvedība;
• Ekonomiski matemātiskās metodes un modeļi.
5. Kursa īstenošanas mērķis
Mācību priekšmeta „Uzņēmējdarbības loģistikas pamati” nolūks ir sniegt studentiem
atbilstošas zināšanas un saprašanu Biznesa loģistikas jomā.
Priekšmeta „Uzņēmējdarbības loģistikas pamati” galvenie elementi ir sagāde, ražošana un
sadale, t.i., nodrošināt materiālu, pusfabrikātu vai gatavās produkcijas plūsmu sākot no
piegādātāja līdz gala patērētājam, kas ietver pasūtījumu, informācijas plūsmu un preču fizisko
plūsmu.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• Izprast pamata iezīmes loģistikas funkciju vadīšanā un organizēšanā;
• Pielietot dažādus risinājumus pasūtījumu procesa uzlabošanā gan attiecībā uz
iepirkumiem, gan veicot preču sadali noteiktā sadales sistēmā vai teritorijā;
• Prast pielietot dažādas krājumu vadības un regulēšanas metodes attiecībā uz ražošanu,
tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu;
• Spēt organizēt noliktavu apsaimniekošanu, ievērojot preču kustības virzienus,
izvietošanas kritērijus un preču pieprasījuma svārstības;
• Prast novērtēt nepieciešamos servisa elementus attiecībā pret klientu, organizējot preču
pārdošanu noieta veicināšanā.
7. Saturs
7.1.Priekšmeta apraksts
1. Loģistikas nozīme uzņēmējdarbībā
Saprast loģistikas jēdziena nozīmi, pielietojumu, un loģistikā veicamos uzdevumus.
Noteikta uzņēmuma loģistikas sistēmas analīzes veikšana un finansu galveno finansu
rādītāju pielietojums. Pārzināt dažādas loģistikas vadības pieejas sadales sistēmas
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3.

plānošanā. Spēt sadalīt uzņēmuma izmaksas no loģistikas galveno izmaksu grupu
viedokļa.
2. Transportēšanas process
Spēt analizēt dažādus faktorus transporta pamata veida izvēlē. Izvērtēt kombinētā
un multimodālā transporta darbības principus. Kritiskā pārvadājumu apjoma noteikšana
atkarībā no pārvadājumu apjoma. Saprast pārvadājumu partijas ietekmi uz
pārvadājumu maksu.
Pasūtījumu process
Jāprot noteikt pasūtījuma procesa galvenos elementus produkcijas iepirkumā,
pārdodot produkciju vai veicot iekšējo preču pārvietošanu uzņēmumā. Spēt saprast, kā
pasūtījuma krājumu atjaunošanas laiks un krājuma atjaunošanas laiks ietekmē krājumu
līmeņus un preču nodrošinājumu. Apzināties iespējamos pasākumus pasūtījuma
procesa uzlabošanā preču sagādē un sadalē.
4. Krājumi, to vadības metodes
Iegūt zināšanas par dažādām krājumu formām, to pielietojumu, kā arī apzināties
iespējamās problēmas, kuras saistītas ar krājumu plānošanu un turēšanu. Efektīvas
krājumu vadības politikas noteikšana. Spēt pārdalīt krājumu vadības risku pret
dažādām precēm un veikt krājumu regulēšanu, pielietojot atbilstošāko krājumu
regulēšanas metodi.
5. Noliktavu saimniecība
Jāpārzina noliktavu dažādie veidi, to pielietojums preču turēšanā un iespējamos
faktorus noliktavu apsaimniekošanas sistēmas izveidē, pielietojot stratēģiskos, taktiskos
un kārtējos lēmumus. Spēt izvēlēties atbilstošāko noliktavu pēc īpašuma piederības un
plānot noliktavu operācijas, ievērojot preču kustības virzienus. Novērtēt noliktavu
skaitu noteiktā sadales sistēmā un to ietekmi uz loģistikas izmaksām. Noliktavas
lieluma un automatizācijas līmeņa izvērtēšana attiecībā uz loģistikas izmaksām noteiktā
sadales sistēmā.
6. Servisa līmenis klientiem
Mērķis saprast servisa jēdziena būtību no marketinga un uzņēmuma viedokļa , un
spēt noteikt optimālo servisa līmeni. Prast noteikt nepieciešamos servisa elementus
pirms darījuma, darījuma laikā un pēc darījuma laikā. Diferencētās sadales nozīmes
izvērtēšana attiecībā uz servisu klientiem. Sadales noteikšana ar aizturi pēc formas vai
laikā.
7.2.Priekšmeta saturs
Temati

1. Loģistikas nozīme uzņēmējdarbībā
1.1. Loģistikas jēdziens un saistība ar citām biznesa sfērām
1.2. Loģistikas uzdevumi
1.3. Uzņēmuma loģistikas sistēma
1.4. Loģistikas galvenās izmaksu grupas
2. Transportēšanas process
2.1. Transporta veidu vispārējais raksturojums
2.2. Kritiskais pārvadājumu apjoms
2.3. Pārvadājumu maksa atkarībā no pārvadājamās partijas lieluma
3. Pasūtījumu process
3.1. Pasūtījuma izpildes laiks un tā komponentes
3.2. Pasūtījuma izpildes laika svārstības
3.3. Pasūtījuma izpildes procesa galvenie uzlabošanas virzieni

Stundu skaits
Kopā Teor.

Prakt.

4

4

-

12

4

8

4

4

-
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4. Krājumi, to vadības metodes
4.1. Krājumu nozīme, to dažādās formas
4.2. Ar krājumiem saistītās problēmas, to risinājums
4.3. Krājumu vadības riska novērtējums
4.4. Krājumu regulēšanas metodes
4.4.1. FOQ – Fiksēta pasūtījuma lieluma modelis
4.4.2. Fiksēta laika intervāla metode
4.4.3. Vienreizēja iepirkuma lieluma modelis
5. Noliktavu saimniecība
5.1. Noliktavu iedalījums
5.2. Noliktavu izvēle pēc īpašuma piederības
5.3. Noliktavu operācijas
5.4. Preču izvietošana noliktavā
5.5. Noliktavu skaits sadales sistēmā
5.6. Noliktavas lielums
6. Servisa līmenis klientiem
6.1. Servisa līmeņa definēšana
6.2. Optimālā servisa līmeņa noteikšana
6.3. Servisa elementi pircējam
Kopā

12

4

8

12

4

8

4

2

-

48

24

24

7.3.Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1.Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
2 gads
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

3gads
5 sem.
6 sem.
2
1
3

7.3.2.Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
2. Transportēšanas process
2. Transportēšanas process
4. Pasūtījumu process
4. Krājumu regulēšana
5. Noliktavu saimniecība

6. Servisa līmenis klientam

Patstāvīgā darba temats
Kritiskais pārvadājumu apjoms
Preču ievietošana konteinerā
(optimizācijas uzdevums)
Krājuma atjaunošanas laika
ietekme uz krājumu līmeņiem.
Vienreizēja iepirkuma metode.
EOQ modelis.
Preču izvietošanas plānošana.
Darbinieku skaita noteikšana.
Noliktavas operāciju normēšana.
Preču sadales punkta
izvietojums pret ražošanas
vietām un to ietekme uz
loģistikas izmaksām

Patstāvīgā darba
veids
Uzdevumi
Uzdevumi
Situāciju analīze
Uzdevumi
Situāciju analīze
Uzdevumi
Situāciju analīze
Situāciju analīze
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Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru.
Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās
diskusijās.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās – 30% - jāatrisina patstāvīgi 6 uzdevumus par
tematiem, kas norādīti programmā;
6) eksāmens – tests, situācijas analīze, līdz 2 astronomiskajām stundām – 70%.
Eksāmens saturs:
• teorētiskā daļa – testa veidā - 40% no vērtējuma;
• teorētiskā daļa - atbilžu pamatojums definīcijām, dažādu ietekmējošo faktoru apraksts 40% no vērtējuma;
• situāciju analīzes – 20% no vērtējuma;
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
I Ieteicamā:
1. Krūmiņš, N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai.- Rīga: Petrovskis & Ko,
2004.- 153 lpp
2. N.Sprancmanis “Biznesa Loģistika”, Vaidelote, 2003 – 360 lpp.
3. James V. Jones. Integrated Logistics Support Handbook, McGraw-Hill -2006.
4. John F. Haldon. General Issues in the Study of Medieval Logistics: Sources, Problems,
and Methodologies, Brill Academic Pub - 2006
5. James W.Martin . Lean Six Sigma for Supply Chain Management Manufacturer:
McGraw-Hill Professional - 2006
6. Martin Murray . Understanding the SAP Logistics Information System (LIS).2007John J.Coyle, Edward J. Bardi, C.John Langley, Jr. “The Management of Business
Logistics”, (5-th Edition), West Publishing Company, 1992 - 580 p.p.
7. John J.Coyle, Edward J.Bardi, Joseph L.Cavinato “Transportation”, (Third Edition),
West Publishing Company, 1990 - 529 p.p.
8. Lekciju konspekts “Uzņēmējdarbības loģistikas pamatos”, I daļa., pieejams RTU
bibliotēkas lasītavā, 1997 - 74 lpp.
9. N.Sprancmanis “Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija”, Rīgas Tehniskā
universitāte, 2001. - 283 lpp.
II Papildus:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

R.Šķērītis, N.Sprancmanis “Uzņēmējdarbības loģistikas nozīme saimniecisko
procesu vadīšanā”, RTU “Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības
attīstībā”, starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Rīga
2000.gada 24 novembrī, 41.lpp.
G. Ķeniņš - Kings “Modernā apgāde”, A/s Valters un Rapa”, 2000 - 239 lpp.
K. Krūzs “Materiālu ekonomika”, mācību līdzeklis, Rīga 1999 - 142 lpp.
N.Sprancmanis “Firmas ekonomika un lēmumu motivācija”, LTVSVI, 1994
Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols Jr. “Supply Chain Management”
Prentice Hall, Upper Saddle Rivers New Jersey, 1999 - 175 p.p.
C. Martin “Logistics and supply chain management”, Granfield School of
Management, 1998, 287 p.p.
Julien Bramel, David Simchi-Levi “The Logic of Logistics”, Springer-Verlag,
New Yourk, Berlin, Heidelberg, 1997, 264 p.p.
D. M. Lambert, RJ. R. Stock “Strategic Logistics Management”, IRWIN Inc.,
1993
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

John J. Coyle, Edward J. Bardi “The Management of Business Logistics”,
(Third Edition), 1984 - 522 p.p.
Gower Press “Physical Distribution Management”, editor Felix R. L.
Wentworth, 588 p.p.
John Warman “Warehouse Management” HEINEMANN: LONDON 1971 194 p.p.
Martin Christopher “The Strategy of Distribution Management”, 1986 - 182
p.p.
P. M. Burne, W. J. Markham “Improving Quality and Productivity in the
Logistics Process”, Council of Logistics Management, 1991
R. J. Carter “Stores Management and Related Operations”, M&E
HANDBOOKS, 1985 - 301 p.p.
R. H. Ballou “Business Logistics Management”, Prantice-Hail International,
Inc., 1993
G. Bell, B. Powen, P. Fawcett “The Business of Transport”, Macdonald and
Evans Ltd., 1984

10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība vai uzņēmējs ar augstāko izglītību. Valsts valodas
prasme, vēlams lietišķās angļu valodas zināšanas. Maģistra grāds. Ieteicama prakse
uzņēmējdarbībā.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• video-projektors;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
• mācību materiāli;
• periodiskā literatūra;
• likumdošanas materiāli.
11.2.Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 3 st. nedēļā.
1 auditorija (datorklase) atsevišķām praktiskajām nodarbībām (datori – 20 gab.)
12.

Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Nekustamā īpašuma ekonomika
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IRE 302
Statuss:
Akadēmiskā bakalaura studiju priekšmets.
3. Kredītpunkti: 4 KP,

Kontaktstundas: 64 stundas

4. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējās ekonomikas studijās:
mikroekonomikā, makroekonomikā, uzņēmējdarbības ekonomikā un tml.
5. Vispārīgais mērķis:
Izskaidrot studentiem nekustamā īpašuma tirgus produkta būtību, veidus, specifiku,
vērtēšanas principus, metodes, nekustamā īpašuma tirgus attīstību Latvijā. Nekustamā
īpašuma finansēšanas avotus.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi:
- Izprast nekustamā īpašuma būtību un veidus;
- Prast izmantot nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes praksē;
- Izprast nekustamā īpašuma finansēšanas avotus, īpaši nekustamā īpašuma hipotekāro
kreditēšanu;
- Izprast nekustamā nodokļa būtību un veidus.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Nekustamā īpašuma ekonomiskā būtība
2. Nekustamā īpašuma tirgus: būtība, pamatelementi, specifika Latvijā.
3. Nekustamā īpašuma vērtība un tās veidošanas pamati
4. Nekustamā īpašuma vērtēšana:
4.1. Vērtēšanas mērķi, reglamentējošie dokumenti, standarti, principi
4.2. Vērtēšanas pamatmetodes
4.2.1. Tirgus metode
4.2.2.Izmaksu metode
4.2.3. Ieņēmumu metode
4.2.4. Koeficientu metode
5. Zemes vērtēšanas pamati
6. Ēku un būvju vērtēšanas pamati
7. Citu nekustamā īpašuma veidu vērtēšana
8. LR nodokļu sistēma un nekustamais īpašums
8.1. Zemes nodoklis
8.2. Nodoklis par ēkām un būvēm
9. Nekustamais īpašums un hipotekārā kreditēšana Latvijā
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7.2. Priekšmeta saturs
Temati
1. Nekustamā īpašuma ekonomiskā būtība
2. Nekustamā īpašuma tirgus: būtība, pamatelementi,
specifika Latvijā.
3. Nekustamā īpašuma vērtība un tās veidošanas pamati
4. Nekustamā īpašuma vērtēšana:
4.1. Vērtēšanas mērķi, reglamentējošie dokumenti,
standarti, principi
4.2. Vērtēšanas pamatmetodes
4.2.1. Tirgus metode
4.2.2.Izmaksu metode
4.2.3. Ieņēmumu metode
4.2.4. Koeficientu metode
5. Zemes vērtēšanas pamati
6. Ēku un būvju vērtēšanas pamati
7. Citu nekustamā īpašuma veidu vērtēšana
8. LR nodokļu sistēma un nekustamais īpašums
9. Nekustamais īpašums un hipotekārā kreditēšana Latvijā
KOPĀ

Stundu skaits
Lekc. Prakt.

Kopā

4
2

2
2

6
4

4
12
4

2
18
4

6
30
8

8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32

14
4
4
4
2
2
2
2
1
1
32

22
6
6
6
4
4
4
4
3
3
64

7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1. gads
1. sem.
2. sem.

2. gads
3. sem. 4. sem.

Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

3. gads
5.sem
6.sem.
2
2
4

7.3.2. Mācīšana un mācīšanās
Mācību priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības.
Pasniedzējam ir konsultējoša loma praktisko darbu vadīšanā, palīdzot apgūt teorētisko
materiālu. Semestra laikā ir paredzēti 6 patstāvīgi darbi auditorijā.
8.

Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās 5. semestra laikā izpildot paredzētās prasības – 30%;
7) eksāmens– 70%.
Eksāmenā paredzēta teorētiskā daļa testu veidā – 20% no vērtējuma un praktiskā daļa
(uzdevumu risināšana, situāciju analīze un novērtējums) – 80%.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.

9.

Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Pamata mācību literatūra
1. Likums „Civillikums”, 1938.01.01.
2. Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos, 1990.21.11.
3. Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, 1991.20.11
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4. Likums „Par Denacionalizāciju” 1992.
5. Likums „Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas
kārtību”, 1994.10.02.
6. Likums „Par dzīvojamo manu privatizāciju, kas atrodas valsts un pašvaldību
valdījumā” 1995.24.07.
7. Likums „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā”.
8. Likums „Komerclikums”
9. Likums „Hipotekārās ķīlu zīmes”1998.
10. „Kredītiestāžu likums „ 1995.24.10.
11. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”
12. MK noteikumi Nr. 341 „Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi”
13. MK noteikumi Nr. 184 „Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi”
14. Starptautiskie vērtēšanas standarti (SĪVS)
15. ASV vērtēšanas standarti (USPAP)
16. Baltruma D. , Freibergs J., Nekustamā īpašuma vērtēšana, Auditfirma „Invest –Rīga”,1999,-100.lpp.
17. Joksts O. „Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums”(1999.-2005.g.) –
Rīga: Multineo, 2006. – 231 lpp.
18. Trizna A. Hipotēka – investoru, kreditoru un aizņēmēju interešu drošības ķīla, Rīga,2003.-204.lpp.
19. Крутик А.Б., Гореньургов М.А.,Горенбургов Ю.М., Экономика недвижимости,
М,- Лань,-2000,-480стр.
20. Максимов С.Н., Основы предпринимательской деятельности на рынке
недвижимости, Санкт-Петербург, Питер,-2000,-272 стр.
21. Nekustamā īpašuma tirgus pārskats / Latio – http://www.latio.lv/files.pdf.
10.

Prasības mācībspēkiem
Doktora vai maģistra grāds ekonomikā. Valsts valodas prasme un angļu valodas
zināšanas.
Vēlama prasme rīkoties ar datortehniku.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.3. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• kodoskops;
• datortehnika ar projektoru;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika;
• mācību materiāli;
• periodiskā literatūra.
11.4. Norises vieta
Auditorijas lekcijām un praktiskajām nodarbībām ar atbilstošu aprīkojumu.
12.

Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programma jāpārskata un jāprecizē pirms katra mācību gada. Regulāri jāiesaista
jaunākie notikumi tautsaimniecībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
DABSAIMNIECĪBAS EKONOMIKA
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 305
Studiju veids: bakalaurs akadēmiskā programma
Priekšmeta apjoms: 3KP, 48 stundas ar sadalījumu
32 stundas lekcijas; 16 stundas laboratorijas darbi
Mācību priekšmeta mērķis: nodrošināt zināšanu apguvi dabsaimniecības ekonomikas
pamatautājumos
Mācību priekšmeta uzdevumi: noskaidrot dabsaimniecības ekonomikas būtību un
problēmas, iepazīstināt ar likumdošanas dokumentiem dabsaimniecības ekonomikas jomā,
Latvijas dabsaimniecības aktualitātēm.
Nr.

Temats

1.

Dabsaimniecības ekonomikas nozīme un izpētes
objekti.
Ekoloģijas nozīme.
Ekoloģijas izpētes objekti.
Ekoloģijas saites ar citām zinātnēm.
Dabsaimniecības ekonomikas jēdziens un izpētes
objekti.
Dabsaimniecības ekonomika – faktors četri.
Ražošanas un vides piesārņojums.
Vides aizsardzība ražošanā.
Jaunās tehnoloģijas un vides aizsardzība.
Biosfēra – cilvēces un dabas mijiedarbības lauks.
Biosfēras jēdziens.
Ekosistēmas pamata pretruna. Cilvēka iedarbība uz
vidi.
Ekoloģijas krīzes pazīmes.
Ekoloģisko bēdu jauns līmenis.
Atmosfēra kā vides sastāvdaļa.
Gaisa piesārņošanas avoti.
Gaisa piesārņojums un ozons.
Ozons kā vides aizsardzības līmenis. Ozone – the
Earth’s Protection.
Notekūdeņi kā vides piesārņošanas avots.
Valsts programma ‘’Ūdens apgāde un notekūdeņu
attīrīšana Latvijas mazpilsētās’’ (‘’800+’’).
Ventspils ūdenssaimniecības projekta sastāvs.
Rīgas ūdens apgāde.
Virszemes ūdeņu kvalitāte.
Latvijas mežsaimniecība.

2.

Stundu skaits
Lekcijas
Lab. darbi
6
4

10

4
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3.

Atkritumu saimniecība. Bīstamie atkritumi.
6
2
Atkritumu saimniecības uzdevumi.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģija.
Vācijas pieredze atkritumu apsaimniekošanā.
Programma ‘’Grüne Punkt’’ (Zaļais punkts)
Latvijā.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana – programma
‘’500-‘’
Starptautiska palīdzība sadzīves atkritumu sektorā.
Bīstamo atkritumu (BA) veidi.
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas stratēģija
Latvijā.
Sadzīves bīstamie atkritumi.
Rūpnieciskās ražošanas bīstamie atkritumi.
4. Ekonomisko metožu pielietošana, aprēķinot vides
2
2
vērtību.
Ekonomiskie rādītāji vides aizsardzībā.
Pieeja ‘’Green accounting’’.
Vides saglabāšana uzņēmumu misijas
formulēšanā.
5. Dabas resursu nodoklis.
2
Maksātāji.
Nodokļa sadale.
6. Vides aizsardzības sistēma Latvijā.
2
Vides aizsardzības aktuālie jautājumi Latvijā.
Ekoloģiskais darbs Latvijā.
Latvijas vides aizsardzības sistēmas struktūra.
7. Starptautiskā sadarbība vides aizsardzības
4
4
jautājumos.
Daugavas projekts.
Ramsares konvencija par mitrājiem.
Baltijas jūras baseina aizsardzība.
‘’Baltija 21’’.
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, uzņēmējdarbību regulējošos likumus
un normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas,
pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.
Kontroles forma: eksāmens
Literatūras saraksts mācību priekšmeta apgūšanai
1. Ceļš uz ilgtspēju. Vēsturiskā perspektīva.-R.:2001.-53.lpp.
2. Dabas resursu nodoklis.Normatīvie akti.O.Lukašinas Likuma skaidrojumi.-R.:2003.75.lpp.
3. Dabas tūrisma iespējas Latvijā.-R.;2002.
4. Ekoloģiskā ekonomika. Tirgus cenas un budžets ilgtspējīgā sabiedrībā.-R.:2001.-46.lpp.
5. Kaužēna D. Videi draudzīga uzņēmējdarbība Latvijā.Promocijas darbs.-R.:2001.-174.lpp.
6. Kopīgi īstenojamo projektu stratēģija (2003.-2012.gadam).-R..:VARAM Vides projekti,
2003.-31.lpp.
7. Nodokļu atvieglojumi vides projektam.-R.:VARAM.,2000.-26.lpp.
8. Ulme I. Miljardi ilgtspējībai. ES reģionālā politika un vide.-R, Vides vēstis, 11.lpp.,2000.
9. Vides investīciju stratēģija. 2003.-2006.,-R.:2002.
10. Vircavs M.Ietekmes uz vidi novērtējums.-R.:2001.-128.lpp.
11. Brown Charles. World energy resources.-Berlin.2002
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12. Brown Lester. Eco-economy: building an economy for the Earth.-London.2001.
13. Eco-economy.Building an Economy for the Earth.-2002.
14. Ecological Economics an introduction.-Edwards Jones G., Ben Davies, Hussain S.-2000.
15. Hussen Ahmed M. Principles of environmental economics.-2000.
Managing a Sea.The Ecological Economics of the Baltic.-Londons Earthscan Publications
Ltd.2000.
7. Prasības mācībspēkiem
Maģistra grāds ekonomikā. Valsts valodas prasme un angļu valodas zināšanas.
Vēlama prasme rīkoties ar datortehniku.
8. Realizācijas nodrošinājums
8.1.Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• kodoskops;
• datortehnika ar projektoru;
• Power Point prezentācija;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika;
• mācību materiāli;
• periodiskā literatūra.
8.2.Norises vieta
Auditorijas lekcijām un praktiskajām nodarbībām ar atbilstošu aprīkojumu.
9. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programma jāpārskata un jāprecizē pirms katra mācību gada. Regulāri jāiesaista
jaunākie notikumi tautsaimniecībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. ORGANIZĒŠANAS TEORIJA
2. Nr. priekšmeta reģistrā : IRO 541
3. Kredītpunkti : 4 KP

Kontaktstundas: 32 stundas
Praktiskās nodarbības: 32 stundas

4. Izejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kuras iegūtas iepriekšējos mācību semestros ražošanas
organizācijā un citos ar uzņēmējdarbību un Latvijas tautsaimniecības attīstību saistītos mācību
kursos.
5. Vispārīgais mērķis
Organizācijas teorija ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par uzņēmējdarbības
organizēšanas teorētiski praktiskajiem jautājumiem, par to organizēšanas problēmām dažādās
ar uzņēmējdarbību saistītās situācijās. Programmas uzdevums ir palīdzēt studentiem izprast ar
uzņēmējdarbības organizēšanu saistīto lēmumu tautsaimniecisko nozīmību un iegūt prasmi
šādus lēmumus pieņemt savā praktiskajā darbībā.
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi
-

Izprast uzņēmējdarbības organizēšanas teorijas praktisko nozīmību uzņēmējdarbībā, tās
būtību.
Prast izmantot ekonomikas teorijas uzņēmējdarbības turpmākās attīstības novērtēšanā.
Pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā uzņēmējdarbībā.

7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts
1. Ievaddaļa. Izzināt uzņēmējdarbības resursu organizēšanas problēmas un tās
tautsaimniecisko nozīmību.
2. Visu galveno uzņēmējdarbības resursu analīze.
3. Uzņēmējdarbības organizēšana uzņēmējdarbības resursu deficīta apstākļos.
4. Uzņēmējdarbības resursu plānošanas un prognozēšanas iespējas.
5. Informatīvais nodrošinājums par uzņēmējdarbības resursiem.
7.2.

Priekšmeta saturs
Temati

1. Ievaddaļa
2. Uzņēmējdarbības organizēšanas teorijas mērķi
un uzdevumi
2.1. Vispārējie un specifiskie mērķi un uzdevumi
2.2. Īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa mērķi
un uzdevumi
2.3. Mērķu un uzdevumu hierarhija un plānošanas
līmeņi
3. Uzņēmējdarbības ekonomiskā vide Latvijā

STUNDU SKAITS
Kopā
Teor.
Prakt.
4
2
2
12
6
6
4
4

2
2

2
2

4

2

2

4

2

2
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4. Uzņēmējdarbības organizēšanas teorijas
problēmas un risinājumi
5. Uzņēmējdarbības teorētiskais pamatojums un
attīstības cikli
6. Vide, uzņēmējdarbības resursi un to teorētiski –
praktiskā nozīme
7. Uzņēmējdarbības virzošo spēku teorētiskā bāze
8. Uzņēmējdarbība un ētika
9. Risku teorija uzņēmējdarbībā
10. Ēnu ekonomikas ietekme uz uzņēmējdarbību
11. Globalizācijas ietekme uz uzņēmējdarbību
12. Uzņēmējdarbības informatīvais nodrošinājums
13. Pārskats par pasaules ekonomisko teoriju
ietekmi uz uzņēmējdarbību
14. Uzņēmējdarbības organizēšanas teorijas
pilnīgošanas iespējas un tautsaimnieciskā nozīme
KOPĀ:

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

4

2

2

64

32

32

7.3.
Organizācijas struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)

Teorija
Praktiskās
nodarbības
Kopā

1 gads
1 sem.
2 sem.
-[
-

-

2 gads
1 sem.
2 sem.
32
32
64

7.3.2. Mācības un mācīšanās (lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas)
Pastāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Ievaddaļa
2. Uzņēmējdarbības
organizēšanas teorijas
problēmas un risinājumi
3. Uzņēmējdarbības
organizēšanas teorijas
teorētiskie aizsākumi
4. Uzņēmējdarbības
organizēšanas teorijas
perspektīvās attīstības
iespējas un to ietekme uz
tautsaimniecības attīstību

Patstāvīgā darba temats
Darba efektivitāte un
produktivitāte
Ražošanas resursu analīze

Patstāvīgā darba veids
Diskusijas
Diskusijas un darbs ar
literatūru

Analīze un izvērtējums no
mūsdienu viedokļa

Diskusijas un darbs ar
literatūru

Modelēšana, izmantojot
imitācijas modeļus

Diskusijas un darbs ar
literatūru
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Pasniedzējam ir kontrolējoša nozīme teorijas apguvē un praktiskajā pielietošanā, kā arī
praktisko darbu vadīšanā.
8. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
8.1.
8.2.

Darbs teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, risinot uzdevumus, kuri norādīti
programmā.
Eksāmens un kursa darbs.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.

9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. N. Baranovskis. Uzņēmējdarbības organizēšanas teorija. - R., RTU, 2005.
2. N. Baranovskis, J. Zvanītājs. Uzņēmējdarbības resursu organizēšana. – R., RTU, 2002.
3. Альфред Маршал. Основы экономической науки. М., 2007
4. А.И. Пригожин. Методы развития организаций. М., 2003.
5. Б.Т. Рябушкин, Э.Ю. Чурилова. Методы оценки теневово и неформального секторов
экономики. М., 2003.
6. А.В. Чаянов. Избранные труды. М.Ю 1993.
7. Янош Корнаи. Дефицит, М., 1990,
8. Экономика и бизнес (Теория и практика предпринимательства). М., 1993.
10. Prasības mācību spēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība un praktiskā pieredze uzņēmējdarbībā. Valsts valodas prasme,
vēlama lietišķās angļu vai vācu valodas zināšanas.
11.Programmas realizācijas nodrošinājums
- tāfele;
- kodoskops;
- mācību literatūra;
- pavairošanas tehnika;
- mācību materiāli;
- periodiskā literatūra;
- likumdošanas materiāli;
- dažādi normatīvie dokumenti;
- informācija no interneta.
12. Norises vieta
Viena auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām.
13.Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programma tiek pārskatīta, koriģēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā tiek pārskatīta, ja
parādās programmu ietekmējošas izmaiņas likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un
uzņēmējdarbībā, to organizēšanas metodēs.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
3. Eiropas valstu ekonomika
4. Nr. priekšmetu reģistrā: IRE 301
Statuss: akadēmiskā bakalura studiju priekšmets
5. Kredītpunkti: 3 KP, Kontaktstundas: 48 stundas
6. Ieejas nosacījumi, līmenis
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju programmas 1.kursā, īpaši
makroekonomikā
7. Vispārīgais mērķis
Eiropas valstu ekonomika ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par Eiropas valstu
ekonomiskās attīstības modeļiem, pašreizējās ekonomiskās attīstības tendencēm un
savstarpējo konkurētspēju.
8. Sasniedzamie mērķi (Specifiskie mērķi)
•
•
•
•

Izprast valstu ekonomisko attīstību ietekmējošos faktorus;
Izprast galvenos faktorus, kas nosaka valstu konkurētspēju;
Izprast valstu ekonomiskās politikas mērķus un notiekošo reformu nepieciešamību;
Prast salīdzināt Eiropas valstis pēc to ekonomiskās attīstības līmeņa

9. Saturs
9.1. Priekšmeta saturs
Tēmas
1. Valstu klasifikācija
1.1. Valstu klasificēšana pēc ģeogrāfiskā stāvokļa
1.2. Valstu klasificēšana pēc teritorijas lieluma
1.3. Valstu klasificēšana pēc iedzīvotāju skaita
1.4. Valstu klasificēšana pēc ekonomiskās attīstības līmeņa
2. Rietumeiropas valstu attīstība pēc 2.Pasaules kara un ES
izveidošanās
2.1. 1945.-1957.gads – pēckara saimniecības atjaunošanas
periods, Eiropas Kopienas dibināšana
2.2. 1957.-1974.gads – Eiropas integrācijas sākums un
Eiropas valstu ekstensīvās attīstības modelis
2.3. 1974.-1985.gads – pasaules ekonomisko krīžu un
Keinsa ekonomiskās attīstības modeļa krīzes periods
2.4. 1985.-1992.gads – Eiropas integrācijas procesa
pastiprināšanās un ilgstoša ekonomikas augšupeja
2.5. No 1993.gada – mūsdienu Eiropas integrācijas periods
un EMS izveide
3. Vācijas ekonomikas attīstības raksturojums
3.1. Vācijas ģeogrāfiskais raksturojums
3.2. Sociālās tirgus saimniecības modelis Vācijā
3.3. Vācijas makroekonomiskā politika mūsdienās
3.4. IKP dinamika un struktūra
3.5. Bezdarba līmenis un darbaspēka tirgus reforma
3.6. Inflācija un to ietekmējošie faktori
3.7. Tiešās ārvalstu investīcijas Vācijā
3.8. Rūpniecības un lauksaimniecības attīstība

Kopā
2

Stundu skaits
Teorija Prakt
2
-

2

2

-

4

2

2
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3.9. Vācijas ārējās tirdzniecības raksturojums
4. Francijas ekonomikas attīstības raksturojums
4.1. Francijas ģeogrāfiskais raksturojums
4.2. Sociālā tirgus saimniecības modeļa īpatnības Francijā
4.3. Francijas makroekonomiskā politika mūsdienās
4.4. IKP dinamika un struktūra
4.5. Bezdarba līmenis un 35 stundu darba nedēļas reforma
4.6. Inflācija un to ietekmējošie faktori
4.7. Tiešās ārvalstu investīcijas Francijā
4.8. Rūpniecības un lauksaimniecības attīstība
4.9. Tūrisma nozares attīstība Francijā
4.10. Francijas ārējās tirdzniecības raksturojums
5. Lielbritānijas ekonomikas attīstības raksturojums
5.1. Lielbritānijas ģeogrāfiskais raksturojums
5.2. Anglosakšu jeb neoliberālais ekonomikas attīstības
modelis Lielbritānijā
5.3. Īss Anglijas, Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas
ekonomikas raksturojums
5.4. Lielbritānijas makroekonomiskā politika mūsdienās
5.5. IKP dinamika un struktūra
5.6. Bezdarba līmenis
5.7. Inflācija un to ietekmējošie faktori
5.8. Tiešās ārvalstu investīcijas Lielbritānijā
5.9. Rūpniecības un lauksaimniecības attīstība
5.10. Lielbritānijas ārējās tirdzniecības raksturojums
6. Itālijas ekonomikas attīstības raksturojums
6.1. Itālijas ģeogrāfiskais raksturojums
6.2. Itālijas ekonomiskās attīstības īpatnības 19.gs.beigās,
20.gs.sākumā
6.3. Itālijas makroekonomiskā politika mūsdienās
6.4. IKP dinamika un struktūra
6.5. Bezdarba līmenis
6.6. Inflācija un to ietekmējošie faktori
6.7. Tiešās ārvalstu investīcijas Itālijā
6.8. Rūpniecības un lauksaimniecības attīstība
6.9. Itālijas ārējās tirdzniecības raksturojums
7. Mazo Rietumeiropas valstu ekonomikas raksturojums
7.1. Beniluks valstu (Beļģijas, Nīderlandes, Luksemburgas)
ekonomikas raksturojums
7.2. Austrijas, Šveices un Lihtenšteinas ekonomikas
raksturojums
7.3. Īrijas dinamiskā ekonomikas attīstība
7.4. Īss pundurvalstu – Andoras, Monako, Sanmarīno,
Vatikāna, Maltas ekonomikas raksturojums
8. Ziemeļeiropas ekonomikas raksturojums
8.1. Ziemeļeiropas ģeogrāfiskias raksturojums
8.2. Norvēģijas ekonomikas raksturojums
8.3. Zviedrijas ekonomikas raksturojums
8.4. Somijas ekonomikas raksturojums
8.5. Dānijas un Grenlandes ekonomikas raksturojums
8.6. Islandes ekonomikas raksturojums
9. Dienvideiropas ekonomikas raksturojums

2

2

4

2

2

2

2

2

-

4

2

2

2

2

2
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9.1. Dienvideiropas ģeogrāfiskais raksturojums
9.2. Spānijas ekonomikas raksturojums
9.3. Portugāles ekonomikas raksturojums
9.4. Grieķijas ekonomikas raksturojums
9.5. Kipras ekonomikas raksturojums un vienotas Kipras
valsts izveidošanas problēmas
9.6. Turcijas kā ES kandidātvalsts raksturojums
10. Centrālās un Austrumeiropas (CAE) valstu attīstība pēc
2.Pasaules kara
10.1. Centralizētās plānošanas sistēmas ieviešana un būtība
10.2. Galvenās reformas pārejai uz tirgus ekonomiku CAE
valstīs, to pozitīvie un negatīvie rezultāti
10.3. Ģeopolitiskās izmaiņas CAE 1990-to gadu sākumā
11. Latvijas ekonomikas attīstības raksturojums
11.1. IKP dinamika un struktūra, Džini koeficients
11.2. Bezdarba līmenis un problēmas
11.3. Inflācija un lata piesaiste eiro
11.4. Tiešās ārvalstu investīcijas Latvijā
11.5. Rūniecības nozares attīstība
11.6. Lauksaimniecības attīstība
11.7. Latvijas ārējā tirdzniecība, pārorientācija no
Austrumu tirgiem uz tirdzniecību ar ES valstīm
12. Lietuvas ekonomikas raksturojums
12.1. IKP dinamika un struktūra
12.2. Bezdarba līmenis un problēmas
12.3. Inflācija un to ietekmējošie faktori
12.4. Tiešās ārvalstu investīcijas Lietuvā
12.5. Rūniecības un lauksaimniecības attīstība
12.6. Lietuvas ārējā tirdzniecība
13. Igaunijas ekonomikas raksturojums
13.1. IKP dinamika un struktūra
13.2. Bezdarba līmenis un problēmas
13.3. Inflācija un to ietekmējošie faktori
13.4. Tiešās ārvalstu investīcijas Igaunijā
13.5. Rūniecības un lauksaimniecības attīstība
13.6. Igaunijas ārējā tirdzniecība
14. Vadošo Centrāleiropas valstu ekonomikas raskturojums
14.1. Īss šo valstu ģeogrāfiskais raksturojums
14.2. Polijas ekonomikas raksturojums
14.3. Ungārijas ekonomikas raksturojums
14.4. Čehijas ekonomikas raksturojums
14.5. Slovākijas ekonomikas raksturojums
14.6. Slovēnijas ekonomikas raksturojums
15. Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas ekonomikas
raksturojums
16. Albānijas, Serbijas un Melnkalnes, Bosnijas un
Hercegovinas, Maķedonijas ekonomikas raksturojums
17. Krievijas ekonomikas attīstības raksturojums
17.1. Krievijas ģeogrāfiskais raksturojums
17.2. IKP dinamika un struktūra
17.3. Bezdarba līmenis un problēmas
17.4. Inflācija un to ietekmējošie faktori

2

2

-

4

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

4

2

2

2
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17.5. Tiešās ārvalstu investīcijas Igaunijā
17.6. Rūpniecības un lauksaimniecības attīstība
17.7. Krievijas ārējā tirdzniecība
18. Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas ekonomikas
raksturojums
Kopā
9.2.

Organizācija un struktūra
9.2.1. Laika grafiks
1 gads
1 sem.
2 sem.

2 gads
3 sem.
4 sem.
2
1
3

2

2

48

36

12

3gads
5 sem.
6 sem.

Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā
9.2.2. Mācīšana un mācīšanās
Mācību priekšmeta apgūšanai tiek lasītas lekcijas un notiek praktiskās nodarbības, kur laikā
tiek analizēta ekonomiskā situācija konkrētā valstī, izvērtēti faktori, kas nosaka katras
konkrētas valsts attīstību. Notiek diskusijas par dažādu valstu konkurētspējas priekšrocībām.
Studenti analizē, kā ekonomiskā situācija kādā valstī ietekmē pārējo valstu ekonomisko
attīstību. Tiek rakstīti testi par valstu ekonomiskās attīstības īpatnībām. Studenti raksta referātu
par kādas Eiropas valsts ekonomisko attīstību, jaunākajām tendencēm un reformām, kas tiek
veiktas šajā valstī.
10. Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai
Students kārto ieskaiti.
11. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1.Ekonomika un ārējās tirdzniecības pamati. – LR Izglītības un zinātnes ministrija,
1997. – 75 lpp.
2.Isaksens A.I., Hamiltons K.B., Gilfasons T. Pārejas ekonomika. No plāna uz tirgu. –
Rīga: Zinātne, 1992. – 286 lpp.
3.Latvija un Eiropas Savienības valstis. – Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 1999. –
122 lpp.
4.Baltijas makroekonomikas apskats. – Rīga: Hansabank Markets, 2001. – 28 lpp.
5.Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. – СПб: Издательство
Михаилова В.А.,2001. – 491 стр.
6.Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М. Мировая экономика. –
Москва: Юраит, 2001. – 185 стр.]
7. European Union Economics, 4th edition , 1998
8.http://www.dfat.gov.au/geo/fs/lith.pdf
9.http://database.townhall.com/heritage/index/country.cfm?ID=88
10.http://www.europeanforum.bot-consult.se/cup/lithuania/econ.htm
11.http://www.lda.lt/invest.ft.html
12. Prasības mācībspēkiem
Maģistra vai doktora grāds ekonomikā, valsts valodas prasme un vismaz vienas svešvalodas
zināšanas, prasme rīkoties ar datortehniku, vēlams būt pabijušam citās valstīs.
13. Realizācijas nodrošinājums
13.1. Tehniskais aprīkojums
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• Tāfele;
• Kodoskops;
• Mācību literatūra;
• Pavairošanas tehnika;
• Mācību materiāli;
• Periodiskā literatūra
13.2. Norises vieta
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām ar atbilstošu aprīkojumu
14. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu jāpārskata un jāprecizē katra mācību gada beigās atbilstoši jaunākajām
tendencēm Eiropas valstu ekonomiskajā attīstībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
ES līdzfinansēto projektu vadīšana
Nr. priekšmetu reģistrā: IRE 307
Statuss:
Akadēmiskā vai profesionālā bakalaura studiju priekšmets
Kredītpunkti: 2 KP
Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas pirmajā mikroekonomikā, makroekonomikā,
projektu vadīšanā un uzņēmējdarbības organizēšanā un plānošanā.
Kursa īstenošanas mērķis
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana ir mācību priekšmets, kas dod
priekšstatu par Eiropas Savienības struktūrfondiem, līdzfinansēto projektu izstrādi,
novērtēšanu un vadīšanu.
Kursa īstenošanas uzdevumi
⇒ Iepazīties ar valsts normatīvajiem aktiem, kas regulē ES līdzfinansēto projektu ieviešanu
un administrēšanu.
⇒ Iepazīties ar ES līdzfinansējuma veidus, to atšķirības.
⇒ Izprast projektu atlases kritērijus.
⇒ Analizēt Latvijas pieredzi ES līdzfinansējuma apguvē un pielietošanā tautsaimniecības
attīstībā.
⇒ Pilnveidot vispārējās projektu vadības prasmes.
⇒ Reflektēt jauniegūtās zināšanas.
Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
8. Ievaddaļa
Atšķirt Eiropas Savienības fondu veidus.
9. Iepazīties un pārzināt plānošanas periodu dokumentiem Latvijā no 2004.g. līdz 2006.g. un
no 2007.g. līdz 2013.g.
Ö

Vienotais programmdokuments. Tā mērķis, saturs, atbalstāmās darbības.

Ö

Valsts nacionālais ietvardokuments. Tā mērķis, saturs, atbalstāmās darbības.

3. Vispārīgie projektu atlases kritēriji.
Jāpārzina vispārīgie projektu atlases kritēriji.
4.

5.

Projekta cikls un tā galvenie elementi.
Jāprot:
• noteikt projekta mērķi, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus;
• sagatavot projekta budžetu;
• sagatavot projekta laika ieviešanas grafiku.
Projekta pieteikšana.
Jāpārzin iestādes ( ministrijas, aģentūras), kuras iesaistītas projektu administrēšanā.

7.2. Priekšmeta saturs
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Temati
K
opā
1. Ievaddaļa
Eiropas Savienības fondi
1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
1.2. Eiropas Sociālais fonds (ESF);
1.3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju
(ELVGF);
1.4. Zivsaimniecības vadības finanšu instruments (ZVFI);
1.5. Kohēzijas fonds (KF).
2. Plānošanas dokumenti
2.1. Vienotais programmdokuments;
2.2. Valsts nacionālais ietvardokuments.
3. Vispārīgie projektu atlases kritēriji
4. Projekta cikls un tā galvenie elementi
4.1. Identificēšana;
4.2. Projekta izstrāde;
4.3. Izvērtēšana;
4.4. Ieviešana un pārraudzība;
4.5. Novērtēšana.

Stundu
skaits
Te
Pr
or.
akt.

fonds

0

5. Cost-Benefit analīze
6. Projekta pieteikšana.
Kopā
2
7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
1 sem.
2 sem.

3 sem.

2 gads
4 sem.

Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā
7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi, situācijas.

3gads
5 sem.
6 sem.
1,5
0,5
2

Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma

Patstāvīgā darbā temats

1. Ievaddaļa
1. Plānošanas dokumenti
10. Vispārīgie
projektu
atlases
kritēriji
4. Projekta cikls un tā galvenie
elementi
5. Projekta pieteikšana.

Projekta mērķa noteikšana;
Projekta budžets
-

Patstāvīgā darba
veids
Projekta izstrāde
-

0
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Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu, ES fondu regulējošos
likumus un normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un
novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbībās 5. semestra laikā – 30% - jāizstrādā ES līdzfinansēts
projekta pieteikums; ieskaite – ieskaites jautājumi – 70%.
Eksāmens saturs:teorētiskā daļa – ieskaites jautājumu veidā – 70 % no vērtējuma.
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana. – R.: Valters un Rapa. 2004. – 187. lpp.
2. Unzāns J. Projektu vadība. – R.: Jumava, 2004. – 2004. lpp.
3. ES regulas par ES fondiem;
4. LR likumi par ES fondiem, to administrēšanu u.c.;
5. ES struktūrfondu gada grāmatas;
6. www.esfondi.lv un nozaru ministrijas mājas lapas.
7. Florio M. "Cost-Benefit Analysis and Incentives In Evaluation: The Structural Funds of the
European Union" -Edward Elgar Publishing 2007 -335 p
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība vai uzņēmējs ar augstāko izglītību. Valsts valodas
prasme, vēlams lietišķās angļu valodas zināšanas. Vēlams maģistra grāds. Ieteicama
prakse ar ES līdzfinansētajiem projektiem.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• tāfele;
• kodoskops;
• mācību literatūra;
• pavairošanas tehnika.
• mācību materiāli;
• periodiskā literatūra;
• likumdošanas materiāli;
• projektu pieteikumu veidlapas.
11.2.

Norises vieta
1 auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 2 st. nedēļā.

12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 304
Kredītpunkti: 4 KP
3. Prasības kursa apguves uzsākšanai.
Priekšmets balstās uz zināšanām makroekonomikā, mikroekonomikā, statistikā.
4. Kursa īstenošanas mērķis
Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati ir priekšmets, kura pasniegšanas gaitā
studenti iegūst zināšanas par reģionu attīstības plānošanu un prognozēšanu.
5. Kursa īstenošanas uzdevumi:
- izprast reģionu definīciju un reģionu noteikšanu;
- izprast reģionālās attīstības plānošanas pamatprincipus;
- izprast un prast izmantot plānošanas metodes.
6.
Saturs:
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti.
a. Ievaddaļa - Izzināt sociāli ekonomiskās attīstības rādītājus; ES valstu attīstības
reitingus.
b. Reģiona jēdziens - Izprast reģiona jēdzienu un reģiona noteikšanas kritērijus.
c. Teritoriju attīstības vērtēšanas metodika Latvijā - Jāpārzina teritoriju vērtēšanas
metodiku Latvijā un īpaši atbalstāmas teritorijas.
d. Reģionālās attīstības plānošanas pamatprincipi - Jāpārzina ES un Latvijā pieņemti
reģionālās attīstības plānošanas pamatprincipi; izprast atšķirības.
e. Plānu veidi pēc rādītāju detalizētības pakāpes – Jāpārzina plānu veidi: vīzija, koncepcija,
stratēģija, attīstības plāns.
f. Plānošanas metodes – Jāpārzina kvalitatīvas un kvantitatīvas plānošanas metodes reģionu
kontekstā.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati
Stundu skaits
Kopā Teor. Prakt.
1.
2.
3.
4.
6
4
2
a. Ievaddaļa
b. Reģionu jēdziens
4
2
2
8
4
4
c. Teritoriju attīstības vērtēšanas metodika
Latvijā
4
2
2
d. Reģionālās attīstības plānošanas pamatprincipi
e. Plānošanas mērķu klasifikācija
f. Plānu veidi pēc rādītāju detalizētības pakāpes
4
2
2
g. Plānošanas metodes
8
4
4
i. Kvalitatīvas plānošanas metodes
ii. Kvantitatīvas plānošanas metodes
12
4
8
h. Reģionālās attīstības plānošanas un
12
4
8
organizēšanas sistēma
8
4
2
Kopā:

64

30

34
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7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1.gads
2.gads
3.gads
1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem. 1.sem. 2.sem.
Teorija
4
Praktiskas nodarbības
4
Kopā:
8
7.3.2. Studiju organizācija un struktūra, lekcijas, kontroldarbi, vingrinājumi,
diskusijas
Pastāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
Patstāvīgā darba
temats
1.
a. Ievaddaļa
b. Reģionu jēdziens
c. Teritoriju attīstības vērtēšanas
metodika Latvijā
d. Reģionālās attīstības
plānošanas pamatprincipi
e. Plānošanas mērķu
klasifikācija
f. Plānu veidi
g. Plānošanas metodes
h. Reģionālās attīstības
plānošanas un organizēšanas
sistēma

2.
Sociāli ekonomiskā
attīstība
Zinātnieku definīcijas
Pamatrādītāju
vērtēšana
Plānošanas
pamatprincipi ES un
Latvijā - atšķirības
Mērķu klasifikācija
Vīzija, koncepcija,
stratēģija
Kvalitatīvas un
kvantitatīvas metodes
Plānošanas un
organizēšanas sistēma
Latvijā

Patstāvīgā darba
veids
3.
Uzdevumi,
diskusija
Diskusija
Uzdevumi
Diskusija
Uzdevumi
Uzdevumi
Scenāriji, SVID
analīze, uzdevumi
Diskusija

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu, mācību materiālu, uzņēmējdarbību
regulējošas likumus un normatīvos aktus un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi
analīze un novērtē atsevišķas problēmas, piedalās diskusijās.
7. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai:
1) darbs praktiskajās nodarbībās – 30%
2) eksāmens – 70%
Novērtējums 10 ballu sistēmā.
8. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti.
1) S.Keišs, A.Kazinovskis „Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas
problēmas Latvijā.” – Rīga, 2001. – 93 lpp.
2) „Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas,
vīzijas.” – Rīga: Latvijas statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
2004. – 539 lpp.
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3) J.Vaidere, E.Vanags, J.Vanags, J.Vilka „Reģionālā politika un pašvaldību attīstība
Eiropas Savienībā un Latvijā.” – Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds,
Latvijas Statistikas institūts, 2006. – 295 lpp.
4) „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013”
5) Стивен Роузфилд «Сравнительная экономика стран мира»/перевод с англ./ Москва: РОССПЕН, 2004. – 431 стр.
Speciālie izdevumi: Pārskati par tautas attīstību; Latvijas statistikas gadagrāmata;
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata; Reģions: Statistical yearbook (Luxembourg,
European Communities)
9. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība ar darba pieredzi , valsts valodas prasme, vēlams
lietišķās angļu valodas zināšanas. Vēlams Dr.oec.grāds.

10. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli:
- tāfele
- dators
- mācību literatūra
- pavairošanas tehnika
- mācību materiāli
- statistikas materiāli
- likumdošanas materiāli
11.2. Norises vieta
- auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām – 4 st. nedēļā
- datorklase atsevišķām nodarbībām (datori – 15-20 gab.)
11. Studiju kursa pārskaitījums un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā.
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programma tiek pārskatīta, koriģēta un novērtēta pēc katra mācību gada. Tā tiek pārskatīta, ja
parādās programmu ietekmējošas izmaiņas likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un
uzņēmējdarbībā, to organizēšanas metodēs.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. ES ekonomiskās politikas aktualitātes
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IRE 404
Statuss: akadēmisko bakalaura studiju priekšmets
3. Kredītpunkti: 2 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju programmā
5. Kursa īstenošanas mērķis
ES ekonomiskās politikas aktualitātes ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par ES
ekonomiskās politikas veidošanās procesu, aktualitātēm un tendencēm un tās ietekmi uz
Latvijas ekonomiskās politikas veidošanu
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
• Iepazīties ar ES veidošanās vēsturi, ES struktūru un lēmumu pieņemšanu ES
• Izprast ES ekonomiskās politikas veidošanās procesu, mērķus un notiekošo reformu
nepieciešamību;
• Iepazīties ar galvenajām ES ekonomiskajām politikām, to būtību un izprast ES
ekonomiskās politikas ietekmi uz Latvijas ekonomiskās politikas veidošanu
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1.Ekonomiskās integrācijas pieejas un formas
Izzināt ekonomiskās integrācijas pieejas un formas, to praktisko realizāciju ES izveidošanās
procesā. .
2.ES izveidošanās un ES konstitūcija
Jāpārzina ES izveidošanās process, galvenie ES līgumi un Konstitūcijas apstiprināšanas
problēmas
3.ES struktūra, lēmumu pieņemšana un prezidentūra
4.ES budžets un nodokļu politika
Jāpārzina ES budžeta kategorijas, struktūra, Latvijas iesaistīšanās ES budžeta veidošanā.
Jāizzina ES nodokļu politikas galvenie principi un uzdevumi.
5.ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)
Jāpārzina ES KLP pamatprincipi, metodes, elementi un galvenās reformas. Jāprot novērtēt ES
KLP ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības politikas attīstību.
6.ES rūpniecības politika
Jāpārzina ES rūpniecības politikas veidošanās gaita, Lisabonas stratēģijas izstrāde
7.ES enerģētikas un vides politika
Jāizzina ES enerģētikas politikas aktualitātes, to ietekme uz Latvijas enerģētikas politiku.
Jāizprot ES vides p[politikas galvenie mērķi un uzdevumi, Kioto protokola darbība un
dalībvalstu saistības.
8.ES ārējās tirdzniecības politika
Jāpārzina ES ārējās tirdzniecības galvenie nolīgumi, GATT un PTO ietekme uz ES ārējās
tirdzniecības politikas izstrādi. Latvijas ārējās tirdzniecības politikas maiņa pēc iestāšanās ES
9.ES nodarbinātības un sociālā politika
Jāpārzina ES nodarbinātības un sociālās politikas galvenās jomas. Jāprot definēt galvenās
problēmas un sniegt iespējamos risinājumus
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10.
ES reģionālā politika
Jāpārzina ES reģionālās politikas izstrādes mērķus, ES fondu darbību un ietekmi uz dalībvalstu
reģionālo attīstību
7.2. Priekšmeta saturs
Temati
Stundu skaits
Kopā Teorija Prakt
1. Ekonomiskās integrācijas pieejas un formas
2
2
1.1. Ekonomiskās integrācijas pieejas
1.1.1. Pluralistiskā pieeja
1.1.2. Funkcionālā pieeja
1.1.3. Neofunkcionālā pieeja
1.1.4. Federālā pieeja
1.2. Ekonomiskās integrācijas formas
1.2.1. Līgums par ekonomisko sadarbību
1.2.2. Brīvās tirdzniecības līgums
1.2.3. Muitas savienība
1.2.4. Kopējais tirgus
1.2.5. Ekonomiskā, valūtas un politiskā savienība
2. ES izveidošanās un ES konstitūcija
2.1. ES izveidošanās
2.1.1. Eiropas ogļu un tērauda kopiena (Parīzes
līgums)
2.1.2. Eiratoms un Eiropas Ekonomiskā kopiena
(Romas līgums)
2.1.3. Muitas savienība
2.1.4. Vienotais Eiropas akts
2.1.5. Eiropas Savienība (Māstrihtas līgums)
2.1.6. Līgums par Eiropas Ekonomisko telpu)
2.1.7. Amsterdamas līgums
2.1.8. Nicas līgums
2.1.9. Eiropas monetārā savienība
2.2. ES konstitūcijas būtība
2.2.1. ES Konstitūcijas tapšana un izstrāde
2.2.2. ES Konstitūcijas būtība un galvenās izmaiņas
2.2.3. ES Konstitūcijas ratifikācijas gaita un
problēmas
2.2.4. Reformu līgums (Lisabonas līgums)
3. ES struktūra, lēmumu pieņemšana, prezidentūra

2

2

-

4

2

2

4. ES budžets un nodokļu politika
4.2. ES budžets un tā veidošanās
4.2.1. ES budžeta attīstības galvenie posmi
4.2.2. ES budžeta veidošanas principi un kārtība
4.2.3. ES budžeta struktūra: ieņēmumi un izdevumi
4.2.4. Latvijas iesaistīšanās ES budžeta un finanšu
politikā
4.3. ES nodokļu politika
4.3.1. ES nodokļu politikas principi un uzdevumi
4.3.2. ES valstu nodokļu sistēmu atšķirības
4.3.3. Netiešie nodokļi (PVN, akcīzes nodoklis)

4

2

2
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4.3.4. Tiešie nodokļi un nodokļu harmonizācija
5. ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP)
5.2. Īss ES lauksaimniecības nozares raksturojums,
galvenās problēmas un attīstības tendences
5.3. KLP veidošanās vēsture
5.4. KLP galvenie principi un metodes
5.5. KLP reformas un tās elementi

4

2

2

6. ES rūpniecības politika
6.2. Īss ES rūpniecības nozares raksturojums, galvenās
problēmas un attīstības tendences
6.3. ES rūpniecības politikas veidošanās pirmsākumi
6.4. Lisabonas stratēģija
6.5. ES rūpniecības politikas vadlīnijas un to ievērošana
Latvijā
7. ES enerģētikas un apkārtējās vides politika
7.2. Īss ES enerģētikas nozares raksturojums, galvenās
problēmas un attīstības tendences
7.3. ES enerģētikas politika un enerģijas tirgus
liberalizācija
7.4. ES apkārtējās vides politika un Kioto protokols
7.5. ES enerģētikas un apkārtējās vides politikas
aktualitātes Latvijā
8. ES ārējās tirdzniecības politika
8.2. The Common Comercial Policy (CCP)
8.3. GATT, PTO un ES
8.4. ES ārējās tirdzniecības līgumi ar trešajām valstīm
8.4.1. Eiropas ekonomiskās telpas līgums (EET)
8.4.2. Līgumi par muitas savienību izveidošanu
8.4.3. Partnerattiecību un sadarbības līgumi
8.4.4. Tirdzniecības nosacījumi Lomes Konvencijas
ietvaros
8.4.5. Vispārējo priekšrocību sistēma (GSP)
8.5. Latvijas ārējās tirdzniecības politikas izmaiņas pēc
iestāšanās ES
9. ES nodarbinātības un sociālā politika
9.2. ES nodarbinātības un sociālās politikas tapšanas
vēsture
9.3. ES nodarbinātības un sociālās politikas galvenās
jomas
9.3.1. Darba tiesību attiecības
9.3.2. Vienlīdzīga attieksme
9.3.3. Sociālais dialogs
9.3.4. Sociālā aizsardzība
9.3.5. Drošība un veselība darbā
9.3.6. Nodarbinātība, brīva darbaspēka kustība
9.4. ES nodarbinātības un sociālās politikas aktualitātes
Latvijā
10. ES reģionālā politika
10.2. ES reģionālās politikas pirmsākumi, mērķi un
attīstība

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

-

2

2

-
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10.3. ES reģionālās politikas jaunie uzdevumi
10.4. ES fondi un iniciatīvas
10.5. ES reģionālā politika un Latvija
Kopā
7.3.

Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
2 gads
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.

Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

32

20

12

3gads
5 sem.
6 sem.
2
1
3

7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, testi, uzdevumi, mājas darbi
Tēma
Pastāvīgā darba temats

Pastāvīgā darba
veids
1. Ekonomiskās integrācijas Ekonomiskās integrācijas pieejas un Tests
pieejas un formas
formas
Uzdevums
Mājas darbs
2. ES izveidošanās un ES ES līgumi, ES, EBTA, ES Tests
konstitūcija
Konstitūcija, Pamattiesību harta
Mājas darbs
3. ES struktūra, lēmumu
pieņemšana, prezidentūra
4. ES budžets un nodokļu ES budžets un nodokļu politika
Uzdevums
politika
5.
ES
kopējā Cukura reforma, Vīna sektora Mājas darbs
lauksaimniecības
politika reforma, Augļu un dārzeņu sektora
(KLP)
reforma
6. ES rūpniecības politika
Kopējais un atšķirīgais KLP un Uzdevums
rūpniecības politikas izstrādē.
Mājas darbs
Latvijas
nacionālā
Lisabonas
stratēģija
7. ES enerģētikas un Zaļā grāmata enerģētikai
Tests
apkārtējās vides politika
Kioto protokols
Uzdevums
Mājas darbs
8. ES ārējās tirdzniecības ES
tirdzniecības
politikas Mājas darbs
politika
pamatiezīmes
9. ES nodarbinātības un Eiropas Sociālā harta, Eiropas Mājas darbs
sociālā politika
pārskatītā
Sociālā
harta,
ES
aģentūras
10. ES reģionālā politika
ES struktūrfondi
Mājas darbs
Mācību priekšmeta apgūšanai tiek lasītas lekcijas un notiek praktiskās nodarbības, kuru
laikā studentus iepazīstina ar teorētisko bāzi par ekonomiskās integrācijas formām, ES
izveidošanos, struktūru un darbību. Studenti izpēta konkrētās ES politikas būtību, analizē tās
nepieciešamību, priekšrocības un trūkums, kā arī pēta, kā Eiropas ekonomiskā politika ietekmē
Latvijas ekonomiskās politikas veidošanos.
Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē, studenti pastāvīgi apgūst teorētisko
materiālu: likumus, līgumus, stratēģijas, novērtē to izstrādes nepieciešamību.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
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1) darbs praktiskajās nodarbībās – jāizpilda testi, uzdevumi, mājas darbu
prezentācijas
2) ieskaite - referāts vai rakstveida ieskaite
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Eiropas nodokļi Latvijā. – R: Latvijas Ekonomists, Ernst & Young, 2004. – 189.lpp.
2. ES Eiropas Savienībā. Mazā enciklopēdija. – Rīga: SIA “Valērija Belokoņa
izdevniecība”, 2003 – 243 lpp.
3. 300 soļi līdz ES. – Rīga: Diena, 2003 – 223 lpp.
4. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. – Rīga: Zinātne, 2007. – 292 lpp.
5. Lībermanis G. Kā latu nomainīs eiro. – Rīga: MULTINEO, 2006. – 64 lpp.
6. Šreters H.J. Eiropas Savienības leksikons. – Rīga: Jumava, 2004 – 261 lpp.
7. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 2006.gada decembris. – Rīga: LR
EM, 2006. – 172 lpp.
8. Hitiris T. European Union Economics. – London: Prentice Hall Europe, 1998 – 366 p.
9. Гагарина Г.Ю., Громыко В.В., Окрут З.М., Сагинова О.В. Экономика
Европейского союза. – Москва: Экономистъ, 2003 – 397 стр.
10. Морохин В. Европейская экономическая интеграция. – Рига: БМА, 2006 – 156
стр.
11. Eiropas Parlaments – www.europarl.lv/news.php
12. Saeimas ES informācijas centrs – www.eiroinfo.lv/
13. ES informācijas aģentūra – www.esia.gov.lv/
14. Sabiedriskās politikas portāls Politika.lv – www.politika.lv/
15. LR Zemkopības ministrija – www.zm.gov.lv/
16. LR Ekonomikas ministrija – www.em.gov.lv/
17. LR Ārlietu ministrija – www.am.gov.lv/, www.mfa.gov.lv/
ES likumdošanas akti, līgumi, stratēģijas u.c.
10. Prasības mācībspēkiem
Maģistra vai doktora grāds ekonomikā, valsts valodas prasme un vismaz vienas svešvalodas
zināšanas, prasme rīkoties ar datortehniku.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums un materiāli
• Tāfele;
• Kodoskops;
• Mācību literatūra;
• Pavairošanas tehnika;
• Mācību materiāli;
• Periodiskā literatūra
11.2. Norises vieta
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām ar atbilstošu aprīkojumu
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Programmu jāpārskata un jāprecizē katra mācību gada beigās atbilstoši jaunākajām tendencēm
Eiropas Savienības un Latvijas ekonomiskajā politikā
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Ekonomisko sistēmu funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IRE303
Statuss:
Bakalaura studiju līmeņa priekšmets.
3. Kredītpunkti: 2 KP,
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz zināšanām, kuras galvenokārt iegūtas mikroekonomikā,
makroekonomikā, uzņēmējdarbības ekonomikā un marketingā. Tam ir integrējoša loma.
5. Kursa īstenošanas mērķis:
Ekonomisko sistēmu funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle) padziļina priekšstatu par
uzņēmumu kā ekonomiskas sistēmas sastāvdaļu un palīdz studentiem izprast ar
uzņēmējdarbību saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un apgūt prasmes patstāvīgi
pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Papildināt zināšanas un palīdzēt apgūt
praktiskas iemaņas ekonomisko sistēmu funkcionēšanas uzlabošanā, kā arī risināt dažādus
valstiski svarīgus makroekonomiskas dabas jautājumus (inflācijas, bezdarba
samazināšana, valsts budžeta ieņēmumu-izdevumu prognozēšanu, valsts regulējošās lomas
nozīme tirgus nepilnību gadījumos u.c.)

6.
⇒
⇒
⇒

Kursa īstenošanas uzdevumi:
izprast uzņēmumu kā ekonomiskās sistēmas sastāvdaļu, lai:
veiktu sarežģītu situāciju analīzi;
prast izmantot ekonomisko teoriju (modeļus, metodiku) alternatīvo variantu ekonomisko
seku novērtēšanā, ar aprēķinu plānu, pārskatu un spēles uzdevumā noteikto datu palīdzību,
novērtēt šīs informācijas pielietojamību attiecīgo lēmumu pieņemšanā;
⇒ pielietot jaunas vadīšanas (pārvaldes) metodes, komunikatīvas prasmes, tehniskos līdzekļus
ar uzņēmējdarbību saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā;
⇒ noskaidrot negatīvo blakusefektu būtību un valsts lomu to samazināšanā vai novēršanā.
7. Saturs
7.1.Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti
1. Ievaddaļa. Apkārtējās vides piesārņojuma negatīvo ietekmju izraisīto seku novērtēšanas
modeļi un ekonomiskā analīze.
Izprast apkārtējās vides piesārņojuma problēmas un negatīvo blakusefektu izmaksu
novērtēšanas nepieciešamību. Mācēt pielietot negatīvo blakusefektu izmaksu galvenās
aprēķināšanas metodes: hedonisko cenu metodi, devas - reakcijas metodi, cilvēka kapitāla metodi
u.c. Izprast negatīvo blakusefektu izmaksu aprēķināšanas nepieciešamību.
2. Apkārtējās vides piesārņojuma un ražošanas izmaksu savstarpējā saistība.
Izprast negatīvo blakusefektu ekonomiskās sekas un korektīvā nodokļa ieviešanas nozīmi. Prast
pielietot ekonomiskās zināšanas ražošanas izmaksu aprēķināšanā un optimālās cenas noteikšanā,
mainīgu ārējo faktoru ietekmē (tirgus, inflācijas, valūtas kursa izmaiņas u.c.)
3. Valsts un citu galveno ekonomisko sistēmu savstarpējā mijiedarbība.
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Izprast makroekonomisko plūsmu modeli bez un ar valdības sektora līdzdalību. Apzināt
makroekonomisko plūsmu modeļus slēgtā un atvērtā ekonomikā. Izprast atsevišķu saimniecisko
vienību, tai skaitā, mājsaimniecību un valsts savstarpējo mijiedarbību. Izprast jauktās ekonomikas
apstākļos tos ekonomiskos faktorus, kuri visbiežāk nav spējīgi nodrošināt efektīvu resursu
izmantošanu.
4. Lēmumu pieņemšana risku un nenoteiktības apstākļos.
Izprast risku un nenoteiktības būtību. Prast novērtēt riska līmeni. Apgūt risku
samazināšanas metodes. Novērtēt asimetriskas informācijas ietekmi uz lēmumu
pieņemšanu.
7.2. Priekšmeta saturs
Temati
1. Ievaddaļa
1. Apkārtējās vides piesārņojuma negatīvo ietekmju
izraisīto seku novērtēšanas modeļi un ekonomiskā analīze:
1.1. Apkārtējās vides piesārņojuma negatīvo ietekmju
izraisīto seku ekonomiskais novērtējums,
1.2.negatīvo blakusefektu izmaksu aprēķināšanas metodes,
1.3. blakusefektu izraisītās sekas atkarībā no to intensitātes
un efektu ilguma,
1.4.kaitīgā piesārņojuma galvenie samazināšanas veidi un
pasākumi,
1.5.korektīvā nodokļa nozīme.
2. Apkārtējās vides piesārņojuma un ražošanas izmaksu
savstarpējā saistība:
2.1. ražošanas plānošanas funkcijas,
2.2. pašizmaksas un optimālās cenas aprēķināšana,
2.3. pamatlīdzekļu atjaunošanas iespējas,
2.4. peļņas un zaudējuma aprēķina analīze
3. Valsts un citu galveno ekonomisko sistēmu
savstarpējā mijiedarbība:
3.1. makroekonomisko plūsmu modeļi,
3.2. ekonomisko situāciju rezultātu ietekme uz lēmumiem,
3.3. atsevišķu makroekonomisku jautājumu risināšana (inflācijas
samazināšana, valsts fiskālo jautājumu risināšana u.c.)
3.4.valsts regulējošā loma tirgus nepilnību gadījumos un
sociālekonomisko problēmu risināšanā (bezdarba samazināšana,
labklājības līmeņa paaugstināšana, ņemot vērā Pareto-optimāls
principu u.c.)
4. Lēmumu pieņemšana risku un nenoteiktības
apstākļos:
4.1. riska aprēķināšana
4.2. indivīdu attieksme pret risku,
4.3. risku samazināšanas metodes
Kopā

Stundu skaits
Kopā Teor.

Prakt.

8

2

6

8

2

6

8

2

6

8

2

6

32

8

24
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7.3.Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1.Laika grafiks (stundu skaits nedēļā)
1 gads
2 gads
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.
Teorija
Praktiskās nodarbības
Kopā

3gads
5 sem.
6 sem.
8
24
32

7.3.2.Studiju organizācija un struktūra
Mācību priekšmets tiek apgūts ar lietišķās spēles palīdzību, iepriekš izstudējot
atbilstošo teorētisko materiālu.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Tēma
1. Ievaddaļa

Patstāvīgā darba temats
Negatīvo blakusefektu
novērtēšanas metodes

2. Apkārtējās vides piesārņojuma
un korektīvā nodokļa ietekme uz Pašizmaksas aprēķināšana un
optimālās cenas noteikšana
ražošanas izmaksu izmaiņām
3. Valsts un saimniecisko vienību
savstarpējā mijiedarbība
4. Lēmumu pieņemšana risku un
nenoteiktības apstākļos

Efektīvas ekonomiskās sistēmas
funkcionālā modeļa izveidošana
Risku aprēķināšanas metodes

Patstāvīgā darba
veids
Situācijas analīze
Uzdevumi

Uzdevumi
Uzdevumi

Pasniedzējam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā.
Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru.
Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās
diskusijās.
8.Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1.)darbs nodarbībās sadalās šādi:
• teorētiskā daļā– 35% no laika;
• praktiskajā daļā - izmantojot dotos spēles uzdevumā noteiktos datus, veikt aprēķinus,
analīzi, situāciju novērtējumu un pieņemt attiecīgus lēmumus– 65% no paredzētā laika.
2) ieskaites saturs: veiktie aprēķini, analīze, situācijas novērtējums un attiecīgo
lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz spēles uzdevumā dotajiem datiem atbilst
plānotajiem (paredzētajiem) lielumiem.
9.Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1.Nešpors V., Ruperte L., Saulītis J. Mikroekonomika. –R. Kamene, 2003.
2.Šenfelde M. Makroekonomika. –R.: RTU Izdevniecība, 2006.
3.Škapars R. Mikroekonomika. –R. LU, 2004.
4.Dixon J.A., Scura L.F., Carpenter R. A., Sherman P.B. Economic analysis of environmental
impacts, Earthscan Publications Ltd, London 2001- 209pp;
5.Sustainable Development finance: Opporunities and obstacles, proceedings of the third
expert Group meeting on financial issues of agenda 21, 6-8 february 1996, Manila, United
Nations, New York 1996-244pp;
6.Katzner D.W. An introduction to the economic theory of market behavior, Microeconomics
from A.Walrasian perspective, Cheltenham, UK, Nortampton, MA, USA, 2006 – 701pp;
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7.Нуреев Р. М., Курс микроэкономики, НОРМА - ИНФРА, М осква 2001 – 560c;
8.Гальперин В. М ., Игнатьев С. М. , Моргунов В. И., Микроэкономика, Экономическая
школа , Санкт – Петербург 2000 –503c;
10.Prasības mācībspēkiem
Maģistra vai doktora grāds, valsts valodas prasme, svešvalodu zināšanas, prasme rīkoties ar
datortehniku
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. tehniskais aprīkojums:
•tāfele:
-rakstīšanai ar krītu;
-rakstīšanai ar flomāsteru;
• kodoskops un ekrāns;
• datortehnika,
• projektors;
• pavairošanas tehnika mācību materiālu kopēšanai;
• mācību materiāli
• periodiskā literatūra
11.2. Norises vieta
Auditorija lekcijām un praktiskajām nodarbībām ar atbilstošu aprīkojumu
12.

Studiju kursa programmas pārskatīšana un novērtēšana

Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada nobeiguma. Bez tam to regulāri
pārskatīt līdz ar kārtējām izmaiņām likumdošanā t.sk. izglītības sistēmā, uzņēmējdarbībā u.c.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Ekonomiskās domas vēsture
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IET 108
Statuss: Bakalaura studiju programmas priekšmets
3. Kredītpunkti: 3 KP, kontaktstundas: 48, eksāmens
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmeta apguve balstās uz zināšanām un prasmēm, kas iegūtas mikro un makroekonomikā
bakalaura studiju programmas ietvaros
5. Kursa īstenošanas mērķis
Iepazīstināt ar ekonomiskās domas virzieniem un skolām Eiropā, ar ekonomiskās domas
redzamāko pārstāvju domām par ekonomiku un tautsaimniecību
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
Iegūt pamatzināšanas par ekonomiskās domas vēsturisko attīstību Eiropā laikā no 18. gadsimta
līdz mūsdienām, apgūstot mācību priekšmeta programmu atbilstīgi tās saturam (sk. 7. Saturs)
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie uzdevumi
1. Ekonomiskās domas skolas un virzieni. Jāspēj nosaukt un īsi aprakstīt ekonomiskās domas
skolas un virzienus Eiropā
2. Angļu klasiskā un franču fiziokrātu ekonomiskā doma. Jāspēj nosaukt šīs ekonomiskās
domas redzamākos pārstāvjus, viņu galvenās publikācijas, aprakstīt viņu dzīves gājumu,
pētniecības priekšmetu, metodi un atziņas
3. Klasiskā perioda ekonomiskā doma. Jāspēj nosaukt šīs ekonomiskās domas redzamākos
pārstāvjus, viņu galvenās publikācijas, aprakstīt viņu dzīves gājumu, pētniecības priekšmetu,
metodi un atziņas
4. Vācu vēsturiskā skola. Jāspēj nosaukt šīs ekonomiskās domas redzamākos pārstāvjus, viņu
galvenās publikācijas, aprakstīt viņu dzīves gājumu, pētniecības priekšmetu, metodi un atziņas
5. Neoklasiskā ekonomiskā doma. Jāspēj nosaukt šīs ekonomiskās domas redzamākos
pārstāvjus, viņu galvenās publikācijas, aprakstīt viņu dzīves gājumu, pētniecības priekšmetu,
metodi un atziņas
6. Institucionālā skola. Jāspēj nosaukt šīs ekonomiskās domas redzamākos pārstāvjus, viņu
galvenās publikācijas, aprakstīt viņu dzīves gājumu, pētniecības priekšmetu, metodi un atziņas
7. Keinsisms un monetārisms. Jāspēj nosaukt šo ekonomisko domu svarīgākās iezīmes,
redzamākos pārstāvjus, salīdzināt un izvērtēt viņu ieguldījumu ekonomikas teorijā, analīzē un
praksē
7.2 Priekšmeta saturs
Temati

Stundas
kopā
1. Ekonomiskās domas skolas un virzieni
4
2. Angļu klasiskā un franču fiziokrātu ekonomiskā 8 (12)
doma
3. Klasiskā perioda ekonomiskā doma
4 (16)
4. Vācu vēsturiskā skola
4 (20)

Lekciju
stundas
2
4 (6)

Praktiskās
stundas
2
4 (6)

2 (8)
2 (10)

2 (8)
2 (10)
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5. Neoklasiskā ekonomiskā doma
6. Institucionālā skola
7. Keinsisms un monetārisms
8. (Testa aizstāvēšana)
Kopā

8 (28)
4 (32)
8 (40)
8 (48)
48

4 (14)
2 (16)
4 (20)
20

4 (14)
2 (16)
4 (20)
8
28

7.3. Organizācija un struktūra
7.3.1. Laika grafiks (stumdu skaits nedēļā)
1.
semestris

2.
semestris

3.
semestris

4.
semestris

Teorija
Praktiskās
nodarbības
Kopā

5.
semestris

6.
semestris
1
2
3

7.3.2. Mācīšana un mācīšanās
Lekcijas, praktiskās nodarbības, konsultācijas, mācību literatūras lasīšana, ziņojumu
sagatavošana un atstāstīšana, domu apmaiņa, testa lapas aizpildīšana un testa aizstāvēšana
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Priekšmeta temati

Patstāvīgā darba temats

1. Ekonomiskās domas
skolas un virzieni
2. Angļu klasiskā un franču
fiziokrātu
ekonomiskā
doma
3.
Klasiskā
perioda
ekonomiskā doma

Mācību literatūra un interneta Mājas darbs, ziņojums
avoti par ekonomisko domu
V. Petija, Ā.Smita, D. Rikardo, Mājas darbs, ziņojums
Dž. St. Milla ekonomiskā doma

Ž. B. Seija, R.T. Maltusa, K.
Marksa, S.Sismondī ekonomiskā
doma
4. Vācu vēsturiskā skola
F. Lista, V. Rošera, K. Knīsa, G.
Šmollera, M. Vēbera ekonomiskā
doma
5. Neoklasiskā ekonomiskā Ž. Dipuī, K. Mengera, E. Bēmadoma
Baverka, J. Šumpētera, V.
Dževona, A. Māršala, F. Ežvorta,
Dž. B. Klārka ekonomiskā doma
6. Institucionālā skola
T. Veblena, Dž. Kommona, V.
Mitčela, Dž. M. Klārka, Dž.
Gelbreita ekonomiskā doma
7.
Keinsisms
un Dž. M. Keinsa, Dž. Hiksa, D.
monetārisms
Patinkina, P. Semjuelsona, M.
Fridmena ekonomiskā doma
8. (Tests ekonomiskās Ekonomiskās domas skolas,
domas vēsturē)
priekšmets, metode, cilvēks
ekonomiskās domas vēsturē,
personu ieguldījums

Patstāvīgā darba veids

Mājas darbs, ziņojums
Mājas darbs, ziņojums
Mājas darbs, ziņojums

Mājas darbs, ziņojums
Mājas darbs, ziņojums
Mājas darbs,
aizstāvēšana

testa
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8. Studentu darba rezultātu vērtēšana kredīta punktu (KP) iegūšanai
Praktisko nodarbību laikā tiek vērtēts:
8.1. informācijas apjoms, ko students ir ieguvis lekciju laikā un patstāvīgi
8.2. studenta spēja izstāstīt iegūto informāciju
8.3. studenta spēja izpildīt un aizstāvēt testu
9. Mācību literatūra un citi studiju avoti
1. Leonīds Krilovs. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts, I daļa. RTU izdevniecība,
Rīga 2003
2. Leonīds Krilovs. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts, II daļa. RTU
izdevniecība, Rīga 2008
3. Ivars Brīvers. Ekonomikas teorijas vēsture biogrāfijās. Banku augstskola,
4. Robert B. Ekelund, Robert F. Hebert. A history of economic theory and method. Fourth
edition. The McGROW - HILL COMPANIES, INC. International Editions 1997
5. Fitz Söllner. Die Geschichte des ökonomischen Denkens. Springer, Berlin, 2001
6. История экономических учений. Учебное пособие. Москва 2001
Rīga 2001
7. Nobela prēmijas laureāti ekonomikā . // www. nobel. se
10. Prasības mācībspēkiem
Augstākā ekonomiskā izglītība, ekonomikas maģistra vai doktora grāds, svešvalodu zināšanas,
zināšanas tautsaimniecībā, tautsaimniecības vēsturē, filozofijas vēsturē, Eiropas un
Ziemeļamerikas valstu vispārējā vēsturē, spēja lietot datortehniku mācību materiāla
sagatavošanā, lekcijās un praktiskās nodarbībās
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Telpa lekciju rakstīšanai un materiālu sagatavošanai praktiskām nodarbībām (ar
aprīkojumu)
11.2. Mācību un zinātniskā literatūra, pieeja internetam, pieeja RTU ORTUS, vēlama
pavairošanas tehnika
11.3. Telpa lekcijām un praktiskām nodarbībām, vēlams ar aprīkojumu
12. Mācību programmas pārskatīšana un novērtēšana
Atbilstīgi tam, kā mainās bakalaura studiju programma, informācijas apjoms un saturs
ekonomiskās domas vēsturē un tās pieejamība
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STUDIJU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Inovāciju ekonomika
2. Nr. Priekšmetu reģistrā: IUE 329
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti un stundu skaits: 3 KP, 48 stundas.
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Priekšmets balstās uz bakalaura akadēmiskajām studijām, uz zināšanām, kas iegūtas:
- ekonomikā;
- likumdošanā;
- datormācībā:
- tirgzinībās;
- matemātikā u. c.
- uzņēmējdarbības ekonomika;
- uzņēmējdarbības plānošana
5. Kursa īstenošanas mērķis
Sniegt zināšanas un iemaņas inovāciju ekonomikas jomā, zināšanas par
inovāciju ekonomikas pamatjēdzienos.
6. Kursa īstenošanas uzdevumi
Sniegt zināšanas un iemaņas inovāciju ekonomikas jomā, zināšanas par
inovāciju, tās būtību, īpatnībām, klasifikāciju, inovācijas ekonomisko pamatošanu,
inovāciju riskiem, kvalitāti izdevumiem inovāciju plānošanu un vadīšanu
uzņēmumos, par mārketinga nozīmi inovāciju sfērā, par inovāciju, procesiem,
infrastruktūru inovatīvo darbību.
7. Saturs
7.1. Priekšmeta apraksts – galveno tēmu mērķi un priekšmetu savstarpējā
saistība.
Galveno tēmu mērķi ir atspoguļoti 6. punktā un tematu nosaukumos 7.2. punktā.
7.2. Priekšmeta saturs
Nr.
p.k.

Temats

Stundu skaits
teorija

1
1.

1
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

2
Ievads. Priekšmeta uzdevumi, saturs, struktūra. Inovāciju
nozīme tirgus ekonomika. Nacionālo inovāciju koncepcija
un inovāciju programma. Komercdarbības konkurētspējas
un inovāciju veicināšanas programma 2007.-2013. gadam.
2
Inovāciju pamatjēdzieni, mērķi, veidi, klasifikācijas.
Inovāciju definīcijas un mērķi.
Inovāciju veidi, klasifikācijas. Inovāciju darbības veidi.
Inovāciju uzņēmumi .
Inovāciju uzņēmumi un veidi un klasifikācija.
Inovāciju uzņēmumu infrastruktūra.
Tirgzinības inovāciju sfēra.
Stratēģiskās tirgzinības inovāciju sfēra.
Taktiskās tirgzinības inovāciju sfēra.

prakt.d.

kopā

3
2

4
-

5
2

3
4

4
-

5
4

4

-

4

4

2

6
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5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.

Inovāciju procesa plānošana.
Inovāciju plānošanas būtība un principi.
Inovāciju stratēģiska un operatīva plānošana.
Inovāciju izdevumu analīze un inovāciju cenu veidošana.
Inovāciju izdevumi un to analīze.
Cenu veidošana inovāciju nozarē.
Inovāciju darbības finansēšana.
Finansēšanas sistēma, tās mērķi un principi.
Inovāciju darbības finansēšanas formas: budžeta un
ārpusbudžeta finansēšana finansu līzings, uzņēmuma
finansu avoti.
Inovāciju kvalitātes ekonomika.
Inovāciju kvalitātes būtība ISO-9000 standartu pamatā.
Inovāciju kvalitātes ekonomiskā novērtēšana.
Inovāciju projektu ekonomiskā efektivitāte.
Inovāciju projektu riski un inovāciju projektus
ekonomiskas efektivitātes novērtēšanas metodes.
Inovāciju ekonomiskā un budžeta efektivitāte.
Kopā:

6

2

8

4

4

8

2

2

4

2

2

4

4

4

8

32

16

48

7.3. Kursa kalendārs un organizācija
7.3.1. Laika grafiks (stundu skaits nedēļā):
1. gads
2. gads
3. gads
4. gads
1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.
Lekcijas
2
Praktiskās nodarbības
1
Kopā
3
7.3.2. Studiju organizācija un struktūra
Lekcijas, pārbaudes darbi, laboratorijas darbi, uzdevumi, situācijas, referāts.
Patstāvīgo studiju organizācija un struktūra
Temata
Patstāvīgā darba jautājums
numurs
Inovāciju nozīme ekonomikas attīstība.
Inovācijas darbības faktori.
1., 2.
Inovāciju veidi, klasifikācija.
Zinātņietilpīgās produkcijas rādītājs
3., 4.
Inovāciju uzņēmumi, tirgzinības
5.
Inovāciju procesa plānošana
Inovāciju uzdevumu analīze un cenu
6.
veidošana
Inovāciju darbības finansēšanas avoti, t.sk.
7.
struktūrfondi
Inovāciju kvalitātes ekonomiska
8.
novērtēšana
9.
Inovāciju risku novērtēšana

Patstāvīgā darba veids
Situācijas, referāts, uzdevumi
Analīze, uzdevumi, referāts
Analīze, uzdevumi, referāts
Analīze, uzdevumi, referāts
Analīze, uzdevumi, referāts
Analīze, uzdevumi, referāts
Analīze, uzdevumi, referāts
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8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
1) darbs praktiskajās nodarbības saskaņā ar priekšmeta programmu– jāatrisina 15 uzdevumi;
2) ieskaite līdz 2 stundām.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
1. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR EM, 2005.
2. Nacionālā inovāciju koncepcija. – Rīga: 2002. – 32 lpp.
3. Nacionālā inovāciju programma 2003. – 2006. gadam. – Rīga: 2003. – 38lpp.
4. Komercdarbības konkurētspējas un inovāciju veicināšanas programma 2007.-2013.
gadam. - http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=17802
5. MVU
attīstības
programma
2004.-2006.
gadam.
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=17803
6. A. Vatkins, N Agapitova. 21.gadsimta Nacionālā inovāciju sistēma Latvijas
21.gadsimta ekonomikai.- 66 lpp. http://www.innovation.lv
7. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. – Rīga: RTU Zin. rakstu krājumi, 2004. – 2007.
8. Dimza V.Inovācija pasaulē, Eiropā, Latvijā. – Rīga : LZA, 2003. – 205 lpp.
9. Atklāsme par inovācijas būtību – Rīga : 2004.g. novembris – 44 lpp. http://www.innovation.lv
10. Inovatīvās darbības pamatelementi. Rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Otrais papildinātais izdevums. Rīga, 2007. g. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
– 276 lpp.
11. RIS Latvia.The Latvian innovation system. Strategy and Action Plan 2005 – 2010. –
Rīga: november 2004. – 35 p. - http://ww.innovation.lv/ris.
12. Svarīgākā
kontaktinformācija
komercdarbības
uzsākšanai.
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_3763_1.pdf
Ekonomiku un uzņēmējdarbību regulējošie likumi un normatīvie akti, speciālie periodiskie
izdevumi: „Komersants”, „Latvijas ekonomists”, „Dienas bizness” u. c.
10. Prasības mācībspēkiem
Pasniedzējam jābūt vismaz ar ekonomikas vai MBA maģistra grādu (vēlams
ekonomikas doktora grāds).
Ieteicama pieredze uzņēmējdarbībā, valsts valodas prasme, vēlams lietišķās angļu
valodas zināšanas.
11. Realizācijas nodrošinājums
11.1. Tehniskais aprīkojums:
¾ Datortehnika
¾ projektors
¾ kodoskops;
¾ mācību literatūra;
¾ mācību materiāli;
¾ periodiskā literatūra.
11.2 Norises vieta:
¾ 1 auditorija lekcijām un praktiskajam nodarbībām – 3 stundas nedēļā;
¾ 1 datorklase atsevišķām nodarbībām (20 datori)
12. Programmas pārskatīšana un novērtēšana
Programmu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar
izmaiņām likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.
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MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMA
1. Bakalaura darbs
2. Nr. priekšmetu reģistrā: IRE 001
Studiju līmenis: Bakalaura akadēmiskās studijas
3. Kredītpunkti: 10 KP
4. Prasības kursa apguves uzsākšanai
Bakalaura darba uzrakstīšanai ir jābūt apgūtiem visiem studiju programmā paredzētiem
studiju priekšmetiem
5. Kursa īstenošanas mērķis
Bakalaura darba kā studiju noslēguma darba izstrādes mērķis ir sistematizēt, paplašināt un
nostiprināt teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas, kas ir iegūtas bakalaura studiju
laikā

6. Kursa īstenošanas uzdevumi
Bakalaura darba izstrādāšana un publiska aizstāvēšana komisijas priekšā ir bakalaura
studiju noslēguma posms, kur jāparāda savas zināšanas, kas apgūtas mācību procesā un arī
patstāvīgo studiju laikā, izstrādājot šo darbu.
Bakalaura darbs ir analītisks pētījums, ko veic students par apstiprināto tematu katedras
nozīmētā darba zinātniskā vadītāja vadībā.
Darba tapšanas laikā jāpielieto trijos mācību gados iegūtās zināšanas praktisku uzdevumu
risināšanā, analizējot ekonomisko procesu norisi, izdarot pamatotus secinājumus un
formulējot ieteikumus, kā sekmēt analizējamā procesa pozitīvās izmaiņas.
7. Saturs
Bakalaura darba izstrādi reglamentē apstiprinātais Nolikums par bakalaura darbu.
Bakalaura darba struktūra atbilst zinātniskā darba struktūrai un ietver šādas sastāvdaļas:
⇒ titullapa
⇒ bakalaura darba uzdevums
⇒ anotācija latviešu valodā
⇒ anotācija svešvalodā
⇒ saturs
⇒ apzīmējumu saraksts (ja ir nepieciešams)
⇒ ievads
⇒ teorētiskā daļa
⇒ nobeigums (secinājumi un priekšlikumi),
⇒ bibliogrāfiskais saraksts,
⇒ pielikumi (ja tādi ir nepieciešami)
Bakalaura darba izstrādāšanas gaitā students:
⇒ veic literatūras atlasi, sastāda literatūras sarakstu un saskaņo to ar vadītāju;

270
⇒ strādā ar izvēlēto literatūru, veidojot nepieciešamo datu bāzi;
⇒ vadošās katedras vadītāja nozīmētos termiņos atrāda darba vadītājam visas savas
iestrādes, gatavā darba sadaļas, lai var noteikt darba gatavības pakāpi;
⇒ izstrādā analīzes rezultātus un ieteikumus apspriež ar vadītāju; veic vadītāja ieteiktos
labojumus un papildinājumus tekstā.
8. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai
Bakalaura darbs tiek novērtēts 10 ballu sistēmā pēc tā aizstāvēšanas
Bakalaura darba aizstāvēšanā:
⇒ uzstājoties komisijas priekšā, students iepazīstina klātesošos (komisijas locekļus un
interesentus) ar savu darbu, ziņo par pētījuma gaitu un rezultātiem;
⇒ kad komisija ir iepazinusies ar vadītāja atsauksmi par studenta darbu un recenziju,
students atbild uz recenzijā izteiktajiem jautājumiem;
⇒ students atbild uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem (studentam jāspēj ātri un
precīzi atbildēt uz jautājumiem, lai varētu veidoties dialogs un diskusija par viņa
darba tematu);
⇒ students atbild uz komisijas uzdotajiem teorētiskajiem jautājumiem, ar kuru sarakstu
viņš tiek iepazīstināts iepriekšējā semestra laikā;
⇒ komisija vērtē autora prasmi zinātniski, koncentrēti, argumentēti un uzskatāmi atklāt
veikto pētījumu, izdarīt secinājumus, noteikt problēmas izpētes pakāpi;
⇒ kad pēdējais students ir aizstāvējies, komisija apspriež rezultātus, novērtē katra
studenta veikumu un lemj par bakalaura grāda piešķiršanu;
⇒ studenti tiek aicināti telpā, komisijas priekšsēdētājs nolasa protokolu par bakalaura
grāda piešķiršanu un aizstāvēto darbu novērtējumu.
9. Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti
Bakalaura darba uzrakstīšanai studentam ir jāizmanto zinātniska literatūra, kā arī citi
nepieciešamie informācijas avoti, piemēram, interneta avoti, normatīvie akti, periodiskie
izdevumi u.c. Bibliogrāfiskajā sarakstā jābūt ne mazāk kā 15 avotiem.
10. Prasības mācībspēkiem
Darba zinātniskajam vadītājam jābūt ar doktora vai maģistra zinātnisko grādu.
11. Realizācijas nodrošinājums
Bakalaura darba aizstāvēšanai nepieciešama ar datoru un projektoru aprīkota auditorija.
12. Studiju kursa pārskatīšana un novērtēšana
Prasības bakalaura darba izstrādāšanai tiek precizētas katru mācību gadu un pārskatītas
līdz ar nepieciešamajām izmaiņām.
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10. Pielikums
Bakalaura akadēmisko studiju programmas
„Ekonomika” absolventu diploma un diploma
pielikuma paraugs
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Ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes domes
2011. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 00

Jānis Kalniņš
personas kods 000000–00000

ieguvis

sociālo zinātņu
BAKALAURA GRĀDU
ekonomikā

Z. v.
Rektors

Ivars Knēts

Inženierekonomikas un vadības fakultātes domes
priekšsēdētājs
Remigijs Počs

Rīga
2011.gada 30.jūnijā
Reģistrācijas Nr. 221 - 000
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija MD C Nr. 0000, reģistrācijas Nr. 221 – 000

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES)
izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju
un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu,
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās
atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju
nesniedz, norāda iemeslu.
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju
1.1. uzvārds:
KALNIŅŠ
1.2. vārds:
Jānis
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):
00.00.0000
1.4. personas kods:
000000-00000
2. Ziņas par kvalifikāciju
2.1. kvalifikācijas nosaukums:
sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
ekonomika
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte,
valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlijā
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:
tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas):
latviešu
3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni
3.1. kvalifikācijas līmenis:
pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
3 gadi pilna laika studijas; 120 Latvijas kredītpunktu, 180 ECTS kredītpunktu.
Programma apgūta 01.09.2009 – 22.06.2012
3.3. uzņemšanas prasības:
vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem
4.1. studiju veids:
pilna laika studijas
4.2. programmas prasības:
Programmas kopapjoms ir 120 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas apjoms 82
kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 22 kredītpunkti, brīvās izvēles
kursu apjoms 6 kredītpunkti, bakalaura darbs 10 kredītpunktu.
Obligātā daļa ietver studiju kursus, kas atspoguļo ekonomikas nozares
pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju 43 kredītpunktu apjomā,
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attīstības vēsturi un aktuālās problēmas 11 kredītpunktu apjomā, nozares
raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā 15 kredītpunktu apjomā.
4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums:
Kredītpunkti
Kursi
Atzīme
Latvijas
ECTS
A daļa (obligāta)
Matemātika
Matemātika ekonomistiem
Tehnoloģiju fizikālie pamati
Lietišķā ķīmija
Datormācība (pamatkurss)
Datormācība ekonomistiem
Civilā aizsardzība
Sports
Mikroekonomika
Makroekonomika
Ievads studiju nozarē
Ekonomiskā statistika
Kvantitatīvās metodes ekonomikā
Latvijas tautsaimniecība
Tirgzinības
Nodokļi un nodevas
Starptautiskā ekonomika
Saimnieciskās un darba tiesības
Finanšu pamati
Lietišķā komunikācija
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbības ekonomika
Saskarsmes pamati
Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati
Projektu vadīšana
Vadīšanas teorija
Starptautiskās finanses
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
Cilvēku resursu ekonomika
B daļa (obligātā izvēle)
Ekonomiskās domas vēsture
Eiropas valstu ekonomika
Ekonomisko pētījumu metodoloģija
Nekustamā īpašuma ekonomika
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis
Angļu valoda
Mūsdienu filozofija
Politoloģija
C daļa (brīvā izvēle)

Uzņēmējdarbība un investīcijas
Banku darbības aktuālās problēmas
Prakse – nav paredzēta
Gala pārbaudījumi
Bakalaura darbs
„Lēmumu.....”
Vidējā svērtā atzīme: 7.00
4.4. atzīmju sistēma:

4
4
2
2
3
2
1
0
4
4
1
2
3
2
4
3
4
4
4
2
3
4
2
4
4
2
4
2
2

6
6
3
3
4.5
3
1.5
0
6
6
1.5
3
4.5
3
6
4.5
6
6
6
3
4.5
6
3
6
6
3
6
3
3

7
7
ieskaitīts
ieskaitīts
7
7
7
ieskaitīts
7
7
ieskaitīts
7
7
ieskaitīts
7
7
7
7
7
ieskaitīts
7
7
ieskaitīts
7
ieskaitīts
ieskaitīts
ieskaitīts
ieskaitīts
ieskaitīts

3
3
2
4
2

4.5
4.5
3
6
3

7
ieskaitīts
7
ieskaitīts

2
3
2
2

3
4.5
3
3

ieskaitīts
7
ieskaitīts
ieskaitīts

2
4

3
6

ieskaitīts
ieskaitīts

10

15

7
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atzīmju skala 10 – 1; 10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā pietiekamā atzīme
nozīme: 10 – izcili
6 – gandrīz labi,
9 – teicami,
5 – viduvēji,
8 – ļoti labi,
4 – gandrīz viduvēji,
7 – labi,
3-1 - neapmierinoši
4.5. kvalifikācijas klase:
nav
5. Ziņas par kvalifikāciju
turpmākās studiju iespējas:
tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālo studiju programmās, kas paredzētas
studijām pēc bakalaura grāda iegūšanas
profesionālais statuss:
nav paredzēts piešķirt
6. Papildinformācija
6.1. sīkāka informācija:
maģistra studiju programma „Ekonomika” ir valsts akreditēta 0000. gada 00. janvārī
uz akreditācijas laiku līdz 0000. gada 00. decembrim.
6.2. papildinformācijas avoti:
Studiju daļa
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu ielā 1, Rīga LV - 1658
tel. 67089423, fakss 67089305
www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv
Akadēmiskās informācijas centrs
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV - 1050
tel. 67225155, fakss 67221006
e-pasts: diplomi@aic.lv
7. Pielikuma apstiprinājums
7.1. datums:
7.2. paraksts
7.3. pielikuma parakstītāja amats:
7.4. zīmogs:

2011. gada 30. jūnijs
U. Sukovskis
Mācību prorektors

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī
skat. Pielikumu
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11. Pielikums
Darba devēju aptaujas anketas paraugs
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RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte
DARBA DEVĒJU APTAUJA
Lai novērtētu bakalaura akadēmisko studiju programmu „Ekonomika” lūdzam sniegt Jūsu kā darba devēja
viedokli par šo studiju programmu!
1.

Ka Jūs varētu kopuma raksturot pēdējos gados IEVF beigušos absolventus? Tie ir:
labi teorētiski un praktiski sagatavoti
labi teorētiski sagatavoti, bet nepietiekoši apgūtas praktiskās iemaņas
samērā vāji teorētiski un praktiski sagatavoti
kopumā izteikt vērtējumu grūti, jo jaunie speciālisti ir ļoti atšķirīgi

2.

Vai pēc Jūsu kā darba devēja viedokļa studiju programmas saturs kopumā atbilst (ļauj iegūt atbilstošas
zināšanas) darba tirgus izvirzītajām prasībām darba ņēmējam ar profesionālā maģistra grādu
uzņēmējdarbībā un vadīšanā?
Pilnīgi atbilst
Drīzāk atbilst nekā neatbilst
Daļēji atbilst
Drīzāk neatbilst nekā atbilst
Pilnīgi neatbilst

3.

Vai šādas studiju programmas absolvents, Jūsuprāt, paaugstinātu Jūsu uzņēmuma konkurētspēju?
Jā

4.

Grūti atbildēt

Daļēji

Nē

Grūti atbildēt

Vai pēc šīs programmas absolvēšanas darbiniekam būtu iespējas karjeras izaugsmē:
Jā

6.

Nē

Vai pēc Jūsu domām darbinieks, kurš apguvis šo programmu, varēs pielietot iegūtās zināšanas praksē
(ikdienas darbā) un vai tās tiks respektētas?
Jā

5.

Daļēji

Daļēji

Nē

Grūti atbildēt

Vai pēc Jūsu domām studiju programmas saturs nodrošina speciālistu konkurētspēju starptautiskajā
darba tirgū?
Pilnīgi nodrošina
Drīzāk nodrošina nekā nenodrošina
Daļēji nodrošina
Drīzāk nenodrošina nekā nodrošina
Nenodrošina

7.

Vai pēc Jūsu domām šīs studiju programmas saturs būtu jāpapildina ar citiem studiju kursiem (studiju
jomām), papildu praksi u.tml.?
Nē
Jā (lūdzu, norādiet kādiem):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
8.

Vai Jūs rekomendētu šo studiju programmu saviem darbiniekiem?
Jā

9.

Nē

Nezinu

Vai Jūs pats vēlētos apgūt šo studiju programmu?
Jā

Nē

Esmu apguvis līdzvērtīgu jeb citu

10. Kāda ir Jūsu uzņēmējdarbības joma?
Ražošana
Tirdzniecība
Pakalpojumi
Valsts iestāde
Cita (lūdzu norādiet):

.....................................................................................

11. Cik darbinieku strādā Jūsu uzņēmumā:
< 10
10 - 50
50 - 250
> 250
Pateicamies par Jūsu atsaucību!
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12. Pielikums
Studentu aptaujas anketas paraugs
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Cienījamo Student!

D8RD000
Lai veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, nepieciešams uzzināt Jūsu vērtējumu par šī
studiju kursa pasniedzēja darbu.
Atbildes atzīmējiet, precīzi ievelkot kvadrātiņā krustiņu
.
1. Studiju kursa pasniedzējs
3. Studiju
Bakalaura Maģistra Profesionālā
līmenis
2. Studiju kursa nosaukums
4. Studiju
1.
2. 3.
4.
5.
6. 7.
8.
semestris
Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā!

Pilnīgi
nepiekrītu

Drīzāk
nepiekrītu

Drīzāk
piekrītu

Pilnīgi
piekrītu

Nevaru
pateikt

1.

Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu

1.

2.

3.

4.

N.

2.

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve

1.

2.

3.

4.

N.

3.

Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām

1.

2.

3.

4.

N.

4.

Kursa viela nedublējās ar citu kursu vielu

1.

2.

3.

4.

N.

5.

Pasniedzējs izsklāstīja tēmas saprotami

1.

2.

3.

4.

N.

6.

Tēmu izklāsts bija sistemātisks un loģisks

1.

2.

3.

4.

N.

7.

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu

1.

2.

3.

4.

N.

8.

Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama

1.

2.

3.

4.

N.

9.

Nodarbību laiks tika izmantots lietderīgi

1.

2.

3.

4.

N.

10. Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus

1.

2.

3.

4.

N.

11. Pasniedzējs rosināja domāšanu

1.

2.

3.

4.

N.

12. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama

1.

2.

3.

4.

N.

13. Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

1.

2.

3.

4.

N.

14. Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

1.

2.

3.

4.

N.

15. Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga

1.

2.

3.

4.

N.

16. Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

1.

2.

3.

4.

N.

17. Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās

1.

2.

3.

4.

N.

18. Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju

1.

2.

3.

4.

N.

19. Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

1.

2.

3.

4.

N.

20. Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates

1.

2.

3.

4.

N.

un problēmas

līdzekļus
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21. Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai šī studiju kursa

Mazāk
nekā 2h

2-4 h

5-9 h

10 h
un vairāk

N.

22. Novērtējiet, lūdzu, šī kursa apguves grūtības pakāpi

viegls

piemērot

grūts

Pārāk
grūts

N.

23. Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

N.

apguvei?

24. Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju, pārbaudes formām,
mācību materiāliem u.c. kursa aspektiem:

Pateicamies par piedalīšanos!
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13. Pielikums
Absolventu aptaujas anketas paraugs
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RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte
ABSOLVENTU ANKETA
Studiju programma: EKONOMIKA
Studiju līmenis: .....................................................................
(atbildes variantu apvelciet vai ierakstiet savu atbildi)
1. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā:
Ö pozitīvi
Ö negatīvi

2. Kā Jūs vērtējat to, ka programmas specializācijas priekšmeti nesākās pirmajā mācību
gadā:
Ö pozitīvi
Ö negatīvi

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas:
Ö noderīgas
Ö daļēji noderīgas
Ö nederīgas

4. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas:
Ö noderīgas
Ö daļēji noderīgas
Ö nederīgas

5. Kas mācību procesā bija:
pozitīvs _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
negatīvs ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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6. Kādu zināšanu un iemaņu Jums trūkst:

7. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet
kāpēc:

8. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā:

9. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai:

Paldies par atsaucību!
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14. Pielikums
Bakalaura akadēmisko studiju programmas
„Ekonomika” iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts,
to darba attiecības ar RTU un docējamie kursi
Dzīves un darba gājums (CV) (skat. papildus pievienoto pielikumu)
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Rīgā bakalaura akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” iesaistītā
akadēmiskā personāla saraksts, to darba attiecības ar RTU
un docējamie kursi
Nr.p.k.

Akadēmiskais
Personāls

Akadēmiskais
vai zinātniskais
grāds

Ievēlēts vai
uz laiku
pieņemts
darbā

Pasniedzamie studiju
kursi

Papild. vēlēts

Ekonomiskās sistēmas
funkcionēšanas modelis
(lietišķā spēle)

1.

Ādamsone Liena

Dr. oec., docente

2.

Auziņa Astra

Dr. oec., lektore

3.

Baldiņš Alvars

4.

Baranovskis Nikolajs

5.

Buceniece Ella

6.

Buiķis Māris

7.

Carkovs Jevgenijs

8.

Derkača Ludmila

9.

Didenko Konstantīns

10.

Dovladbekova Inna

11.

Ezera Ilona

12.

Gaile – Sarkane Elīna

13.

Gudzuka Sandra

14.

Iļjinska Larisa

15.

Jansons Vladimirs

16.

Jemeļjanovs
Vladimirs

Dr. sc.pol. asoc.
prof.
Dr. habil. oec.,
profesors
Dr.phil. asoc.,
prof.
Dr. math.,
profesors
Dr. habil. math,
profesors
Mg. philol.,
lektore
Dr. oec.,
profesors
Dr. oec., asoc.
profesore
Mg. oec., prakt.
docente
Dr. oec.,
profesors
Mg. hsyh.,prakt.
docente
Dr. philol., asoc.
prof.
Dr. math., asoc.
profesors
Dr. sc.ing., asoc.
prof.

Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Blakus d.
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts

17.

Judrupa Ilze

Mg. oec., lektore

Papild. vēlēts

18.

Kamola Līga

Mg. ed., Mg.
oec., lektore

Papild., vēlēts

19.

Kamols Uldis

Mg. oec., dipl.
oec., asistents

Blakus d.,
vēlēts

20.

Kampars Valdis

21.

Ketners Kārlis

Dr. chem.,
profeors
Dr. oec.,
profesors

Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts

Latvijas tautsaimniecība
Politoloģija
Organizēšanas teorija
Mūsdienu filozofija
Matemātika
Matemātika
ekonomistiem
Angļu valoda
Uzņēmējdarbības
ekonomika
Starptautiskās finanses
Vadīšanas teorija
Lietišķā komunikācija
Tirgzinības
Saskarsmes pamati
Franču valoda
Ekonomiskās
informācijas apstrāde
Civilā aizsardzība
Eiropas valstu
ekonomika
Ekonomisko pētījumu
metodoloģija
Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu
vadīšana
Lietišķā ķīmija
Nodokļi un nodevas
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Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts

22.

Krilovs Leonīds

Dr. oec., docents

23.

Kuņickis Valērijs

Dr. phil., docents

24.

Lauziniece Valentīna

25.

Magidenko Anatolijs

26.

Medvids Artūrs

27.

Miheijeva Valentīna

28.

Nešpors Viktors

29.

Orlovska Ausma

30.

Ose Daina

31.

Ozoliņa – Ozola Iveta

32.

Ozolzīle Gunārs

33.

Počs Remigijs

34.

Semjonova Naģežda

35.

Starčenko Alla

Mg. oec., lektore

36.

Survilo Tatajana

Dr. oec., asoc.
profesore

Pamatd.,
vēlēts

37.

Šenfelde Maija

Dr. oec.,
profesore

Pamatd.,
vēlēts

38.

Tambovceva Tatjana

Dr. oec., docente

Pamatd.,
vēlēts

39.

Taraškēvičs Rolands

Dr. oec.,
profesors

40.

Tīse Lolita

Mg. oec., lektore

Mg. philol,
lektore
Dr. habil. oec.,
profesors
Dr. phys.,
profesors
Mg. oec., lektore
Dr. oec.,
profesors
Dr. oec., asoc.
profesore
Mg. jur., Mg.
oec., prakt.
docente
Mg. oec., lektore
Dr. sc.soc., asoc.
profesors
Dr. habil. oec.,
profesors
Mg. oec., prakt.
docente

Ekonomiskās domas
vēsture
Mazās grupas un
personības socioloģija
Vācu valoda

Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts

Inovāciju ekonomika
Tehnoloģiju fizikālie
pamati
Dabsaimniecības
ekonomika
Mikroekonomika
Ekonomiskā statistika

Pamatd.,
vēlēts

Saimnieciskās un darba
tiesības

Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts

Cilvēku resursu
ekonomika

Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts

Vispārējā socioloģija
Kvantitatīvās metodes
ekonomika
Finansu pamati
Uzņēmējdarbības
loģistikas pamati
Reģionālās plānošanas
un prognozēšanas
pamati
Makroekonomika
Starptautiskā ekonomika
Bakalaura darbs
Datormācība
(pamatkurss)
Datotmācība
ekonomistiem
Vadības socioloģija
Grāmatvedība
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Daugavpils filiālē
bakalaura akadēmiskās studiju programmas „ Ekonomika ”
realizācijā iesaistītā mācībspēku saraksts

Nr.p.k.

Akadēmiskais
Personāls

Akadēmiskais vai
zinātniskais grāds

Ievēlēts vai uz
laiku pieņemts
darbā

Pasniedzamie studiju
kursi
Mūsdienu filozofija

1.

Buceniece Ella

Dr.phil. asoc.,
prof.

Pamatd., vēlēts

2.

Didenko Konstantīns

Dr. oec., profesors

Pamatd., vēlēts

3.

Gaile – Sarkane Elīna

Pamatd., vēlēts

4.

Ivanovs Jurijs

5.

Jemeļjanovs Vladimirs

Dr. oec., profesors
Dr. sc.ing.,
docents
Dr. sc.ing., asoc.
prof.

6.

Miglāns Vladimirs

7.

Ņikišins Vladimirs

8.

Oļeho Juliāns

9.

Orlovska Ausma

10.

Ose Daina

11.

Smirnovs Sergejs

Dr. sc.ing.,
docents
Dr. phys., docents
Dr. oec., asoc.
profesore
Mg. jur., Mg. oec.,
prakt. docente
Mg. math., lektors

12.

Smirnova Raisa

Dr. sc.ing. docente

Pamatd., vēlēts

13.

Ščukins Igors

Dr. sc.ing. docente

Pamatd., vēlēts

14.

Šenfelde Maija

Dr. oec., profesore

Pamatd., vēlēts

15.

Stašāne Janīna

Dr. oec.,docente

Pamatd., vēlēts

16.

Stašāne Sandra

Mg. paed., lektore

Pamatd., vēlēts

17.

Strautmane Valentīna

Mg. oec, lektore

Pamatd., vēlēts

18.

Tīse Lolita

Pamatd., vēlēts

19.

Treķjakova Jeļena

Mg. oec., lektore
Mg. oec., Mg.
philol., lektore

Saimnieciskās un darba
tiesības
Matemātika ekonomistiem
Datotmācība
ekonomistiem
Ekonomiskās informācijas
apstrāde
Starptautiskā ekonomika
Latvijas tautsaimniecība,
Cilvēku resuru ekonomika,
Vdīšanas teorija
Politoloģija, Vadības
socioloģija, Saskarmes
pamati, Lietišķā
komunikācija
Nodokļi un nodevas,
Makroekonomika,
Mikroekonomika, Finanšu
pamati
Grāmatvedība

Pamatd., vēlēts

Angļu valoda

Mg. phys., lektors

Pamatd., vēlēts
Pamatd., vēlēts

Uzņēmējdarbības
ekonomika
Tirgzinības
Datormācība (pamatkurss)
Civilā aizsardzība

Pamatd., vēlēts

Tehnoloģiju fizikālie
pamati
Kvantitatīvās metodes
ekonomika
Matemātika

Pamatd., vēlēts

Ekonomiskā statistika

Pamatd., vēlēts
Pamatd., vēlēts

Pamatd., vēlēts
Pamatd., vēlēts
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15. Pielikums
Latvijas Universitātes studiju programma (Latvija)
Elektroniski pieejams:
http://www.evf.lu.lv/Izvele.asp?h2=6&h3=7&h4=8&h5=Programmas/bakalauri_ekon.htm&h6=9
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16. Pielikums
Tilburgas universitāte studiju programma (Nīderlande)
Elektroniski pieejams:
http://www.tilburguniversity.nl/prospectivestudents/bachelors/programmes/feb/ecs/programme.html
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First year
The first year gives you a broad basis in the different economic disciplines, such as
macroeconomics, microeconomics, financial economics and international economics. In
addition, you will follow core courses in the field of mathematics, statistics and management.
Semester 1 (September –
January)

Semester 2 (January – June)

Microeconomics 1

Microeconomics 2: Welfare
Economics

Macroeconomics 1

Macroeconomics 2: Open
Macroeconomics

Mathematics 1

Mathematics 2

Statistics

Financial Economics

Business Economics 1:
Accounting

Business Economics 2: Finance

Total 30 ECTS

Total 30 ECTS

During this first year, you must obtain at least 60% of the total amount of credits set for
that year (Binding Study Advice). If you meet this requirement, you can continue with the
programme.
Second Year
Semester 1 (September –
January)

Semester 2 (January – June)

Microeconomics 3: Industrial
Economics

Microeconomics 4:
Information Economics

Macroeconomics 3: Money and
International Finance

Macroeconomics 4:
Macroeconomic Dynamics

Econometrics

Development Economics

International Trade

Public Sector Economics

Philosophy of Science

Philosophy of the Economy

Total 30 ECTS

Total 30 ECTS
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Third Year
In the third year of the programme, you are given the opportunity to experience different
cultures by studying a semester abroad at one of Tilburg University's partner universities.
Although it is strongly recommended that students go abroad for half a year, students can also
decide to take electives at Tilburg University instead.
Semester 1 (September –
January)

Semester 2 (January –
June)

5 Free Electives at Tilburg
3 programme electives, to
University or Exchange semester at
specialize and prepare for
a partner university all over the
an MSc programme
world
Bachelor’s thesis
Total 30 ECTS

Total 30 ECTS

Academic skills are integrated in different courses throughout the programme. In the first
year, students will work on academic writing, presentation skills, Microsoft Excel and SPSS
(statistical programme for academic research). In the first semester of the third year students
can go on exchange to one of the partner universities all over the world. All students will
receive vouchers that can be used to attend language courses free of charge at the university
language centre.
Once you have successfully passed all your examinations and have written your
Bachelor’s thesis, you are awarded a Bachelor of Science degree (BSc) in Economics. With
this degree, you can enter one of the one-year Master's programmes of Tilburg University.
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17. Pielikums
ISM Vadības un ekonomikas universitāte (Lietuva)
Elektroniski pieejams:
http://www.ism.lt/index.php?item_id=77427
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18. Pielikums
RTU Senāta lēmumi par ikgadējiem pašnovērtējuma
ziņojumiem un ikgadējie studiju programmas
„Ekonomika” pašnovērtējuma ziņojumi
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas fakultāte

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2008. “27.“oktobrī, prot. Nr. 526

AKREDITĒTO AKADĒMISKO BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU
“EKONOMIKA” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

par 2007./2008. ak. gadu

Rīga
2008
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Ekonomikas profila bakalaura studiju programmas mērķis: ir sniegt akadēmiskās
izglītības pamatus, pētnieciskā darba iemaņas, lai sagatavotos turpmākām studijām.
Trīs gados nodrošinot pirmā līmeņa akadēmisko izglītību. Bakalaura akadēmiska
izglītības programma pēc sava apjoma atbilst MK normatīvajiem aktiem un RTU Senāta
lēmumiem.
•
•
•
•
•

Studiju programmas uzdevumi:
dot iespēju studējošiem bakalaurantūrā iegūt akadēmisko grādu saistībā ar viņa tālākām
studijām un darbu;
attīstīt iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu izvirzīšanā un to risināšanā;
veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo
pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu
praktiskā darbībā;
attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko
izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu.
veicināt studējošo interešu veidošanos par sabiedrībā notiekošiem procesiem.
Uzdevumu realizāciju varētu vērtēt:
¾ pēc studentu aktivitāti mācību procesā;
¾ piedalīšanos zinātniski pētnieciskā darbā;
¾ studentu sabiedriskajās organizācijās;
¾ darba devēju atsauksmēm par absolventiem.
2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Bakalaura studiju programma “Ekonomika” pārakreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes
lēmumu 2003. gada 10. decembra (lēmums Nr. 673) līdz 2009. gada 31. decembrim.
2007./2008. nelielas izmaiņas studiju programmās ir notikušas.
Obligātās (A daļas) priekšmets „Organizāciju teorija” 4 KP ir pārcelts uz ierobežotās
izvēles (B daļu), savukārt priekšmets „ Projektu vadīšana” 4 KP ir pārcelts uz A daļu. Kā arī B
daļā ir iekļauti jauni studiju priekšmeti „Ekonomisko pētījumu metodoloģija” 2 KP un
Ekonomiskais funkcionēšanas modelis (Lietišķā spēle) 2 KP.
2.2. Studiju programmas atbilst akadēmiskās izglītības standartam
2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā nav notikušas.
3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. Pasniegšanas metodes
Daudzi mācībspēki lekciju materiālus sagatavo, izmantojot PowerPoint iespējas, taču ne
visas auditorijas ir pietiekoši nodrošinātas ar tehniskiem līdzekļiem, kas bremzē to pilnīgu
pielietošanu.
Praktiskās nodarbībās arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs. Aizvien vairāk mācībspēku
savā priekšmetā izmanto ORTUs E-vidi pārejot no Blackboard sistēmas.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Programmas realizācija ir saistīta ar RTU un IEF materiālo bāzi. IEF materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanu 2007./08. mācību gadā notika trīs pamatvirzienos:
1.
datortehnikas atjaunošana un papildināšana;
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2. telpu remonts, jaunu mēbeļu iegāde;
3. mācību – metodiskās materiālu sagatavošana.
Reizi gadā notiek mācību priekšmetu programmu pārskatīšana, tematu un literatūras
aktualizēšana.
Ir publicēti lekciju konspekti, metodiskie norādījumi, mācībspēki ir piedalījušies Fakultātes
mācībspēki 2007./ 2008. ak. gadā ir publicējuši metodiskos mācību materiālus:
1. Ādamsone L. Nešpors V. Tirgus nepilnības un sabiedrības (valsts) iespējas to
novēršanā. (mācību līdzeklis). Rīga, 2007.- 120 lpp.
2. Dovladbekova I. ES ekonomiskā politika un Latvija. RSU, 2008.- 350 lpp. (ar līdzaut.)
3. Judrupa I. Eiropas valstu ekonomika. – R:RTU izdevniecība, 2007. – 332 lpp.
4. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture. Mācību līdzeklis 2. daļa., R.:RTU
izdevniecība, 2008.- 46 lpp.
5. Šenfelde M. Makroekonomika.- Rīga: RTU, 2008. – 231 lpp.
6. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J.Vadības grāmatvedības pamati: Mācību līdzeklis.Rīga, 2008. - 180 lpp.
7. V. Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana piemēros. Apkalpošanas sistēmu ar
gaidīšanu ekonomiskā modelēsana. Macību lidzeklis. Rīga, RTU Izdevniecība, 2008. g.
– 111. lpp.
3.3.
Studentu iekļaušanās pētnieciskajā darbā
RTU 49. Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē piedalījās bakalaura un studiju
programmas 7 studenti, kuru referāti atainoja veikto darbu konkrēto problēmu izpētē. Kauliņa
Jūlija "Risku novērtēšana investīciju projektos" (Zinātniskā vadītāja L. Ādamsone), Āboliņa
Baiba”Sabiles novada pašvaldības budžets un tā struktūras ietekme uz novada attīstību"
(Zinātnsikā vadītāja T. Survilo) un Zakirovs Artjoms Tehniskās analīzes izmantošana valūtas
tirgū" (Zinātniskā vadītāja I. Dovladbekova) u.c.
3.4.
Starp augstskolu un starptautiskā sadarbība
Pastāv sadarbības līgums starp Banku augstskolu un RTU IEF par koordināciju un
sadarbību maģistru programmu īstenošanā ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadīšanā.
Hāgenas Tālmācības universitātē (Vācija) sadarbībā ar RTU piedāvā studiju programmu
“Dubultais diploms ekonomikā”, kas dod iespēju studēt ekonomiku maģistrantūrā paralēli
RTU un Hāgenas Tālmācības universitātē. Šīs programmas absolventi iegūs divus diplomus –
RTU un Hāgenas Tālmācības otrās pakāpes ekonomista diplomu, kas ir pielīdzināts maģistra
diplomam.
Sadarbības līgums starp trim augstskolām: RTU, Latvijas Universitāti un Vismāras
augstskolu (Vācija) paredz studentu apmaiņu maģistra darba sagatavošanā.
Nolīgums par sadarbību starp Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti (Ukraina),
Rīgas Tehnisko universitāti (Latvija), Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti “Kijevas
Politehniskais institūts” (Ukraina). Šis līgums ir sastādīts ar mērķi attīstīt Ukrainas un Latvijas
tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un ekonomikas zinātņu un augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanu. Tostarp ir cieša sadarbība ar Doņeckas Nacionālo universitāti (Ukraina),
organizējot IEF studentu piedalīšanos starptautiskajās vasaras Ekonomikas skolās Doņeckā ik
gadu jūnija pēdējā nedēļā.
Profesore M. Šenfelde darbojas starptautiskā projektā „Baltic Sea Virtual Campus”
INTERREG III B (Baltic Sea Region), kā arī sadarbojas ar Šveices Geberta Rufa fondu Swiss
Baltic Net programmas ietvaros, ieviešot studiju procesā lietišķo spēli Ecosys.
Aktīva sadarbība noris ar Oklahomas Valsts universitāti (ASV) un ar Ekoloģijas un
dzīves Drošības Starptautisko Zinātņu Akadēmiju (ANO) paspārnē, kā arī Dānijas Orhīzas
universitātes Ekonomikas institūtu un Polijas Gdaņskas universitātes Ekonometrijas katedru.
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Sadarbības pamatvirzieni:
9 mācību pētniecisko materiālu, krājumu, mācību līdzekļu sagatavošana un
publicēšana;
9 lekciju lasīšana;
9 augstākā līmeņa speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšana.
2008. gada 31. martā ir noslēgts līgums par sadarbību uz trim gadiem starp RTU (pārstāvis
RUE katedra) un Taivānas Nacionālo Univesitāti (National Chung Cheng University). Mācību
un metodiskās sadarbības virzieni ir šādi:
Ö studentu apmaiņa;
Ö informācijas apmaiņa par apmācību metodēm;
Ö studentu zinātniski pētniecisko kopīgo darbu veicināšana.
Prof. N. Lāce, asoc prof. Z. Sundukova un asoc prof. E. Gaile-Sarkane piedalījās
programmā „Erasmus Programme: Teacher Exchange” 2007.g. 11. -18. septembrī Brno
University of Tehnology
Prof. N. Lāce lasīja lekcijas Brno Tehnoloģijas universitātē u 2008. gada 17.-19.martā
un Tallinas Tehnoloģijas universitātē 2008.gada 11. aprīlī .
3.5.
Sadarbība ar darba devējiem
Pozitīvais šeit ir tas, ka vadošie mācībspēki aktīvi piedalās dažādu profesionālo
apvienību un asociāciju darbā kā dalībnieki, eksperti, konsultanti, cita starpā arī par izglītības
jautājumiem, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācijā, Latvijas Aktuāru asociācijā,
Latvijas Personāla vadības profesionālā asociācijā u.c.. Šīs apvienības un asociācijas arī
piedalās profesiju standartu izstrādāšanā, tāpēc studiju programmas īstenotājiem ir zināmas
darba devēju vēlmes bez īpašu aptauju organizēšanas.
4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 3 –
10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu” un Valsts akadēmiskās izglītības standarta
prasībām pēc desmit ballu skalas.
Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.
1.tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas
vērtēšanu sistēmas
Mērķi
1. Zināšanas, kas jāiegūst absolventam :
9 jāiegūst ekonomikas profilam
atbilstošas zināšanas, lai spētu pildīt
atbilstoša speciālista funkcijas vai arī spētu
mācīties maģistrantūrā vai doktorantūrā
ekonomikas vai vadībzinātņu profilā;
2. Nepieciešamās iemaņas un prasmes:
9 prasme izmantot iegūtās teorētiskās
zināšanas konkrēta uzdevuma formulēšanā
un risināšanā;
9 pētnieciskā darba iemaņas;
9 prasme izmantot datorus un atbilstošas
datorprogrammas, kā arī citus IT
sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;
3. Absolventam jābūt spējīgam darīt:
9 izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista
funkcijas;
9 būt spējīgam nepārtraukti paaugstināt savu
zinātnisko līmeni.

Vērtēšanas sistēma
1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī referātu
atzīmes;

2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie darbi
to izpildes novērtējums;
piedalīšanās dažādos konkursos un tur
ieņemtās vietas;

3. Izstrādātā bakalaura un maģistra darba
līmenis un novērtējums, kā arī darba
devēju atsauksmes.
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5. STUDENTI
Ekonomikas programmā 2007./08. mācību gada beigās bija šāds pilna laika studentu un
absolventu skaits:
2.tabula
Pilna laika studentu un absolventu skaits 2007./2008. ak. gadā
2. gads
3. gads Kopā
1. gads
Absolventi
17
Ekonomika
27
38
82
16
2007./08. mācību gadā tika uzņemti 1 kursā bakalauru programmā 27 tai skaitā par
maksu 9, bet 38 studenti 2 kursā tostarp 13 par maksu. Savukārt 3 kursā bakalauru studijās 17
no tiem 3 studenti studēja par maksu.
Paralēli pilna laika dienas nodaļas studijām programmā „Ekonomika” notiek arī nepilna
laika vakara un neklātienes studijas, kur studentu skaits ir 132 studenti t.sk. Daugavpils filiāles
studentus.
Vienas no lielākām problēmām studiju procesā studentiem sagādā mācību priekšmets
„Lietišķā ķīmija” un „Mikroekonomika”.
Šogad viena bakalaurante Katrīna Šaplaka piedalījās XI Starptautiskajā Ekonomikas
vasaras skolā Ukrainā, ko organizēja Doņeckas Nacionālā universitāte.
Bakalaura studiju programmu studentiem ir iespējas mācīties citu valstu augstskolās
ERASMUS ietvaros 1 studente studē Spānijas Barselonas universitātē.
6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Ekonomikas programmu realizē IEF personāls, kuru akadēmiskā kvalifikācija ir attēlota 3.
tabulā.
3.tabula
Mācībspēku sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas
Kvalifikācija
Profesori
Asoc. profesori
Docenti, t.sk. prakt. docenti
Lektori
Asistenti
KOPĀ

Skaits
10
15
12
10
5
52

To zinātniskā kvalifikācija ir sekojoša: Dr. oec. habil. – 4, Dr. oec. - 29, mag. oec. -19
Eksakto, humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti
mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.
Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību.
2007./2008. ak. gadā programmas realizācijā 2 iesaistīts mācībspēks aizstāvēja promocijas
darbu un ieguva doktora grādu ekonomikā (Dr. oec.), savukārt 6 pasniedzēji veiksmīgi turpina
studijas doktorantūrā.
Mācībspēku izmanto kvalifikācijas celšanai dažādas formas: piedalīšanās konferencēs un
semināros, kā arī apmācību un dažādus kursus.
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7. PAŠNOVĒRTĒJUMS - SVID ANALĪZE
Stiprās vietas
tudenti:
9 iegūstama salīdzinoši kvalitatīva
izglītība;
9 labas karjeras iespējas
Studiju process:
9 iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt
studiju process;
9 iespējas
piedalīties
Studentu
Zinātniskajās konferencēs un semināros;
9 iespējas apgūt vairākas svešvalodas;
9 iespējas studēt ārvalstu augstskolās;
9 iespējas turpināt studijas nākamā pakāpē;
Akadēmiskais personāls:
9 akadēmiskā personāla pietiekami augstā
kvalifikācija un pieredze;
9 labas savstarpējās attiecības starp
mācībspēkiem,
mācībspēkiem
un
studentiem;
Pārējie faktori:
9 aizvien labāka kļūst IEF materiāli
tehniskā bāze;
9 lietišķas saites ar ārzemju augstskolām.

Vājās vietas
Studenti:
9 bakalaura programmā imatrikulēto
studentu sagatavotības līmenis;
9 darbs finansiālo apstākļu dēļ
Studiju process:
9 neatbilstošs
koplietojamo
auditoriju
fonds, kas neatbilst mūsdienu prasībām;
9 auditoriju izvietojums dažādās ēkās,
kuras atrodas ievērojamā attālumā viena
no otras;
9 nepietiekams nodrošinājums ar mācību
metodisko literatūru;
Akadēmiskais personāls:
9 lēns mācībspēku personāla atjaunošanas
iespējas;
Pārējie faktori:
9 nepietiekošs valsts finansējums biroja
tehnikas, apmācības tehnisko līdzekļu
iegādei.

8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI
9
9
9
9
9

turpināt darbu pie studiju priekšmetu pasniegšanas metodikas uzlabošanas un lekciju
konspektu sagatavošanas publicēšanai;
pēc iespējas vairāk iesaistīt maģistrantus pētnieciskajā darbā un RTU SZTK attiecīgo
sekciju darbā;
pārstrādāt nolikumus par bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu;
nodrošināt mācību – metodiskās literatūras sagatavošanas, finansēšanas un autoru
materiālās stimulēšanas jautājumus;
pārdomāt mācībspēku kvalifikācijas celšanas iespējas un to finansiālo nodrošinājumu;
2008. gada 2. oktobrī
Studiju programmas “Ekonomika”
Pašnovērtēšanas darba grupas
vadītājs Dr. oec. prof.
J. Saulītis
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Inženierekonomikas fakultāte

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2007. “29.“oktobrī, prot. Nr. 517

AKREDITĒTO AKADĒMISKO BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMU “EKONOMIKA” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

par 2006./2007. ak. gadu
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Ekonomikas profila bakalaura studiju programmas mērķis: ir sniegt akadēmiskās izglītības
pamatus, pētnieciskā darba iemaņas, lai sagatavotos turpmākām studijām.
Trīs gados nodrošinot pirmā līmeņa akadēmisko izglītību. Bakalaura akadēmiska izglītības
programma pēc sava apjoma atbilst MK normatīvajiem aktiem.
Ekonomikas profila maģistrantūras studiju programmas mērķis: ir sagatavot augstas
kvalifikācijas speciālistus valsts institūcijām un privātajam uzņēmējdarbības sektoram, kuri ir
konkurētspējīgi darba tirgū, kā arī ir spējīgi veikt zinātniski pētniecisko darbu.
Lai to nodrošinātu tiek padziļinātas maģistra programmā gūtās zināšanas un prasmes, lai
absolvents spētu ģenerēt jaunas idejas un praktiskos risinājumus dažādās ekonomikas sfērās,
kā arī spētu veikt pedagoģisko darbu.
9
9
9
9
9

Kopumā studiju programmu uzdevumi:
dot iespēju studējošiem bakalaurantūrā un maģistrantūrā iegūt akadēmisko grādu
saistībā ar viņa tālākām studijām vai darbu;
attīstīt iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu izvirzīšanā un to risināšanā;
veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo
pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk
viņu praktiskā darbībā;
veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju
apguvi;
veicināt studējošo interešu veidošanos par sabiedrībā notiekošiem procesiem.

Uzdevumu realizāciju varētu vērtēt:
¾ pēc studentu aktivitāti mācību procesā;
¾ piedalīšanos zinātniski pētnieciskā darbā;
¾ studentu sabiedriskajās organizācijās;
¾ darba devēju atsauksmēm par absolventiem.
2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Bakalaura studiju programma “Ekonomika” pārakreditēta ar Akreditācijas komisijas
sēdes lēmumu 2003. gada 10. decembra (lēmums Nr. 673) līdz 2009. gada 31. decembrim.
Bakalaura studiju programma tiek realizēta šādos virzienos: Tautsaimniecības
ekonomika, Reģionālā ekonomika, Vides ekonomika, Tirgzinības un tirdzniecība, līdz ar to
studenti 3. kursā sākumā var izvēlēties interesējošo virzienu.
2006./2007. akadēmiskā gadā programmas satura uzlabošanai notika nelielas izmaiņas
obligātā daļā, proti, mācību priekšmetu „Vispārīgā ķīmija” (2 KP) aizstāja ar mācību
priekšmetu „Lietišķā ķīmija” (2 KP) (Mācību prorektora rīkojums 2007. gada 17. maijā Nr.
02/28).
Maģistru studiju programma “Ekonomika” pārakreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes
lēmumu 2003. gada 10. decembra (lēmums Nr. 674) līdz 2009. gada 31. decembrim.
Maģistra programmas struktūra atbilst RTU senāta 2002. gada 25. februāra lēmumam
“Par maģistra akadēmisko studiju programmas struktūru”. Pašreizējās programmas obligātā
daļa ietver 11 obligātus studiju priekšmetus, kas veido maģistranta teorētisko zināšanu pamatu,
bet no obligātās izvēles priekšmetiem maģistrants, pēc savām interesēm, var izvēlēties
specializējošos kursus trijos (Tautsaimniecības ekonomika, Vides ekonomika, Tirgzinības un
tirdzniecība) studiju virzienos. Tas dod iespēju studējošiem iegūt zināšanas un prasmi konkrēto
problēmu risināšanā.
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2006./2007. gada akadēmiskā gadā programmas pilnveidošanai notika izmaiņas obligātā
daļā. Mācību priekšmets „Zinātniskie semināri” (4 KP) tika aizstāts ar priekšmetiem
„Zinātniskie semināri” (2 KP) un „Pētījumu metodes un metodoloģija (2 KP) ( Mācību
prorektora rīkojums 2006. gada 12. decembrī Nr. 02/44).
2.2. Studiju programmas atbilst akadēmiskās izglītības standartam
2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā nav notikušas
3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. Pasniegšanas metodes
Lekcijas visas var notikt, izmantojot filmplēves un PowerPoint iespējas, taču ne visas
auditorijas ir pietiekoši nodrošinātas ar tehniskiem līdzekļiem, kas bremzē to plašu
pielietošanu. Praktiskās nodarbībās arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs. Aizvien vairāk
mācībspēku nodarbībās izmanto Blackboard sistēmu un PowerPoint.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Programmas realizācija ir saistīta ar RTU un IEF materiālo bāzi. IEF materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanu 2006./07. mācību gadā notika trīs pamatvirzienos:
5. jaunu mēbeļu iegāde;
6. datortehnikas atjaunošana un papildināšana;
7. mācību – metodiskās materiālu sagatavošana un izdošana.
Jāatzīmē, ka palēnām palielinās auditoriju skaits, kurās ir iespējams nodarbības vadīt ar
multimediju palīdzību.
3.3. Studentu iekļaušanās pētnieciskajā darbā
RTU 47. Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē piedalījās bakalaura un maģistra
studiju programmas 52 studenti, kuru referāti atainoja veikto darbu konkrēto problēmu izpētē.
Piemēram, Arita Brūkle, T. Survilo „Latvijas pašvaldību reģionālā attīstība un finansiālā
neatkarība” Anastasija Isajeva, T. Survilo „Investīciju ietekme uz Latvijas reģionālo attīstību”,
Kaspars Korde, A. Rubanovskis „Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības perspektīvas”,
Mārīte Muceniece, L. Ādamsone, „Autolīzinga attīstība un tā pilnveidošanas perspektīvas
Latvijā”, Normunds Ozols, J. Saulītis „Latvijas darba tirgus globalizācijas ap stākļos:
problēmas un risinājumi”, Zane Rātke, E. Gaile – Sarkane „Elektronisko pakalpojumu
efektivitātes novērtēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē”, Sandra Šahova, M. Šenfelde
„Tirdzniecības tīklu īpatnības un attīstības perspektīvas Latvijā”, Indra Vanaga, V. Nešpors
„Lauku tūrisma attīstība Latvijā”, A. Danelsone, A. Magidenko. „Prečzīme un tās stratēģija”,
E. Draiska, A. Magidenko „Tirgzinības stratēģijas attīstība Latvijas profesionālajā sportā”, J.
Dubčaka, A. Magidenko „Produkta cenu veidošanas metodes”, J. Filozafovičs, N. Lāce
„Lēmumu pieņemšanas modelis finanšu instrumentu tirgū”, E. France, N. Lāce „Jauno
informācijas tehnoloģiju izmantošana uzņēmumu vadīšanā”, O. Gaņenko, E. Gaile- Sarkane
„Finanšu pakalpojumu reklāmas novērtēšanas modelis”, A. Gribute, A. Magidenk „Virzīšanas
pasākumu plānošana”, O. Gžibovska, I. Voronova „Tirgzinības problēmas Latvijas
apdrošināšanas tirgū”, E. Ilgaža, A. Magidenko. Jaunu produktu izstrādes un attīstīšanas
posmi”, V. Kononova, E. Gaile-Sarkane „Mazumtirdzniecības uzņēmumu produktu virzīšanas
politikas izstrādāšana”, I. Konošonoka, E. Gaile-Sarkane „Tirdzniecības uzņēmumu
konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija”, D. Levina. A. Magidenko „Reklāmas nozīme
augstākās izglītības popularizēšanā” u.c.
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3.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Pastāv sadarbības līgums starp Banku augstskolu un RTU IEF par koordināciju un
sadarbību maģistru programmu īstenošanā ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadīšanā.
Hāgenas Tālmācības universitātē (Vācija) sadarbībā ar RTU piedāvā studiju programmu
“Dubultais diploms ekonomikā”, kas dod iespēju studēt ekonomiku maģistrantūrā paralēli
RTU un Hāgenas Tālmācības universitātē. Šīs programmas absolventi iegūs divus diplomus –
RTU un Hāgenas Tālmācības otrās pakāpes ekonomista diplomu, kas ir pielīdzināts maģistra
diplomam.
Sadarbības līgums starp trim augstskolām: RTU, Latvijas Universitāti un Vismāras
augstskolu (Vācija) paredz studentu apmaiņu maģistra darba sagatavošanā.
Nolīgums par sadarbību starp Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti (Ukraina),
Rīgas Tehnisko universitāti (Latvija), Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti “Kijevas
Politehniskais institūts” (Ukraina). Šis līgums ir sastādīts ar mērķi attīstīt Ukrainas un Latvijas
tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un ekonomikas zinātņu un augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanu. Tostarp ir cieša sadarbība ar Doņeckas Nacionālo universitāti (Ukraina),
organizējot IEF studentu piedalīšanos starptautiskajās vasaras Ekonomikas skolās Doņeckā ik
gadu jūnija pēdējā nedēļā.
Aktīva sadarbība noris ar Oklahomas Valsts universitāti (ASV) un ar Ekoloģijas un
dzīves Drošības Starptautisko Zinātņu Akadēmiju (ANO) paspārnē, kā arī Dānijas Orhīzas
universitātes Ekonomikas institūtu un Polijas Gdaņskas universitātes Ekonometrijas katedru.
Sadarbības pamatvirzieni ir šādi:
Ö dažādu izglītojošu līmeņu programmu izstrādāšana un pilnveidošana
studentu sagatavošanai (akadēmiskiem un profesionāliem bakalauriem,
speciālistiem inženieriem, akadēmiskiem un profesionāliem maģistriem;
mācību kursu programmu izstrādāšana;
Ö mācību pētniecisko materiālu, krājumu, mācību līdzekļu sagatavošana un
publicēšana;
Ö lekciju lasīšana;
Ö augstākā līmeņa speciālistu sagatavošana un klasifikācijas paaugstināšana;
Ö darbības paplašināša un pilnveidošana SOCRATES projektu ietvaros;
Ö piedalīšanās starptautiskajās konferencēs un semināros, kas saistīti ar
augstāko izglītību pilnveidošanu;
Ö piedalīšanās sociālos un kultūras pasākumos.
Noslēgti jaunie SOCRATES līgumi ar Londonas Dienvidkrasta universitāti (UK) un
Tallinas Tehnoloģijas universitāti (Igaunija). Pagarināti SOCRATES līgumi ar Brno
Tehnoloģijas universitāti (Čehija) un Gabrovo Tehnisko universitāti (Bulgārija).
Ö Prof. K. Didenko un prof. Lāce lasīja lekcijas SOCRATES projekta
ietvaros: Technical University of Gabrovo - 2006.g. 03.-09.septembrī.
Ö Prof. N. Lāce ir SOCRATES projekta IP „Making business work in the
new Europe – learning from the Baltic Sea Region” (London South Bank
University) eksperte un periodā no 23.03.2007. līdz 01.04.2007. lasīja
lekcijas Tallinas Tehnoloģijas universitātē IP projekta ietvaros.
Prof. M.Šenfeldes vadībā tika noorganizēts starptautisks seminārs „Ukraine -Latvia- EU:
current state and future trends” 2007.g aprīlī, kurā piedalījās TREI doktoranti.
3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Pozitīvais šeit ir tas, ka vadošie mācībspēki aktīvi piedalās dažādu profesionālo
apvienību un asociāciju darbā kā dalībnieki, eksperti, konsultanti, cita starpā arī par izglītības
jautājumiem, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācijā, Latvijas Aktuāru asociācijā,
Latvijas Personāla vadības profesionālā asociācijā u.c.. Šīs apvienības un asociācijas arī
piedalās profesiju standartu izstrādāšanā, tāpēc studiju programmas īstenotājiem ir zināmas
darba devēju vēlmes bez īpašu aptauju organizēšanas.
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Katru gadu notiek absolventu darba devēju aptauja, kurā viņi izvērtē programmas saturu
un absolventu sagatavotības līmeni. Darba devēju viņu priekšlikumi studiju programmas
pilnveidei iespēju robežās tiek ņemti vērā.
4.VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu
Nr. 3 – 10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu” un Valsts akadēmiskās
izglītības standarta prasībām pēc desmit ballu skalas.
Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.
1.tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas
vērtēšanu sistēmas
1.

2.
9
9
9
3.
9
9

Mērķi
Zināšanas, kas jāiegūst absolventam :
9 jāiegūst ekonomikas profilam
atbilstošas zināšanas, lai spētu pildīt
atbilstoša speciālista funkcijas vai arī
spētu mācīties maģistrantūrā vai
doktorantūrā ekonomikas vai
vadībzinātņu profilā;
Nepieciešamās iemaņas un prasmes:
prasme izmantot iegūtās teorētiskās
zināšanas konkrēta uzdevuma
formulēšanā un risināšanā;
pētnieciskā darba iemaņas;
prasme izmantot datorus un atbilstošas
datorprogrammas, kā arī citus IT
sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;
Absolventam jābūt spējīgam darīt:
izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista
funkcijas;
būt spējīgam nepārtraukti paaugstināt
savu zinātnisko līmeni.

Vērtēšanas sistēma
1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī
referātu atzīmes;

2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie
darbi to izpildes novērtējums;
piedalīšanās dažādos konkursos un tur
ieņemtās vietas;

3. Izstrādātā bakalaura un maģistra
darba līmenis un novērtējums, kā arī
darba devēju atsauksmes.

5. STUDENTI
Ekonomikas programmā 2006./07. mācību gada beigās bija šāds pilna laika studentu un
absolventu skaits:
2.tabula
Pilna laika studentu un absolventu skaits 2006./2007. ak. gadā
1.
gads

2.
gads

3.
gads

4.
gads

5.
gads

Kop
ā

Absolvent
i

34

17

28

-

-

79

26

Tautsaimniecības
ekonomika

-

-

-

22

13

35

12

Vides ekonomika

-

-

-

-

9

9

3

-

-

-

23

20

43

20

34

17

28

45

42

166

61

Bakalaura studiju

Maģistra
studijas

Mārketings
tirdzniecības
ekonomika
KOPĀ

un

320
2006./07. mācību gadā tika uzņemti 1. kursā maģistru programmā 45, tai skaitā par
maksu 2, bet 42 studenti 2. kursā tostarp 10 par maksu. Savukārt, 1. kursā bakalauru studijās
34 no tiem par maksu 14, 2. kursā bakalauru studijās 17 studenti studēja par valsts budžeta
līdzekļiem, bet 3. kursā bakalauru studijās 28 no tiem 9 studenti studēja par maksu.
6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Ekonomikas programmu realizē IEF personāls, kuru akadēmiskā kvalifikācija ir šāda:
3.tabula
Mācībspēku sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas
Kvalifikācija
Profesori
Asoc. profesori
Docenti, t.sk. prakt. docenti
Lektori
Asistenti
KOPĀ

Skaits
17
15
32
21
11
96

%
18%
16%
33%
22%
11%
100%

Eksakto, humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti
mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.
Fakultātes mācībspēki 2006./ 2007. ak. gadā ir publicējuši septiņpadsmit metodiskos
mācību materiālus:
1. Andrējeva A., K.Ketners. Mācību grāmata. ”Valsts ieņēmumu teorijas
pamati.RTU.2007.g.
2. Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. 2.
papildinātais izdevums. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 131 lpp.
3. Gulbis A., A.Čevers. Mācību grāmata.”Muitas darbības pamati”.RTU,2007.g.
4. Jurēnoks V., Jansons V. Ekonomiskā modelēšana piemēros. Apkalpošanas sistēmu ar
atteikumiem ekonomiskā modelēšana: Mācību līdzeklis. - Rīga: Izdevniecība „RTU”,
2006. - 118 lpp.
5. Ketners K. Mācību grāmata.” Nodokļu plānošana.”. R: RTU.2007.
6. Ketners K.Mācību grāmata „Nodokļu teorijas pamati” R: RTU 2006.
7. Ketners K.Mācību līdzeklis „Nodokļu ieņēmumu modelēšana” R., RTU 2006.
8. Nešpors V. Ievads ekonomikā. – R. Mulineo, 2006. – 193. lpp. (pārstrādāts izdevums).
9. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – R. Kamene, 2006. – 150.lpp.
(pārstrādāts izdevums).
10. Nolikums par studiju darba izstrādāšanu mācību priekšmetā „Finanšu pamati”/ Izstr.
Ķipsna J., Semjonova N. – Rīga, RTU izdevniecība, 2006. – 14 lpp.
11. Nolikums par studiju darba izstrādāšanu mācību priekšmetā „Vadības psiholoģija” /
Izstr. Ķipsna J., I.Seržante. – Rīga, RTU izdevniecība, 2007. – 43 lpp.
12. Orlovska A. Statistika. RTU. 2007. (papildināts atkārtots izdevums).
13. Šenfelde M. Makroekonomika.- Rīga: RTU, 2007. – 231 lpp.
14. Vasiljeva L. Mazo uznemumu izveidošanas pamati: Mācību līdzeklis.- Rīga: RTU
Izdevnieciba, 2006.- 165.lpp.
15. Vasiļjeva L.Vides ekonomika: Mācību grāmata.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.190.lpp.
16. Voronova I. Finanšu un komerciālu aprēķinu metodoloģija: Mācību līdzeklis. 1. daļa –
Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2007. -121 lpp
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17. Voronova, I. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija: 2. daļa. –Rīga: RTU,
2006. -137 lpp.
2006./2007. ak. gadā vairāk kā četrdesmit IEF mācībspēku zinātniskie raksti ir publicēti
dažādos starptautisko zinātnisko rakstu krājumos.
Mācībspēku izmanto kvalifikācijas celšanai dažādas formas, piemēram, piedalīšanās
konferencēs un semināros (gan Latvijā, gan ārvalstīs), kā arī apmācību un dažādus kursus.
Mācībspēkiem starptautiskās zinātniskās konferencēs ir publicēti
7. PAŠNOVĒRTĒJUMS - SVID ANALĪZE
Stiprās vietas
Vājās vietas
Studenti:
9 iegūstama salīdzinoši kvalitatīva
izglītība;
9 labas karjeras iespējas
Studiju process:
9 iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt
studiju process;
9 iespējas
piedalīties
Studentu
Zinātniskajās konferencēs un semināros;
9 iespējas apgūt vairākas svešvalodas;
9 iespējas studēt ārvalstu augstskolās;
9 iespējas turpināt studijas nākamā pakāpē;
Akadēmiskais personāls:
9 akadēmiskā personāla pietiekami augstā
kvalifikācija un pieredze;
9 labas savstarpējās attiecības starp
mācībspēkiem,
mācībspēkiem
un
studentiem;
Pārējie faktori:
9 aizvien labāka kļūst IEF materiāli
tehniskā bāze;
9 lietišķas saites ar ārzemju augstskolām.

Studenti:
9 bakalaura programmā imatrikulēto
studentu sagatavotības līmenis;
9 darbs finansiālo apstākļu dēļ

Studiju process:
9 neatbilstošs
koplietojamo
auditoriju
fonds, kas neatbilst mūsdienu prasībām;
9 auditoriju izvietojums dažādās ēkās,
kuras atrodas ievērojamā attālumā viena
no otras;
9 nepietiekams nodrošinājums ar mācību
metodisko literatūru;
Akadēmiskais personāls:
9 lēns mācībspēku kadru atjaunošanas
iespējas;
Pārējie faktori:
9 nepietiekošs valsts finansējums biroja
tehnikas, apmācības tehnisko līdzekļu
iegādei.

8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI
9
9
9
9
9

turpināt darbu pie studiju priekšmetu pasniegšanas metodikas uzlabošanas un lekciju
konspektu sagatavošanas publicēšanai;
pēc iespējas vairāk iesaistīt maģistrantus pētnieciskajā darbā un RTU SZTK attiecīgo
sekciju darbā;
papildināt nolikumus par bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu;
nodrošināt mācību – metodiskās literatūras sagatavošanas, finansēšanas un autoru
materiālās stimulēšanas jautājumus;
veicināt mācībspēku kvalifikācijas celšanas iespējas.
Studiju programmas “Ekonomika”
Pašnovērtēšanas darba grupas
vadītājs Dr. oec. prof.
2007. gada 3.septembrī

J. Saulītis
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas fakultāte

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2007. “29.“oktobrī, prot. Nr. 517

AKREDITĒTO AKADĒMISKO BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMU “EKONOMIKA” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
par 2005./2006. ak. gadu

Rīga
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Ekonomikas profila bakalaura studiju programmas mērķis: ir sniegt akadēmiskās izglītības
pamatus, pētnieciskā darba iemaņas, lai sagatavotos turpmākām studijām.
Trīs gados nodrošinot pirmā līmeņa akadēmisko izglītību. Bakalaura akadēmiska izglītības
programma pēc sava apjoma atbilst MK normatīvajiem aktiem.
Ekonomikas profila maģistrantūras studiju programmas mērķis: ir sagatavot augstas
kvalifikācijas speciālistus valsts institūcijām un privātajam uzņēmējdarbības sektoram, kuri ir
konkurētspējīgi darba tirgū, kā arī ir spējīgi veikt zinātniski pētniecisko darbu.
Lai to nodrošinātu tiek padziļinātas maģistra programmā gūtās zināšanas un prasmes, lai
absolvents spētu ģenerēt jaunas idejas un praktiskos risinājumus dažādās ekonomikas sfērās,
kā arī spētu veikt pedagoģisko darbu.
Kopumā studiju programmu uzdevumi:
9 dot iespēju studējošiem bakalaurantūrā un maģistrantūrā iegūt akadēmisko grādu
saistībā ar viņa tālākām studijām vai darbu;
9 attīstīt iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu izvirzīšanā un to risināšanā;
9 veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo
pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk
viņu praktiskā darbībā;
9 veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba
prasmju apguvi;
9 veicināt studējošo interešu veidošanos par sabiedrībā notiekošiem procesiem.
Uzdevumu realizāciju varētu vērtēt:
¾ pēc studentu aktivitāti mācību procesā;
¾ piedalīšanos zinātniski pētnieciskā darbā;
¾ studentu sabiedriskajās organizācijās;
¾ darba devēju atsauksmēm par absolventiem.
2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Bakalaura studiju programma “Ekonomika” pārakreditēta ar Akreditācijas komisijas
sēdes lēmumu 2003. gada 10. decembra (lēmums Nr. 673) līdz 2009. gada 31. decembrim.
Maģistru studiju programma “Ekonomika” pārakreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes
lēmumu 2003. gada 10. decembra (lēmums Nr. 674) līdz 2009. gada 31. decembrim.
Būtiskas izmaiņas studiju programmās nav notikušas.
Bakalaura studiju programma tiek realizēta šādos virzienos: Tautsaimniecības
ekonomika, Reģionālā ekonomika, Vides ekonomika, Tirgzinības un tirdzniecība, līdz ar to
studenti 3. kursā sākumā var izvēlēties interesējošo virzienu.
Maģistra programmas struktūra atbilst RTU senāta 2002. gada 25. februāra lēmumam
“Par maģistra akadēmisko studiju programmas struktūru”. Pašreizējās programmas obligātā
daļa ietver 11 obligātus studiju priekšmetus, kas veido maģistranta teorētisko zināšanu pamatu,
bet no obligātās izvēles priekšmetiem maģistrants, pēc savām interesēm, var izvēlēties
specializējošos kursus trijos (Tautsaimniecības ekonomika, Vides ekonomika, Tirgzinības un
tirdzniecība) studiju virzienos. Tas dod iespēju studējošiem iegūt zināšanas un prasmi konkrēto
problēmu risināšanā.
2.2. Studiju programmas atbilst akadēmiskās izglītības standartam
2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā nav notikušas
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3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. Pasniegšanas metodes
Lekcijas visas var notikt, izmantojot filmplēves un PowerPoint iespējas, taču ne visas
auditorijas ir pietiekoši nodrošinātas ar tehniskiem līdzekļiem, kas bremzē to plašu
pielietošanu. Praktiskās nodarbībās arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs. Aizvien vairāk
mācībspēku nodarbībās izmanto Blackboard sistēmu.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Programmas realizācija ir saistīta ar RTU un IEF materiālo bāzi. IEF materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanu 2005./06. mācību gadā notika trīs pamatvirzienos:
8. telpu remonts, jaunu mēbeļu iegāde;
9. datortehnikas atjaunošana un papildināšana;
10. mācību – metodiskās materiālu sagatavošana.
Ir publicēti lekciju konspekti, metodiskie norādījumi, mācībspēki ir piedalījušies
Starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī publicēti zinātniskie raksti. Piemēram,
1. Šenfelde M. Makroekonomika.- Rīga: RTU, 2006. – 231 lpp.
2. Годе Н. Микроэкономика. – Рига: ТСИ, 2005.
3. Nešpors V. Ievads mikroekonomiks teorijā. – R. Kamene, 2005. - 150 lpp.
(pārstrādāts izdevums).
Publicēšanai sagatavoti metodiskie darbi –
1. Judrupa I. Eiropas valstu ekonomika (lekciju kurss).
2. Leonoviča L. Nekustamā īpašuma ekonomika (mācību līdzeklis).
3. Ādamsone L. Papildinātas lekcijas priekšmetā „Tirgus ekonomikas problēmas un
politika”, kā arī sagatavoti papildus izdevumi, vēl jāpilnveido metodiskais materiāls
par Sabiedriskās izvēles teoriju.
4. Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura akadēmisko
studiju programmā „Ekonomika”.
5. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu maģistra
profesionālo studiju programmā „Ekonomika”.
6. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālo maģistra
studiju programmā „Ekonomika” ekonomista kvalifikācijas iegūšanai.
7. Krilovs L. Turpinās darbs pie „Ekonomiskās domas vēsture” lekciju kursa II daļas
8. Gorbunova K. Sagatavots izdošanai „Mikroekonomikas uzdevumu krājums”
9. Dovladbekova I. Starptautiskās investīcijas, sagatavots publicēšanai RSU, 90.lpp.
10. Dovladbekova I., Eteris E. European Union: Taxation Policy, RSU, 2006.g., 84.lpp.
11. Saulītis J. Papildināja un sagatavoja uzdevumus un testus kursam
„Makroekonomika„
12. Saulītis J. Sagatavots metodiskais materiāls „Latvijas tautsaimniecības vēsturē”
Zinātniskie raksti:
1.Judrupa I. ES struktūrfondu nozīme Latvijas vienmērīgas reģionālās attīstības
veicināšanā. – R: RTU, Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas.
RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference. Referātu tēzes, 2005. – 44.lpp
2.Юдрупа И. Роль структурных фондов ЕС в способствовании равномерному
региональному развитию Латвии. – Polska: Universytet Mikolaja Kopernika w
Toruniu, Wloclawskie Towarzystwo Naukowe, Regiony Europy Srodkowej i
Wschodniej wobec globalizacji i integracji miedzynarodowej. IVMiedzynarodowa
Konferencja Naukowa, 2005. – 153.lpp
3.Sagatavotas publicēšanai zinātniskā raksta tēzes – Judrupa I., Šenfelde M. Starptautisko
indeksu nozīme valsts un reģionu konkurētspējas novērtēšanā .
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4.Survilo T. Проблемы межгосударственной миграции население в Латвии // Regiony
Europy Srodkowej i Wschodney wobec globalizacji i integracji miedz ynarodowej.
Polska: Universytet Mikolaja Kopernika w Toreeniu, 2005. – 6 lpp.
5.Kamols U. Влияние военних расходов на экономику страны // Проблемы развития
внешне – экономических связей и привлечения инностранных инвестиций:
региональний аспект. Сборник научних статей. Часть 1. – Донецк: Донецкий
Национальный университет, 2006, с. 140 – 145.
6. The role of investment in
a sustainable development of the economy of
Latvia//Management & Sustainable Development. Academic journal of University of
Forestry, vol. 1-2/2005(12). – Sofia, University of Forestry, 2005, p.88-94.
7. Latvijas ekonomikas attīstības raksturojums un tās perspektīvas// Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences
zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2005, 81.-90.lpp. (Līdzaut. Z.Bušs)
8. Valsts un privātās partnerības izmantošanas iespējas valsts un pašvaldību projektu
realizācijā// Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās
zinātniskās konferences zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2005, 109.120.lpp. (Līdzaut. A.Feldmane)
9. Проблемы экономического развития Латвии// Polityka Rozwoju Europy SrodkowoWschodnej. Aspekty makroekonomiczne I regionalne, pod.red. W.Karaszewskiego i
S.Kunikowskiego. Wloclawek, Wloclawskie Towarzystwo Naukowe, 2006, p.173-177.
10. The role of sustainable regional development in the economy of Latvia// Problems of
Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments:
Regional Aspect. Collection of Scientific Works, part 1.-Donetsk: Donetsk National
University, 2006, p.51 -56
11. Инновационное развитие как фактор экономического роста экономики Латвии//
Страны с переходной экономикой в условиях глобализации. Материалы V
Международной научно-практической конференции.Том 1. Москва: Российский
университет дружбы народов, 2006, с.180-183. ( Соавт. У.Камолс).
12. Krilovs L. Tautsaimniecības izaugsmes reģionālo faktoru analīze // RTU Zinātniskie
raksti. 3. sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse 11.
sējums. RTU izdevniecība, Rīga 2005., 66. – 71. lpp.
13. Gode N. ECTS projekta rekomendāciju pieredzes pielietošana studentu sasniegumu
novērtēšanai // Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „
Mūsdienu izglītības problēmas”, Rīgā 23. – 24. februārī 2006. gadā, 30. – 31. lpp.
14. Годе Н. Инвестиционная и внешнеторговая политика Латвии проблеми теории и
практики. Starptautiskā konference „Reliability and statistics in transportation and
communication”, Rīga, 2005. gada 13. oktobrī, 31. lpp
15. Годе Н. Управление государственным долгом как фактор экономического роста.
Starptautiskā konference „Reliability and statistics in transportation and
communication”, Rīga, 2005. gada 13. oktobrī, 33. lpp.
16. Gorbunova K. Nodokļu politikas izmaiņu un globalizācijas tendences ietekme uz
Latvijas ekonomikas izaugsmes dinamiku. Starptautiski zinātniskā konference:
Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie
un starptautiskie aspekti. 2006. gada 25. martā
17. Нешпорс В. „Предпосылки социально – экономического развития в условиях
постиндустриального общество”, Problems of
Foreign Economic Relations
Development and Attraction of the Foreign Investments: Regional Aspect. Collection
of Scientific Works, part 1.-Donetsk: Donetsk National University, 2006
18. Nešpors V. Nodots publikācijai raksts „Knowledge – based sociaty as faktor of social,
economic and cultural development” Sofia, 2006.
19. Saulītis J. „Проблемы развития малых стран в начале ХХI века” Problems of
Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments:
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Regional Aspect. Collection of Scientific Works, part 1.-Donetsk: Donetsk National
University, 2006, p.70 -73
20. Saulītis J. Starptautiskā zinātniskā konference „Efektifitāte un konkukrence”,
Daugavpils, 26. – 27. septembris 2005. gads
21. Saulītis J. Izglītības sistēmas komercializācija un globalizācija // Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference,
2005. 13. – 15. oktobris, 22.lpp. (Līdzaut. L. Briede)
22. Saulītis J. Pasaules attīstības problēmas un globalizācija // Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference,
2005. 13. – 15. oktobris, 81.lpp.
23. Saulītis J. Bezdarba problēma Latvijā un tās risinājumi // RTU IEF Zinātniskie raksti.
3.sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība, Tautsaimniecība: teorija un prakse., 11.
sējums, Rīga, RTU, 2005, 110.- 114.lpp. ( Līdzaut. M.Širina)
24. Dovladbekova I., Šumilo Ē. Social Capital and Establishing Co-operation Networks:
Conceptual and Economic Aspects. – Humanities and Social Sciences Latvia, Nr.1.
(45), 2005, 50. – 61. lpp.
25. Dovladbekova I., Muravska T., Paas T. Transformation of Higher Education as the
Precondition for Competitive Development in Estonia and Latvia.- International
Scientific Conference “ Enlarged European union in House of Europe: new internal and
external problems”, Kaunas, 2005.
26. Dovladbekova I., Muravska T., Paas T. Changes and Challenges in High Education
as the Precondition for Competitive Development in the Baltic States. – Pamplona,
2005.
27. Dovladbekova I. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū. – LZP
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.g., Nr. 10, Rīga,
2005.
28. Dovladbekova I., Eteris E. “Economic patriotism” and integration perspectives in
Europe. – Raksts iesniegts publicēšanai Jean Monnet starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājumā, LU, 2006.g.
29. Dovladbekova I., Ščadro D. Finanšu pakalpojumu specifika un mārketinga stratēģijas
nozīme banku konkurētspējas paaugstināšanā. – Raksts nodots publicēšanai RTU
zinātnisko rakstu krājumā, 2006.g., 10 lpp.
30. Dovladbekova I. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas
paaugstināšanas faktors. – LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu
virzieni 2005.g., Nr.11, Rīga, 2006.g., 37. – 42. lpp.
31. Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora
integrācija ES vienotā finanšu tirgū. – LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie
pētījumu virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g., 71. – 77. lpp.
32. Dovladbekova I., Eteris E. Social insecurity and economic developments: the Union
and member states approaches. – Raksts nodots publicēšanai RSU ESF starptautiskās
zinātniskās konferences rakstu krājumā, 2006.g., 6 lpp.
Raksti krājumā „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”//
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 2005.gada oktobris.- Rīga:
RTU Izdevniecība, 2005.
3.3.
Studentu iekļaušanās pētnieciskajā darbā
RTU 46. Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē piedalījās bakalaura un maģistra
studiju programmas 19 studenti, kuru referāti atainoja veikto darbu konkrēto problēmu izpētē.
Piemēram,
1. Natālija Balinska, L. Krilovs
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„Latvijas iekšzemes kopprodukta dinamika un perspektīvas”
2. Dana Brice, M. Šenfelde
„Pensiju sistēmas attīstība Latvijā un tās ietekme uz tautsaimniecību”
3. Maksims Deņisovs, L. Krilovs
„Rīgas reģiona attīstība un perspektīvas Latvijas starptautiskās ekonomiskās attiecībās”
4. Oļesja Dmitrijeva, L. Vasiļjeva
„Jauno automobiļu tirgus attīstības tendences”
5. Inga Gabriša, N. Gode
„Valsts parāds kā ekonomikas stabilizācijas instruments”
6. Sandra Kadiķe, Ē.Viļums
„Informācijas sabiedrības izveides problēmas un to risinājums”
7. Natālija Kostromina, A. Magidenko
„Kvalitātes vadības sistēma un tās ietekme uz uzņēmuma konkurētspēju”
8. Aleksejs Latišs, L. Vasiļjeva
„Autotransporta attīstības problēmas un risinājumi Latvijas Republikā”
9. Maksims Mošna, I. Dovladbekova
„Vērtspapīru cenu ietekmējošo faktoru analīze dabas energoresursu iegūšanas uzņēmumos
Krievijā”
10. Liene Pētersone, M. Šenfelde
„Nekustamā īpašuma tirgus attīstība Latvijā un tā ietekme uz tautsaimniecību”
11. Valdis Rieksts – Riekstiņš, J. Saulītis
„Darba spēka kustības iespējamā ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību”
12. Anastasija Tračuka, I. Dovladbekova
„Fundamentālās analīzes un neirona tīklu tehnoloģijas pielietošana Latvijas akciju cenu
prognozei”
13. Kristīne Ziediņa, J. Saulītis
„Latvijas maksājumu bilances metodoloģijas pilnveidošana”
14. Irīna Zubakova, M. Šenfelde
„Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas novērtējums un tās paaugstināšanas perspektīvas”
15. Marika Žizņevska, I. Dovladbekova
„Apdrošināšanas sektora funkcionēšanas problēmas un attīstības perspektīvas Latvijā” u.c.
4. Starp augstskolu un starptautiskā sadarbība
Pastāv sadarbības līgums starp Banku augstskolu un RTU IEF par koordināciju un
sadarbību maģistru programmu īstenošanā ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadīšanā.
Hāgenas Tālmācības universitātē (Vācija) sadarbībā ar RTU piedāvā studiju programmu
“Dubultais diploms ekonomikā”, kas dod iespēju studēt ekonomiku maģistrantūrā paralēli
RTU un Hāgenas Tālmācības universitātē. Šīs programmas absolventi iegūs divus diplomus –
RTU un Hāgenas Tālmācības otrās pakāpes ekonomista diplomu, kas ir pielīdzināts maģistra
diplomam.
Sadarbības līgums starp trim augstskolām: RTU, Latvijas Universitāti un Vismāras
augstskolu (Vācija) paredz studentu apmaiņu maģistra darba sagatavošanā.
Nolīgums par sadarbību starp Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti (Ukraina),
Rīgas Tehnisko universitāti (Latvija), Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti “Kijevas
Politehniskais institūts” (Ukraina). Šis līgums ir sastādīts ar mērķi attīstīt Ukrainas un Latvijas
tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un ekonomikas zinātņu un augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanu. Tostarp ir cieša sadarbība ar Doņeckas Nacionālo universitāti (Ukraina),
organizējot IEF studentu piedalīšanos starptautiskajās vasaras Ekonomikas skolās Doņeckā ik
gadu jūnija pēdējā nedēļā.
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Profesore M. Šenfelde darbojas starptautiskā projektā „Baltic Sea Virtual Campus”
INTERREG III B (Baltic Sea Region), kā arī sadarbojas ar Šveices Geberta Rufa fondu Swiss
Baltic Net programmas ietvaros, ieviešot studiju procesā lietišķo spēli Ecosys.
Aktīva sadarbība noris ar Oklahomas Valsts universitāti (ASV) un ar Ekoloģijas un
dzīves Drošības Starptautisko Zinātņu Akadēmiju (ANO) paspārnē, kā arī Dānijas Orhīzas
universitātes Ekonomikas institūtu un Polijas Gdaņskas universitātes Ekonometrijas katedru.
Sadarbības pamatvirzieni:
9 mācību pētniecisko materiālu, krājumu, mācību līdzekļu sagatavošana un
publicēšana;
9 lekciju lasīšana;
9 augstākā līmeņa speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšana.
3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Pozitīvais šeit ir tas, ka vadošie mācībspēki aktīvi piedalās dažādu profesionālo
apvienību un asociāciju darbā kā dalībnieki, eksperti, konsultanti, cita starpā arī par izglītības
jautājumiem, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācijā, Latvijas Aktuāru asociācijā,
Latvijas Personāla vadības profesionālā asociācijā u.c.. Šīs apvienības un asociācijas arī
piedalās profesiju standartu izstrādāšanā, tāpēc studiju programmas īstenotājiem ir zināmas
darba devēju vēlmes bez īpašu aptauju organizēšanas.
4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 3
– 10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu” un Valsts akadēmiskās izglītības
standarta prasībām pēc desmit ballu skalas.
Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.
1.tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas
vērtēšanu sistēmas
4.

5.
9
9
9
6.
9
9

Mērķi
Zināšanas, kas jāiegūst absolventam :
9 jāiegūst ekonomikas profilam
atbilstošas zināšanas, lai spētu pildīt
atbilstoša speciālista funkcijas vai arī
spētu mācīties maģistrantūrā vai
doktorantūrā ekonomikas vai
vadībzinātņu profilā;
Nepieciešamās iemaņas un prasmes:
prasme izmantot iegūtās teorētiskās
zināšanas konkrēta uzdevuma
formulēšanā un risināšanā;
pētnieciskā darba iemaņas;
prasme izmantot datorus un atbilstošas
datorprogrammas, kā arī citus IT
sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;
Absolventam jābūt spējīgam darīt:
izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista
funkcijas;
būt spējīgam nepārtraukti paaugstināt
savu zinātnisko līmeni.

Vērtēšanas sistēma
1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī
referātu atzīmes;

2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie
darbi to izpildes novērtējums;
piedalīšanās dažādos konkursos un tur
ieņemtās vietas;

3. Izstrādātā bakalaura un maģistra
darba līmenis un novērtējums, kā arī
darba devēju atsauksmes.
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5. STUDENTI
Ekonomikas programmā 2005./06. mācību gada beigās bija šāds pilna laika
studentu un absolventu skaits:
2.tabula
1. gads
2. gads
3. gads
4. gads
5. gads Absolventi
Bakalaura
29
26
39
39
studiju
Maģistra
38
46
28
studijas
29
26
39
38
28
67
KOPĀ
2005./06. mācību gadā tika uzņemti 1. kursā maģistru programmā 38, tai skaitā par
maksu 17, bet 46 studenti 2 kursā tostarp 11 par maksu. Savukārt 3 kursā bakalauru studijās 39
no tiem 9 studenti studē par maksu.
Akadēmiskā bakalaura programmas „Ekonomika” II kursa studente Arita Laimīte
piedalījās X Starptautiskajā Ekonomikas vasaras skolā Ukrainā, ko organizēja Doņeckas
Nacionālā universitāte.
6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Ekonomikas programmu realizē IEF personāls, kuru akadēmiskā kvalifikācija ir šāda:
9
9
9
9
9

Profesori – 10;
asoc. profesori – 6;
docenti – 29
lektori – 16;
asistenti – 10.
To zinātniskā kvalifikācija ir sekojoša: Dr. oec. habil. – 5, Dr. oec. - 36, mag. oec. - 35
Eksakto, humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti
mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.
Mācībspēku izmanto kvalifikācijas celšanai dažādas formas: piedalīšanās konferencēs un
semināros, kā arī apmācību un dažādus kursus.
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7. PAŠNOVĒRTĒJUMS - SVID ANALĪZE
Stiprās vietas
Vājās vietas
Studenti:
Studenti:
9 bakalaura programmā imatrikulēto
studentu sagatavotības līmenis;
9 iegūstama salīdzinoši kvalitatīva
9 darbs finansiālo apstākļu dēļ
izglītība;
9 labas karjeras iespējas
Studiju process:
Studiju process:
9 iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt
9 neatbilstošs koplietojamo auditoriju
studiju process;
fonds, kas neatbilst mūsdienu
9 iespējas
piedalīties
Studentu
prasībām;
Zinātniskajās
konferencēs
un
9 auditoriju izvietojums dažādās ēkās,
semināros;
kuras atrodas ievērojamā attālumā
9 iespējas apgūt vairākas svešvalodas;
viena no otras;
9 iespējas studēt ārvalstu augstskolās;
9
nepietiekams
nodrošinājums
ar
9 iespējas turpināt studijas nākamā
mācību metodisko literatūru;
pakāpē;
Akadēmiskais personāls:
Akadēmiskais personāls:
9 akadēmiskā personāla pietiekami
9
lēns
mācībspēku kadru atjaunošanas
augstā kvalifikācija un pieredze;
iespējas;
9 labas savstarpējās attiecības starp
mācībspēkiem, mācībspēkiem un
Pārējie faktori:
studentiem;
9 nepietiekošs valsts finansējums biroja
Pārējie faktori:
tehnikas, apmācības tehnisko līdzekļu
9 aizvien labāka kļūst IEF materiāli
iegādei.
tehniskā bāze;
9 lietišķas
saites
ar
ārzemju
augstskolām.
8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI
9
9
9
9
9

turpināt darbu pie studiju priekšmetu pasniegšanas metodikas uzlabošanas un lekciju
konspektu sagatavošanas publicēšanai;
pēc iespējas vairāk iesaistīt maģistrantus pētnieciskajā darbā un RTU SZTK attiecīgo
sekciju darbā;
pārstrādāt nolikumus par bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu;
nodrošināt mācību – metodiskās literatūras sagatavošanas, finansēšanas un autoru
materiālās stimulēšanas jautājumus;
pārdomāt mācībspēku kvalifikācijas celšanas iespējas un to finansiālo nodrošinājumu;

Studiju programmas “Ekonomika”
Pašnovērtēšanas darba grupas
vadītājs Dr. oec. prof.
2007. gada 07. janvārī

J. Saulītis
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Inženierekonomikas fakultāte

Apstiprināts RTU Senāta sēdē
2006. “27. “februārī, prot. Nr. 502

AKREDITĒTO AKADĒMISKO BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMU “EKONOMIKA” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
par 2004./2005. ak. gadu
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Ekonomikas profila bakalaura studiju programmas mērķis: ir sniegt akadēmiskās izglītības
pamatus, pētnieciskā darba iemaņas, lai sagatavotos turpmākām studijām.
Trīs gados nodrošinot pirmā līmeņa akadēmisko izglītību. Bakalaura akadēmiska izglītības
programma pēc sava apjoma atbilst MK normatīvajiem aktiem.
Ekonomikas profila maģistrantūras studiju programmas mērķis: ir sagatavot augstas
kvalifikācijas speciālistus valsts institūcijām un privātajam uzņēmējdarbības sektoram, kuri ir
konkurētspējīgi darba tirgū, kā arī ir spējīgi veikt zinātniski pētniecisko darbu.
Lai to nodrošinātu tiek padziļinātas maģistra programmā gūtās zināšanas un prasmes, lai
absolvents spētu ģenerēt jaunas idejas un praktiskos risinājumus dažādās ekonomikas sfērās,
kā arī spētu veikt pedagoģisko darbu.
Kopumā studiju programmu uzdevumi:
dot iespēju studējošiem bakalaurantūrā un maģistrantūrā iegūt akadēmisko grādu saistībā
ar viņa tālākām studijām vai darbu;
attīstīt iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu izvirzīšanā un to risināšanā;
veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo
pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskā
darbībā;
veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi;
veicināt studējošo interešu veidošanos par sabiedrībā notiekošiem procesiem.
Uzdevumu realizāciju varētu vērtēt:
pēc studentu aktivitāti mācību procesā;
¾
piedalīšanos zinātniski pētnieciskā darbā;
¾
studentu sabiedriskajās organizācijās;
¾
darba devēju atsauksmēm par absolventiem.
¾

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
Bakalaura studiju programma “Ekonomika” pārakreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes
lēmumu 2003. gada 10. decembra (lēmums Nr. 673) līdz 2009. gada 31. decembrim.
Maģistru studiju programma “Ekonomika” pārakreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes
lēmumu 2003. gada 10. decembra (lēmums Nr. 674) līdz 2009. gada 31. decembrim.
Būtiskas izmaiņas studiju programmās nav notikušas.
Bakalaura studiju programma tiek realizēta šādos virzienos: Tautsaimniecības ekonomika,
Reģionālā ekonomika, Vides ekonomika, Tirgzinības un tirdzniecība, līdz ar to studenti 3.
kursā sākumā var izvēlēties interesējošo virzienu.
Maģistra programmas struktūra atbilst RTU senāta 2002. gada 25. februāra lēmumam
“Par maģistra akadēmisko studiju programmas struktūru”. Pašreizējās programmas obligātā
daļa ietver 11 obligātus studiju priekšmetus, kas veido maģistranta teorētisko zināšanu pamatu,
bet no obligātās izvēles priekšmetiem maģistrants, pēc savām interesēm, var izvēlēties
specializējošos kursus trijos (Tautsaimniecības ekonomika, Vides ekonomika, Tirgzinības un
tirdzniecība) studiju virzienos. Tas dod iespēju studējošiem iegūt zināšanas un prasmi konkrēto
problēmu risināšanā.
2.2. Studiju programmas atbilst akadēmiskās izglītības standartam
2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā nav notikušas
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3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. Pasniegšanas metodes
Lekcijas visas var notikt, izmantojot filmplēves un PowerPoint iespējas, taču ne visas
auditorijas ir pietiekoši nodrošinātas ar tehniskiem līdzekļiem, kas bremzē to plašu
pielietošanu. Praktiskās nodarbībās arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs. Aizvien vairāk
mācībspēku nodarbībās izmanto Blackboard sistēmu.
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
Programmas realizācija ir saistīta ar RTU un IEF materiālo bāzi. IEF materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanu 2004./05. mācību gadā notika trīs pamatvirzienos:
5.
telpu remonts, jaunu mēbeļu iegāde;
6.
datortehnikas atjaunošana un papildināšana;
7.
mācību – metodiskās materiālu sagatavošana.
Ir publicēti lekciju konspekti, metodiskie norādījumi, mācībspēki ir piedalījušies
Starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī publicēti zinātniskie raksti.Piemēra,
Lekciju konspekti: kopskaits – 14
Jevinga I., Sundukova Z. Finanšu grāmatvedības pamati. – Rīga: RTU Izdevniecība,
2004. – 111 lpp.
Datormācība ekonomistiem: Mācību līdzeklis / atb. red. V. Jansons. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2004. – 1. grāmata – 123 lpp.
Datormācība ekonomistiem: Mācību līdzeklis / atb. red. V. Jansons. – Rīga: RTU
Izdevniecība, 2004. – 2. grāmata – 118 lpp.
Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošana: Mācību līdzeklis. Ievietots internetā
– 2004.g. – 104 lpp.
www.ief.rtu.lv
Vasiļjeva L. Mazā uzņēmuma biznesa ekonomika un plānošana/Lekciju konspekts. –
Rīga: RTU, 2005. - 75. lpp.
Andersone I. Tirgzinību plānošana: Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. –
70 lpp.
Jansons V., Kozlovskis K. Informātika ekonomistiem (krievu valodā): Lekciju
konspekts. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. – 194 lpp.
Lekciju konspekti: Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un
metodes. 2. Labotais un papildinātais izdevums: Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU, 2005. –
apm.160 lpp.
Jansons V. Apdrošināšanas optimizācija. Lekciju konspekts. – Rīga: RTU, 2005. – 223
lpp.
Jansons V. Monte – Karlo metode ekonomikas modelēšana: Lekciju konspekts. – Rīga:
RTU, 2005. – 220 lpp.
Jansons V., Jurēnoks V. Ekonomikas modelēšana: Lekciju konspekts. - Rīga:RTU,
20005. – 220 lpp.
Gaile – Sarkane E. E – Mārketinga pamati: Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU Izdevniecība,
2005. – 220lpp.
Nešpors V.Ievads ekonomikā,- R.:, Kamene, 2004.-193 lpp.
Nešpors V. Ievads mikroekonomikā. – R.: Kamene, 2004.
Zinātniskie raksti:
Raksti krājumā „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”//
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 2004.gada 14.-17. oktobris.Rīga: RTU Izdevniecība, 2004.

334
A. Breikša, A. Magidenko. Inovatīvās darbības attīstības tendences un problēmas
Latvijas uzņēmumos.
K. Didenko, A. Jemeļjanovs, I. Ieviņš, V. Čudečkis. Personāla sagatavošanas vadīšanas
problēmas ekoloģijas un tehnogēnās drošības jomā.
J. Dehtjare, A. Magidenko. Viesnīcu rezervēšanas principiālās shēmas izstrādāšana un
rezervēšanas ķēžu analīze.
N. Fiļipoviča, N. Lāce. Nodokļu administrēšanas efektivitātes paaugstināšanas
problēmas.
E. Gaile – Sarkane. Par mārketinga informācijas nozīmi e-komercijā.
J. Grīnberga, A. Magidenko. Produkta virzīšanas potenciālā novērtēšanas loma
mārketinga stratēģijā.
J. Jasukeviča, A. Magidenko. Augstākās ekonomiskās izglītības tirgus nozīme
uzņēmējdarbības attīstībā Latvijā.
I. Jaunozola, E. Gaile – Sarkane. Par informācijas nozīmi, ieviešot kvalitātes sistēmas.
V. Jurēnoks. Inovācijas darbības modelēšana.
J.Puškina, A. Jemeļjanovs, K. Didenko. Tehnogēno ārkārtējo situāciju riski un to
ietekme uz ekonomiku un ekoloģiju.
Z. Sundukova. Par sistēmas pieejas īpatnībām izmaksu vadīšanā.
I. Šīmane. A. Magidenko. Produktu portfeļa attīstības stratēģija.
V. Tupureina, V. Jurēnoks. Kokapstrādes uzņēmumu resursu novērtēšanas un
izmantošanas problēmas.
L. Vasiļjeva. Dažādu funkciju izmantošana preču konkurētspējas aprēķināšanai.
L. Vasiļjeva. Mazo uzņēmumu izveidošanas priekšrocības un problēmas.
I. Voronova. Stabilitātes novērtēšanas aspekti ne finanšu sfēras uzņēmumos.
R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis. The Conjucture Type Model of Latvian Economy
(practical relisation). International conference „Research in Statistics – Basis of Social Sciences
and Education”. (Riga, October 2-4, 2003), Riga: University of Latvia, 2004, pp/139-143.
M.Grassini, R.Počs. „Overview of the Latvian Economy and the Skeleton of the Latvian
multisectoral model”. www.inforumweb.umd.edu (Inforum World Conference XII). 2004.g. 5.11. septembrī.
G.Piņķe, R.Počs, L.Neiders. „Overview of the Latvian Economy (in the context of the
Development
of
the
Multisectoral
Macroeconomic
Model
of
Latvia)”.
www.inforumweb.umd.edu (Indorum World Conference XII). 2004.g. 5.-11. septembrī.
A.Orlovska. „Atsevišķi ēnu ekonomikas aspekti Latvijā”. Ekonomika, III. Latvijas
universitātes raksti, 671.sējums. 2004.,8 lpp.
Gode.N., Pcholkin A. Opportunity of Application of Artifical Intelligence Method in
Economical Forecasting.//Transport and Telecommunication, 2005, Volume 6, N.l. R.:TSI, lpp
61-66.
Šenfelde M. Латвия и ее потенциальное место в ЕС//Problems and Prospects of
cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black tea
economic cooperation and GUUAM. Collection of Scientific Papers. –Svishtov- DonetskMariupol, 2004.p.47-52 (Co-auth. G.Blagova).
Šenfelde M.productivity as indicator of the development of the territories//prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrozlawiu. Tom 1. Wrozlaw
2004. p. 160-170 (Co-auth.T.Survilo)
Актуальные проблемы упре\авления предприятием в Латвии//Управление
организацией: диагностика, стратегия, эффективность. Труды XIII Международной
научно-практ. Конференции, апрель 2005ю-С.-Петербург, 2005,с.157-159.
Judrupa I. Sagatavots publicēšanai referāts „ES struktūrfondu loma Latvijas vienmērīgas
reģionālās attīstības veicināšanā”.
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Survilo T. Productivity as indication of the development of the territories, Academii
Economicznej im Oskara Langego we Wrozlawiu.
Dovladbekova I. Šumilo E. Sociālais kapitāls un dararbības tīklu veidošana: konceptuālie
un ekonomiskie aspekti.- Humanities and Social Sciences in Latvia, 1 (45),2005.
Dovladbekova I. Muravska T. Changes and Challenges in High Education as the
Precondition European Union in House of Europe: New Internal and External problems,
Kaunas, 2005.
Saulītis J., Briede L. -Augstākās izglītības attīstības tendences un problēmas Latvijā, Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskā zin. konf. zin.rakstu
krājums.-R.: RTU Izd., 2004.46-52lpp.
Saulītis J., Levkāns E. Onkoloģisko slimnīcu darba efektivitātes paaugstināšans iespējas.
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskā zin. konf. zin.rakstu
krājums.-R.: RTU Izd., 2004.68-74lpp.
Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tāsnosacījumi. Drošība un tautas attīstība.
Starptautiskā zin. konf. zin.rakstu krājums.-D.: DU., 2004.163-166 lpp. u.c.
a. Studentu iekļaušanās pētnieciskajā darbā
RTU 45. Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē piedalījās bakalaura un maģistra
studiju programmas 52 studenti, kuru referāti atainoja veikto darbu konkrēto problēmu izpētē.
Piemēram, G. Ciemleja, A. Zvejnieks. Pievienotās vērtības nodokļa ietekme uz poligrāfijas
nozari. A. Edemska, M. Šenfelde. Apdrošināšanas sektora nozīme Latvijas tautsaimniecībā un
tās attīstība ES kontekstā. D. Gaile, M. Šenfelde. Latvijas valsts iepirkumu sistēma un tās
pilnveidošanas iespējas. Ē. Geiba, M. Šēnfelde. Informācijas tehnoloģijas sektora attīstības
tendences pasaulē un Latvijā. J. Lagzdiņš, J. Saulītis. Rūpniecības attīstības iespējas Latvijā
pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. D. Miglāns, V. Nešpors. Sociāli ekonomiskās vides
mijiedarbības ietekme reģionu attīstībā. S. Sadovska, L. Krilovs. Ārvalstu investīcijas Latvijas
tautsaimniecībā: dinamika, problēmas un perspektīvas. M. Bobiļevs, L. Vasiļjeva.
Energoobjektu rekonstrukcijas ekonomiskā efektivitāte. K. Boļšakova, I. Voronova. Sociālās
apdrošināšanas attīstība Latvijā u.c.
b. Starp augstskolu un starptautiskā sadarbība
Pastāv sadarbības līgums starp Banku augstskolu un RTU IEF par koordināciju un
sadarbību maģistru programmu īstenošanā ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadīšanā.
Hāgenas Tālmācības universitātē (Vācija) sadarbībā ar RTU piedāvā studiju programmu
“Dubultais diploms ekonomikā”, kas dod iespēju studēt ekonomiku maģistrantūrā paralēli
RTU un Hāgenas Tālmācības universitātē. Šīs programmas absolventi iegūs divus diplomus –
RTU un Hāgenas Tālmācības otrās pakāpes ekonomista diplomu, kas ir pielīdzināts maģistra
diplomam.
Sadarbības līgums starp trim augstskolām: RTU, Latvijas Universitāti un Vismāras
augstskolu (Vācija) paredz studentu apmaiņu maģistra darba sagatavošanā.
Nolīgums par sadarbību starp Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti (Ukraina),
Rīgas Tehnisko universitāti (Latvija), Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti “Kijevas
Politehniskais institūts” (Ukraina). Šis līgums ir sastādīts ar mērķi attīstīt Ukrainas un Latvijas
tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un ekonomikas zinātņu un augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanu. Tostarp ir cieša sadarbība ar Doņeckas Nacionālo universitāti (Ukraina),
organizējot IEF studentu piedalīšanos starptautiskajās vasaras Ekonomikas skolās Doņeckā ik
gadu jūnija pēdējā nedēļā.
Profesore M. Šenfelde darbojas starptautiskā projektā „Baltic Sea Virtual Campus”
INTERREG III B (Baltic Sea Region), kā arī sadarbojas ar Šveices Geberta Rufa fondu Swiss
Baltic Net programmas ietvaros, ieviešot studiju procesā lietišķo spēli Ecosys.
Profesore M. Šenfelde darbojas Erasmus programmā, kuras ietvaros 2004. gada 24. – 31.
maijā lasīja lekcijas Setubalas Politehniskajā institūtā (Portugāle).
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Aktīva sadarbība noris ar Oklahomas Valsts universitāti (ASV) un ar Ekoloģijas un
dzīves Drošības Starptautisko Zinātņu Akadēmiju (ANO) paspārnē, kā arī Dānijas Orhīzas
universitātes Ekonomikas institūtu un Polijas Gdaņskas universitātes Ekonometrijas katedru.
Sadarbības pamatvirzieni:
9 mācību pētniecisko materiālu, krājumu, mācību līdzekļu sagatavošana un
publicēšana;
9 lekciju lasīšana;
9 augstākā līmeņa speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšana.
c. Sadarbība ar darba devējiem
Pozitīvais šeit ir tas, ka vadošie mācībspēki aktīvi piedalās dažādu profesionālo
apvienību un asociāciju darbā kā dalībnieki, eksperti, konsultanti, cita starpā arī par izglītības
jautājumiem, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācijā, Latvijas Aktuāru asociācijā,
Latvijas Personāla vadības profesionālā asociācijā u.c.. Šīs apvienības un asociācijas arī
piedalās profesiju standartu izstrādāšanā, tāpēc studiju programmas īstenotājiem ir zināmas
darba devēju vēlmes bez īpašu aptauju organizēšanas.

9
9
9

9
9

5. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu
Nr. 3 – 10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu” un Valsts akadēmiskās
izglītības standarta prasībām pēc desmit ballu skalas.
Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.
1.tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas
vērtēšanu sistēmas
Vērtēšanas sistēma
Mērķi
1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī
Zināšanas, kas jāiegūst
referātu atzīmes;
absolventam :
9 jāiegūst ekonomikas profilam
atbilstošas zināšanas, lai spētu pildīt
atbilstoša speciālista funkcijas vai arī
spētu mācīties maģistrantūrā vai
doktorantūrā ekonomikas vai
vadībzinātņu profilā;
Nepieciešamās iemaņas un prasmes: 2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie
prasme izmantot iegūtās teorētiskās
darbi to izpildes novērtējums;
zināšanas konkrēta uzdevuma
piedalīšanās dažādos konkursos un tur
formulēšanā un risināšanā;
ieņemtās vietas;
pētnieciskā darba iemaņas;
prasme izmantot datorus un atbilstošas
datorprogrammas, kā arī citus IT
sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;
Absolventam jābūt spējīgam darīt: 3. Izstrādātā bakalaura un maģistra
izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista
darba līmenis un novērtējums, kā arī
funkcijas;
darba devēju atsauksmes.
būt spējīgam nepārtraukti paaugstināt
savu zinātnisko līmeni.

337
5. STUDENTI
Ekonomikas programmā 2004./05. mācību gada beigās bija šāds pilna laika
studentu un absolventu skaits:
2.tabula
1. gads
2. gads
3. gads
4. gads
5. gads Kopā
Absolventi
Bakalaura
34
27
37
29
studiju
Maģistra
43
53
96
17
studijas
34
27
37
43
53
96
46
KOPĀ
2004./05. mācību gadā tika uzņemti 1 kursā maģistru programmā 43, tai skaitā par maksu
19, bet 53 studenti 2 kursā tostarp 11 par maksu. Savukārt 3 kursā bakalauru studijās 37 no
tiem 8 studenti studē par maksu.
2004./2005. akadēmiskais gads bija pirmais, kad bakalaura studiju programmu
„Ekonomika” absolvēja vakara studiju formas studenti.
Bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem ir iespējas mācīties citu valstu
augstskolās. Piemēram, D. Bērziņa (mag. II) 2004./05. mācību gadu turpināja studijas Vācijā.
T. Polinkovska, maģistrantūras II kursa studente Erasmus programmas ietvaros studēja 3
mēnešus Dānijā.
O. Jermolajeva 3. kursa bakalaurante studente Erasmus programmas ietvaros studēja 3
mēnešus Portugālē.
6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Ekonomikas programmu realizē IEF personāls, kuru akadēmiskā kvalifikācija ir šāda:
9
9
9
9
9

Profesori – 10;
asoc. profesori – 6;
docenti – 29
lektori – 16;
asistenti – 10.
To zinātniskā kvalifikācija ir sekojoša: Dr. oec. habil. – 5, Dr. oec. - 36, mag. oec. - 35
Eksakto, humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti
mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.
Mācībspēku izmanto kvalifikācijas celšanai dažādas formas: piedalīšanās konferencēs un
semināros, kā arī apmācību un dažādus kursus.
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9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS - SVID ANALĪZE
Stiprās vietas
Vājās vietas
9
Studenti:
Studenti:
iegūstama salīdzinoši kvalitatīva
9 bakalaura programmā imatrikulēto
izglītība;
studentu sagatavotības līmenis;
labas karjeras iespējas
9 darbs finansiālo apstākļu dēļ
Studiju process:
Studiju process:
iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt
9 neatbilstošs koplietojamo auditoriju
studiju process;
fonds, kas neatbilst mūsdienu
iespējas
piedalīties
Studentu
prasībām;
Zinātniskajās
konferencēs
un
semināros;
9 auditoriju izvietojums dažādās ēkās,
kuras atrodas ievērojamā attālumā
iespējas apgūt vairākas svešvalodas;
viena no otras;
iespējas studēt ārvalstu augstskolās;
9 nepietiekams
nodrošinājums
ar
iespējas turpināt studijas nākamā
mācību metodisko literatūru;
pakāpē;
Akadēmiskais personāls:
akadēmiskā personāla pietiekami
Akadēmiskais personāls:
9 lēns mācībspēku kadru atjaunošanas
augstā kvalifikācija un pieredze;
labas savstarpējās attiecības starp
iespējas;
mācībspēkiem, mācībspēkiem un
studentiem;
Pārējie faktori:
Pārējie faktori:
9 nepietiekošs valsts finansējums biroja
aizvien labāka kļūst IEF materiāli
tehnikas, apmācības tehnisko līdzekļu
tehniskā bāze;
iegādei.
lietišķas
saites
ar
ārzemju
augstskolām.
8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI

9
9
9
9
9

turpināt darbu pie studiju priekšmetu pasniegšanas metodikas uzlabošanas un lekciju
konspektu sagatavošanas publicēšanai;
pēc iespējas vairāk iesaistīt maģistrantus pētnieciskajā darbā un RTU SZTK attiecīgo
sekciju darbā;
pārstrādāt nolikumus par bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu;
nodrošināt mācību – metodiskās literatūras sagatavošanas, finansēšanas un autoru
materiālās stimulēšanas jautājumus;
pārdomāt mācībspēku kvalifikācijas celšanas iespējas un to finansiālo nodrošinājumu;
Studiju programmas “Ekonomika”
Pašnovērtēšanas darba grupas
vadītājs Dr. oec. prof.
2006. gada 07. janvārī

J. Saulītis

PIELIKUMS
pie RTU IEVF akreditējamo studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumiem

2009

RTU IEVF akreditājamo studiju programmu
realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla
dzīves un darba gājumi (CV)
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MĀCĪBU PROCESĀ RĪGĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS
UN DZĪVES UN DARBA GĀJUMI
Nr.p.k.

Akadēmiskais Personāls

Zinātniskais vai
akadēmiskais grāds

1.

Ādamsone Liena

Dr. oec. docente

2.

Andrējeva Valentīna

Dr.oec., asoc.profesore

3.

Auziņa Astra

Dr. oec., lektore

4.

Baldiņš Alvars

Dr. sc.pol. asoc. profesors

5.

Baranovskis Nikolajs

Dr. habil. oec., profesors

6.

Buceniece Ella

Dr.phil. asoc. profesore

7.

Buiķis Māris

Dr.math., profesors

8.

Carkovs Jevgenijs

Dr. habil. math, profesors

9.

Derkača Ludmila

Mg. philol., lektore

10.

Didenko Konstantīns

Dr. oec., profesors

11.

Dovladbekova Inna

Dr. oec., asoc. profesore

12.

Ezera Ilona

Mg. oec., prakt. docente

13.

Gaile – Sarkane Elīna

Dr. oec., profesore

14.

Geipele Ineta

Dr.oec., profesore

15.

Greitāne Rita

Mg. oec., lektore

16.

Gudzuka Sandra

Mg., prakt. docente

17.

Ieviņš Jānis

Dr. oec., asoc. profesors

18.

Iļjinska Larisa

Dr. philol., asoc. profesore

19.

Jansons Vladimirs

Dr. math., asoc. profesors

20.

Jemeļjanovs Vladimirs

Dr.sc.ing., asoc. profesors

21.

Judrupa Ilze

Mg. oec., lektore

22.

Jurēnoks Vitālijs

Dr. oec., profesors

23.

Kamola Līga

Mg. ed., Mg. oec., lektore

24.

Kamols Uldis

Mg. oec., dipl. oec., asitstents
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25.

Kampars Valdis

Dr. chem., profeors

26.

Ketners Kārlis

Dr. oec., profesors

27.

Krastiņš Aivars Vilnis

Dr. oec., profesors

28.

Krilovs Leonīds

Dr. oec., docents

29.

Kuņickis Valerijs

Dr. phil., docents

30.

Ķipsna Jānis

Dr.oec., profesors

31.

Lāce Nataļja

Dr. oec., profesore

32.

Lauziniece Valentīna

Mg. philol, lektore

33.

Liokumoviča Irina

Dr. philol., docente

34.

Magidenko Anatolijs

Dr. habil. oec., profesors

35.

Matisone Irēna

Mg.philol., prakt. docente

36.

Medvids Artūrs

Dr. phys., profesors

37.

Miheijeva Valentīna

Mg. oec., lektore

38.

Nešpors Viktors

Dr. oec., profesors

39.

Niedrītis Jānis - Ēriks

Dr.oec., asoc.profesors

40.

Orlovska Ausma

Dr. oec., asoc. profesore

41.

Ose Daina

Mg., jur., Mg. oec., prakt.
docente

42.

Ozoliņa – Ozola Iveta

Mg. oec., lektore

43.

Ozolzīle Gunārs

Dr. sc.soc., asoc. profesors

44.

Počs Remigijs

Dr.habil.oec., profesors

45.

Pucens Ivars

Dr.oec., docents

46.

Reiters Jānis

Dr.oec., docents

47.

Saulītis Juris

Dr. oec., profesors

48.

Semjonova Naģežda

Mg. oec., prakt. docente

49.

Servuta Ārija

Dr. paed., docente
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50.

Skribans Valērijs

Dr.oec., vadošais pētnieks

51.

Sprancmanis Nikolajs

Dr.habil.oec., profesors

52.

Starčenko Alla

Mg. oec., lektore

53.

Sundukova Zoja

Dr. oec., asoc. profesore

54.

Survilo Tatajana

Dr. oec., asoc. profesore

55.

Šenfelde Maija

Dr. oec., profesore

56.

Štenberga Airisa

Dr.psych., docente

57.

Tambovceva Tatjana

Dr. oec., docente

58.

Taraškēvičs Rolands

Dr. oec., profesors

59.

Tīse Lolita

Mg. oec., lektore

60.

Urbāne Valentīna

Dr.chem., asoc.profesore

61.

Vasiļjeva Ludmila

Dr. oec., asoc. profesore

62.

Voronova Irina

Dr. oec., asoc. profesore

63.

Zvanītājs Jānis

Dr.oec., profesors

64.

Zvejnieks Alberts

Dr.oec., profesors
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Liena ĀDAMSONE
liena.adamsone@rtu.lv
67089378
301272-12703

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Latviešu valoda
Angļu un krievu valodas

IZGLĪTĪBA
1999–2005.g. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Ekonomikas
doktora zinātniskais grāds;
1994–1999.g. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Ekonomikas zinātņu maģistra grāds tautsaimniecības ekonomikā;
1993–1994.g.Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Inženierekonomista zinātniskais grāds;
1990–1993.g.Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Ekonomikas
bakalaura zinātniskais grāds;
1979–1987.g. Rīgas 69. vidusskola;
1987-1990.g. Talsu 1. vidusskola.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
„Automobiļu negatīvo ietekmju izmaksu novērtēšanas metodes un modeļi”
2005. gads, Rīgas Tehniskā universitāte.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
21.-22.08.2007. ” Creative Business Environment: Possibilities of Research un
starptautiskajā zinātnmiskajā seminārā “Challenges of Research: Theory and Practice”,
moderators RTU starptautiskajā zinātniskajā vasaras skolā;
3.04.2007. “ESF projekti studiju programme attīstībai un studiju kvalitātes
uzlabošanai” RTU metodiskais seminārs;
4.04.2007. “Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un
stratēģijas” RTU zinātniskais seminārs;
12.10. 2007. "Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas" 48.
Starptautiskā zinātniskā RTU konference;
22.11.2007. “Economics and management: current issues and perspectives 2007”
Ernestas Galvanauskas international scientific conference;
2006.g. “Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās
problēmas” Psiholoģijas Augstskolas un Baltijas Starptautiskā zinātniski – praktiskā
konference;
11.10.2006 – 28.02.2007 – Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu
mācībspēku pedagoģiskā pilnveide, inovācijas augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba
vadība, kursi;
6

2005.gada 14.-16.februāris – OEKOWI / ECOSYS kursu vadītāju seminārs, Ernst
Schmidheiny Foundation, Swiss Baltic Net, Latvija, Rīga
2004.g. janvāris. Šveices Geberta Rufa fondu Swiss Balstic Net programmas ietvaros
apmācība lietišķās spēles „Ecosys” vadīšanā;
DARBA PIEREDZE
2007.g.-2009.g. Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, docente;
2007.g.-2008.g. Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, vadošais pētnieks;
2005.g. maijs - 2006.g. Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, lektore;
2003.g. - 2005.g.maijs, Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, asistente;
2000.g. aprīlis - 2001.g.septembris: Pašvaldību kreditēšanas fonds, projektu vadītāja asistents;
1994.g. oktobris - 1996.g. marts: LR Satiksmes ministrija, ierēdņa kandidāts;
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
•01.01.2007. – 31.12.2007. Pētījums par „Gaisa piesārņojums no mobilajiem
izmešiem Rīgas pilsētā un to negatīvo seku iespējamās novērtēšanas metodes un modeļi, kā
arī piesārņojuma samazināšanas iespējas Rīgā”;
•01.01.2008. – 31.12.2008. Pētījums par „Ceļu satiksmes negadījumu negatīvo seku
novērtēšanas metodes un publisko investīciju efektivitātes novērtēšana to samazināšanā".
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1.Ādamsone. L., Šenfelde M. Satiksmes negadījumos un to iespējamie novērtēšanas varianti
Latvijas apstākļos// Inženierekonomika un tautsaimniecības attīstība, RTU 42. starptautiskā
zinātniskā konference. Rīga, RTU, 2001, 8.lpp.
2.Ādamsone. L. 9. Saeimas vēlēšanu rezultāti no sabiedriskās izvēles teorijas viedokļa//
Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas.
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006,
63.lpp.
3.Ādamsone L., Parupa D. Air quality management in Riga// Economics and management:
Current issues and perspectives. E.Galvanauskas International Scientific Conference. The
faculty of Social sciences of the University of Siauliai, 2007, 319 pp. (iekļauts Copernicus
Index datu bāzē) Ādamsone. L. Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma samazināšanas
stratēģiskie aspekti. // RTU Zinātniskie raksti.3. sērija un 14. sējums, Ekonomika un
uzņēmējdarbība, Tautsaimniecība: teorija un prakse.- R: RTU, 2007 – 133 lpp;
4. Adamsone L., Parupa D. The main aspects of the origin of mobile emissions and their
calculation. The Problems Of Development Of national Economy And
Entrepreneurship”. Scientific proceedings / editor Karlis Ketners, Konstantins Kozlovskis,
Maksims Smirnovs. – Riga, Latvia, Riga Technical University, 9-13 October, 2008. – CD. ISBN: 978-9984-32-567-5
5.Parupa D., Adamsone L. Effectiveness of public investments in road traffic accident
reduction projects. The Problems Of Development Of national Economy And
Entrepreneurship”. Scientific proceedings / editor Karlis Ketners, Konstantins Kozlovskis,
Maksims Smirnovs. – Riga, Latvia, Riga Technical University, 9-13 October, 2008. – CD. ISBN: 978-9984-32-567-5
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MĀCĪBU LĪDZEKLIS
Ādamsone L., Nešpors V. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un sabiedrības (valsts)
iespējas to novēršanā. Mācību līdzeklis. Rīga 2007, 120 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
22.11.2007. Economics and management: Current issues and perspectives.
E.Galvanauskas International Scientific Conference. The faculty of Social sciences of the
University of Siauliai, Air quality management in Riga;
12.10. 2007. "Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas" 48.
Starptautiskā zinātniskā RTU konference; Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma samazināšanas
stratēģiskie aspekti;
21.-22.08.2007. “Challenges of Research: Theory and Practice” starptautiskais
zinātniskais seminārs, RTU starptautiskajā zinātniskajā vasaras skolā” Creative Business
Environment: Possibilities of Research;
3.04.2007. “ESF projekti studiju programme attīstībai un studiju kvalitātes
uzlabošanai” RTU metodiskais seminārs;
4.04.2007. “Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un
stratēģijas” RTU zinātniskais seminārs;
22.-23. 11. 2007. Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās
problēmas. Starptautiskā zinātniski praktiskā conference, Baltijas Starptautiskā akadēmija
9. Saeimas vēlēšanu rezultāti no sabiedriskās izvēles teorijas viedokļa
02.04.2008. „Izglītības nozīme cilvēkresursu un Latvijas tautsaimniecības attīstībā”
RTU metodiskais seminārs;
9-13.10.2008. The problems of development of National economy and
entrepreneurship. 49th International Scientific Conference od Riga Technical University,
Effectiveness of public investments in road traffic accident reduction projects;
9-13.10.2008. The problems of development of National economy and
entrepreneurship. 49th International Scientific Conference od Riga Technical University, The
main aspects of the origin of mobile emissions and their calculation;
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē seši gadi.
Lekciju kursi
1. Tirgus nepilnības un politika;
2. Uzņēmējdarbība un investīcijas;
3. Ekonomiskās sistēmas funkcionālais modelis.
4. Mikroekonomika
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Darbs bakalaura dabu aizstāvēšanas komisijā;
Piedalīšanās senāta sapulcēs.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Mob. tel.:
Personas kods:

Valentīna ANDRĒJEVA
valentina.andrejeva@sprk.gov.lv
67097200
29229806
220753-10538

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

krievu
latviešu, vācu, angļu

IZGLĪTĪBA
2001-2006
1999-2001
1971-1976

Rīgas Tehniskā universitāte,
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.)
Vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē
Rīgas Tehniskā universitāte,
Ekonomikas zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Rīgas Politehniskais institūts,
Inženiera ekonomista specialitāte

ZINĀTNISKIE GRĀDI
Dr.oec.
“Latvijas hipotekārās kreditēšanas sistēmas attīstība. Problēmas un
risinājumi”:
promocijas darbs Latvijas Republikas ekonomikas doktora zinātniskā grāda
iegūšanai / Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome RTU P-09 ;
zin. vad. R.Počs, 2006.gads
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2006.gada Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru nacionālās asociācijas ASV
3.-12.oktobris (NARUC) III. Pasaules enerģētikas forums
2006.gada Eiropas Reģionālo Regulatoru Asociācijas (ERRA)
Budapešta
16.-19.maijs 6.gadskārtējā sanāksme
2006. gada Florences Regulēšanas skolas gadskārtējā konference
Florence
11. -14. maijs „Tirgus liberalizācija un piegāžu drošība – regulatora
uzdevums”
2006. gada 26.– Starptautiskais
seminārs
par
galvenajiem
Londona
31. marts problēmjautājumiem sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā
un reformās
2006. gada Baltijas Enerģētikas regulatoru apaļā galda diskusija
Viļņa
25.– 26. janvāris
2006. gada Enerģētikas Regulatoru Reģionālo Asociāciju, Ungārijas
Budapešta
Enerģētikas
Regulatoru,
kā
arī
Eiropas
Enerģētikas
19.– 21. janvāris
Regulatoru Padomes darba grupa
2005.gada Valsts kancelejas un Valsts Administrācijas skolas mācību
12.– 13.maijs seminārs „Argumentācijas māksla”
2005.gada jūlijs „Muitas loma tautsaimniecības attīstībā” starptautiskās
zinātniski praktiskā konference
2004.gada Audits, nodokļi un grāmatvedība 2004. 7.starptautiskā

Jūrmala
Rīga
Rīga
9

10.decembris konference
2003.gada Starptautiski zinātniski praktiskā konference “Nodokļu
decembris administrēšanas
un
muitas
stratēģiskā
loma
tautsaimniecības attīstībā”
2003.gads Baltijas nekustamais īpašums 2003: tirgus, attīstība, vīzijas
2002.gada Audits, nodokļi un grāmatvedība 2002 : 5.starptautiskā
13.decembris konference
2002.gada oktobris Pārliecinošas komunikācijas taktika
26. -28.03.2002 European banking&financial forum „Europe’s role in the
world of 2002 and after”
2002.gads Baltijas nekustamais īpašums 2002: tirgus, attīstība, vīzijas
2000.gads Baltijas nekustamā īpašuma tirgus, Starptautiskā
konference
2000.gada
Mācību programma „Valsts budžeta izpildes pieredze
2.-7.decembris
1999.gada
Mācību programma valsts sekretāriem ''Vadīšana, ES
13. – 17.jūnijs
Strukturālie fondi''
1998.gada
Mācību programma par kredītiestādēm (Kreditanstalt für
7.-27.septembris
iederaufbau")
1996.gads
Valsts administrācijas skola (VAS), Eiropas lietas un
20.-24.maijs,
procedūras
10.-14.jūnijs
1994.gada VAS - ‘’Vadība un sadarbība’’- ministriem un valsts
sekretāriem
16.-17.decembris
1994.gada
1.-9. jūnijs

Starptautiskais
ekonomika’’

Valūtas

Fonds,

‘’Pārejas

perioda

Rīga
Rīga
Rīga
Rīga
Prague
Rīga
Rīga
Francija,
Parīze
Dublina, Īrija
Vācija
Rīga
Rīga
Vašingtona,
ASV

DARBA PIEREDZE
Kopš 05.12.2005

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja

Kopš 2006. gada

Latvijas pārstāve Eiropas Komisijas Augstā līmeņa darba grupas
enerģētikas jomā

Kopš 1995. gada
ar pārtraukumiem

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes (IEF) SESMI
Muitas un nodokļu katedras mācībspēks

2004-2005

Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Ekonomikas un finanšu komitejā un
Eiropas Vērtspapīru komitejā (the Economic and Financial Committee and
the European Securities Committee)

1993–2005

Valsts sekretāre Finanšu ministrijā

1991–1993

Finanšu ministra vietniece

1988–1991

Finanšu ministrijas Finanšu un naudas apgrozījuma kopsavilkuma daļas
priekšniece

1983–1988

Plānu-finanšu pārvaldes priekšniece LPSR Būvmateriālu ministrijā
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2007.gads
Rīgas Tehniskās universitātes IEF Muitas un nodokļu katedras 6
maģistra darbu vadīšana:
1).I.Bahmanes „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana,
administrēšana un pilnveidošanas iespējas”;
2). S. Jankovskas „Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā un
Eiropas Savienībā”;
3). I. Ose „Nodokļu sodu sistēmas optimizācija”;
4).I. Pacanovska „Iedzīvotāju ienākumu deklarāciju un to
administrēšanas sistēmas pilnveidošana”;
5). I. Riekstiņa „Grāmatvedības metožu un politikas izmantošana
nodokļu aprēķināšanai”;
6). A. Araviašvili „Pievienotās vērtības nodokļa kontroles efektivitāte”;
2006.gads

Rīgas Tehniskās universitātes IEF Muitas un nodokļu katedras 3
maģistra darbu vadīšana (2006):
1). J. Morgačeva „Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarēšanas
pilnveidošanas problēmas
2). T.Vanaga „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma finanšu stratēģiju”
3). S.Renerte „Nodokļu administrēšanas pilnveidošana”
Latvijas Moldovas ES Twinning projekti, tai skaitā Twinning Light
„Komercdarbības atbalsta kontroles sistēmas pilnveidošana”, Pasaules
bankas un Latvijas VID Modernizācijas projekta īstenošanā

PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
Ketners K., Andrējeva V. Cenu un tarifu regulēšanas problēmas Latvijas sabiedrisko
pakalpojumu uzņēmumos//Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas:
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.- 115.126.lpp.
Muitas lietu attīstība Latvijā un paplašinātajā Eiropas Savienībā// Muitas loma tautsaimniecības
attīstībā starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti, Rīga: RTU
Izdevniecība, 2005
Uzņēmumu ienākuma nodokļa attīstība Latvijas nodokļu sistēmā// Rīgas Tehniskās universitātes
zinātniskie raksti. 3.sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. – 9..sēj.: Tautsaimniecība: teorija un
prakse - Rīga: RTU Izdevniecība 2004
Nodokļu konvencijas – pamatdokuments nodokļu administrāciju starptautiskajai sadarbībai//
„Nodokļu administrēšanas un muitas stratēģiskā loma tautsaimniecības attīstībā” – Starptautiskās
zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 2003.gada 17.decembrī.- Rīga: RTU
Izdevniecība 2003
11

Mājokļu finansēšanas problēmas Latvijā un to risināšanas iespējas//Rīgas Tehniskās universitātes
zinātniskie raksti. 3.sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. – 3..sēj.: Tautsaimniecība: teorija un
prakse - Rīga: RTU Izdevniecība 2002
Mācību un metodiskie līdzekļi
1). Metodiskie materiāli kursam „Nodokļu ieņēmumu modelēšana” (IMP 516) datorsalikumā
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2007.gads
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana un attīstība Latvijā un Rīga
ES - Starptautiski zinātniskā konference „Uz zināšanām
balstīta ekonomika” „Uzņēmuma vadība: diagnostika,
stratēģija, efektivitāte”
2005.gads
Muitas loma tautsaimniecības attīstībā - Starptautiski Rīga
zinātniski praktiskā konference
2003.gads

Nodokļu administrēšanas un muitas stratēģiskā loma Rīga
tautsaimniecības attīstībā- Starptautiski zinātniski praktiskā
konference

26.03-28.03.2002

European banking & financial forum „Europe’s role in the Prāga
world of 2002 and after”

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Lekciju
un
semināru
1) Lekciju un semināru kurss „Nodokļu ieņēmumu modelēšana”
vadība
(IMP 516);
2) Lekciju un semināru kurss „Nodokļu plānošana” (IMP 512).
Studiju kursu (priekšmetu)
Piedalījusies studiju kursu programmas izstrādē:
programmu izstrāde
1. Nodokļu plānošana uzņēmumā;
maģistra akadēmisko 2. Darījumu ar vērtspapīriem aplikšana ar nodokļiem.
studiju programmai:
Piedalījusies studiju programmas izstrādē:
Studiju
programmu
1. Muitas un nodokļu administrēšana (ICM0) bakalaura
izstrāde un vadība
profesionālās studijas;
2. Muitas un nodokļu administrēšana (IGM0) maģistra profesionālās
studijas;
3. Muitas un nodokļu administrēšana (IKM0) Pirmā līmeņa
profesionālās (koledžas) studijas.
Maģistra darbu vadītāja

2007.gadā vadīti 6 maģistra darbi;
2006.gadā vadīti 3 maģistra darbi.

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai RTU IEF „Muitas un nodokļu administrēšana”
koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to programmas Valsts pārbaudījumu komisijas
darbībā
priekšsēdētāja
12

Starptautisko
konferenču
organizācijas Starptautiskās konferences „Banking and Finance
komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā
in the Baltics” organizatoriskās komitejas
locekle, 1999-2005
CITA INFORMĀCIJA
Rīgas Tehniskās universitātes Atzinības raksts – Nr.452, 12.10.2001
Finanšu ministrijas Goda raksts Nr.86, 22.07.2003
Triju Zvaigžņu ordeņa komandiere (III. šķiras ordenis) 20.10.2003
LR Zemkopības ministrijas Atzinības raksts Nr.25, 13.05.2004
LR Aizsardzības ministrijas Piemiņas medaļa sekmējot Latvijas dalību NATO 14.11.2004
Ventspils pilsētas domes Atzinības raksts 21.01.2005
Ventspils pilsētas domes Atzinības raksts 19.10.2005
LR Valsts ieņēmuma dienesta Goda Zīme 01.07.2005
Lauku atbalsta dienesta Atzinības raksts Nr.221, 01.12.2005
Finanšu ministrijas Goda raksts Nr. 118, 01.12.2005
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Atzinības raksts 18.12.2007
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds:
Astra AUZIŅA
E-pasts:
astra.auzina@rtu.lv
Tālrunis darbā:
26179993
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu valoda,
angļu (brīvi pārvaldu), krievu (labi), vācu, franču, spāņu, zviedru
valodas (nelielas priekšzināšanas)

IZGLĪTĪBA
2004Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes doktora studiju programma
2002-2004
Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte
Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (diploms ar izcilību)
1999-2002
Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte
Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (diploms ar izcilību)
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2007.g. novembris – 2008.g. februāris
„Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā” (160 stundas), RTU
Humanitārais institūts, Rīga.
2006.g. jūlijs
„Practical GE modelling” (Praktiskā vispārējā līdzsvara modelēšana), Monash University,
Melburna, Austrālija.
2006.g.maijs – jūnijs,
„RTU Blackboard” (2KP), RTU Tālmācības studiju centrs, Rīga
DARBA PIEREDZE
no 2006
pētniece
Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
2004-2006
asistente
Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS







līgumdarbs RTU-EM pētījuma „Inflācijas un darbaspēka izmaksu izmaiņu ietekmes uz
tautsaimniecības struktūru novērtēšana, izmantojot vispārējā līdzsvara aprēķina
modeli” ietvaros (2007.g.),
līgumdarbs RTU LZP granta „Nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana” ietvaros
(2004.-2007.g.),
līgumdarbs pētījuma IZM-RTU ”Latvijas elektroenerģijas patēriņa prognožu izstrāde,
izmantojot ekonometriskos modeļus” ietvaros (2006.g.),
līgumdarbs pētījuma IZM-RTU “Pieprasījuma pēc speciālistiem Latvijas
tautsaimniecības nozarēs prognožu izstrādē, izmantojot ekonomiski-matemātiskos
modeļus” ietvaros (2005.g.),
līgumdarbs – RTU-LR Ekonomikas ministrijas pētījuma “Vispārējā līdzsvara aprēķina
modeļa un Latvijas enerģētikas nozares attīstības prognožu izstrāde” ietvaros
(2005.g.),
līgumdarbs LR Ekonomikas ministrijā – pētījuma “Tautsaimniecības vienotās
stratēģijas mērķu rādītāju sistēmas un īstenošanas scenārija izstrāde, izmantojot
modelēšanas instrumentāriju” ietvaros (2004.g.).

PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. A.Auziņa Apstrādes rūpniecības apakšnozaru attīstības prognozēšana, izmantojot
Latvijas multisektorālo makroekonomisko modeli. – pieņemts publicēšanai RTU
zinātniskie raksti, 3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 14.sējums.
Tautsaimniecība: teorija un prakse. – Rīga: RTU, 2007.
2. A.Auziņa, R.Počs Multisektorālā makroekonomiskā modeļa izstrādāšanas problēmas
Latvijā un to risinājumi. – RTU zinātniskie raksti, 3.sērija. Ekonomika un
uzņēmējdarbība. 11.sējums. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – Rīga: RTU, 2005. –
9.-15.lpp.
3. Auzina A. INFORUM model development in Latvia: problems and solutions // Recent
Development in INFORUM-type Modelling (edited by M.Plitch, M.Przybylinski). –
Lodz: Lodz University Press, 2007. – p.7-16.
4. A.Auziņa Apstrādes rūpniecības apakšnozaru attīstības prognozēšana, izmantojot
Latvijas multisektorālo makroekonomisko modeli (tēzes) - Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.g. 11.-13.okt.: referātu tēzes . – Rīga: RTU, 2007. – 9.lpp.
5. A.Auziņa Latvijas INFORUM saimes modeļa izstrādāšana (tēzes) - Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas : RTU 47. Starptautiskā zinātniskā
konference. - Rīga, 2006.g. 21.-23.sept.: referātu tēzes . – Rīga: RTU, 2006. – 70.lpp.
6. A.Auziņa Problēmas multisektorālā makromodeļa izstrādāšanā Latvijā un to
risinājumi (tēzes).- Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU
46. Starptautiskā zinātniskā konference. - Rīga, 2005.g. 13.-15.okt.: referātu tēzes . –
Rīga: RTU, 2005. – 14.lpp.
7. A.Auziņa Future of multisectoral modelling in Latvia (tēzes). - RTU organizētajā
vasaras skolā ekonomikas doktorantūras studentiem (Riga Technical University
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International Summer School for doctoral students “Creative Business Environment:
Possibilities of Research) krājumā. – Rīga: RTU, 2007. – 6.-7.lpp.
8. A.Auziņa, R.Počs Latvian multisectoral macroeconomic model. – 4th Nordic
Econometric meeting konferences materiālos. – Tartu: University of Tartu, 2007. –
CD disks. – 10 p.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS










RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference (11.-13.10.2007.). Referāta tēma: „Apstrādes
rūpniecības apakšnozaru attīstības prognozēšana, izmantojot Latvijas multisektorālo
makroekonomisko modeli”.
15.starptautiskā INFORUM konference Truhiljo (Trujillo), Spānijā (10.-16.09.2007).
Referāta tēma: „Base-scenario forecasts by Latvian INFORUM model: results and
problems”.
4.ziemeļvalstu ekonometrijas konference (4th Nordic Econometric meeting) Tartu,
Igaunijā (24.-26.05.2007.) Referāta tēma: „Latvian multisectoral macroeconomic model”.
RTU 47.starptautiskā zinātniskā konference (21.-23.09.2006.). Referāta tēma: „Latvijas
multisektorālā makroekonomiskās modeļa izstrādāšana”.
14.starptautiskā INFORUM konference Traunkirhenā (Traunkirchen), Austrijā (11.15.09.2006). Referāta tēma: „Development of the Latvian INFORUM model”.
RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference (13.-14.10.2005.). Referāta tēma: „Problēmas
multisektorālā makromodeļa izstrādāšanā Latvijā un to risinājumi”.
Rēzeknes augstskolas studentu un docētāju 9.zinātniski praktiskā konference
„Tautsaimniecības attīstība: Problēmas un risinājumi” (6.06.2007.), Rēzeknē. Referāta
tēma: „Mājsaimniecību patēriņa izdevumu modelēšana, izmantojot Latvijas multisektorālo
makroekonomisko modeli”.
Daugavpils universitātes 49.jauno zinātnieku konference (2.-3.05.2007.), Daugavpilī.
Referāta tēma: „Latvijas multisektorālais makroekonomiskais modelis – instruments
tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēšanai”.

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē: 2 gadi
Lekciju kursi
„Latvijas tautsaimniecība”
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Latvijas jauno zinātnieku apvienības biedre (kopš 2005.g.)
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Personas dati:
Vārds
Alvars
Uzvārds
BALDIŅŠ
Personas kods: 101257-11818

Adrese:

Avotu iela 25 -20
Rīga, LV-1011
7289825; 9226779
alvars@apollo.lv

Izglītība:
1989 – 1991

Rostokas Universitāte, Sabiedrisko
doktorantūra
Latvijas Universitāte, aspirantūra
Liepājas Pedagoģiskais institūts
Liepājas 1. vidusskola

1987 – 1989
1976 – 1980
1973 – 1976

zinātņu

akadēmija,

Vācija,

Papildizglītība:
2001.03. – 2001.06.
2000.09.
1994.11. - 1994.12.
1992.05.

Latvijas Universitāte, Datorkursi. Sertifikāts
Eiropersonāls. Komandu veidošana (Vadības teorija) 8 stundas
Gētes institūts, Vācija, Svešvalodu mācību metodika
ESL Teacher Institute, California. Pieaugušo mācību metodika.(10
dienas)
1982.11. – 1983.01. Latvijas Universitāte. Skolvadības fakultāte. Izglītības iestāžu vadība.

Darba pieredze:
2003.01. – pašlaik
Rīgas Tehniskā universitāte, asoc.profesors
2003.09. – 2006.03. Latvijas Universitāte, docents
1998.04. – pašlaik
Anglijas apdrošināšanas institūta Rīgas eksaminācijas centra
koordinators.
1996.09. – pašlaik
SIA “Krauklis AB” direktors
1995.09. – 2000.07. Latvijas Universitāte, Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra
direktors
1991.03. – 2000.07. Latvijas Universitāte, docents
1986.09. – 1989.08. LKP CK instruktors
1984.06. – 1986.09. Latvijas Izglītības ministrijas Skolu inspektors
1983.08. – 1984.06. Rīgas rajona Baldones vidusskolas direktora vietnieks
1980.08. – 1983.08. Ogres rajona Suntažu vidusskolas skolotājs, direktora vietnieks
1977.09. – 1980.06. Liepājas 12. vidusskolas skolotājs
Kvalifikācija:
1997.01.
1992.12.
1991.01.
1980.06.

Politisko zinātņu doktors, LU (nostrifikācija, diploms – Dr.sc.pol.)
Docents, Latvijas Universitāte (diploms)
Filosofijas zinātņu doktors, Rostokas Universitāte, Vācija (Diploms – Dr.ph.)
Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Liepājas PI (Diploms)

Sabiedriskā darbība:
Eiropas distancizglītības asociācijas loceklis
Vispasaules politologu asociācijas loceklis
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Projekti un pētniecība:
2000.06.–2000.08.

AAS “BALTA” apdrošināšanas aģentu profesionālās
kompetences testēšana un profesionālā raksturojuma izstrāde ( Projekta
vadītājs)
1999.; 2000 . –
Sorosa fonds Latvija – projekts “Vasaras nometne
sociālajiem pedagogiem darbā ar “ielas” bērniem” (Vadītājs)
1999.; 2000. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences
“Sociālpedagoģiskās inovācijas : teorija un prakse” (Projekta vadītājs)
1999. –2000.
Izglītības un zinātnes ministrijas pētījums “Sociālā pedagoga funkcijas”
(Pētījuma līdzstrādnieks)
1997. – 1998.
Pētījums “Skolotāju tālākizglītība Latvijā” Dānijas – Latvijas
kopprojekta TEMPUS ietvaros (pētnieks)
1989. – 1991.
Pētījums – Vācijas jaunatnes sociālpolitiskā aktivitāte pēc Vācijas abu
valstu apvienošanās. (Berlīnes Sabiedrisko zinātņu akadēmijas
pasūtījums. Disertācijas autors).
1989. – 2002.
7 zinātnisko un metodisko grāmatu un 4 rakstu autors
Pēdējās publikācijas:
A.Baldiņš.Andragoģija.Teorija,prakse,metodika//Mācību līdzeklis.-R.,RTU
Izdevniecība, 2005.
A.Baldiņš, A.Raževa. Es mācu vadīt auto.-R.,Pētergailis, 2002.
A.Baldiņš, A.Raževa. Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē.-R.,
Pētergailis, 2001.
A.Baldiņš, A.Raževa. Skolas un ģimenes sadarbība.-R., Pētergailis, 2001.
A.Baldiņš.Selbstverstaendnis der Erwachsenenbildung in Lettland und seine
Etwicklung.- Revue Baltique,Vilnius,1997/9
Papildus prasmes:
Uzņēmējdarbības un personāla vadīšana
Projektu izstrāde un īstenošana
Datorlietošana – Word, Excel. Power Point, Internet
Autovadīšana – B kategorija
Valodas:
Latviešu – dzimtā
Krievu – brīvi – runā un rakstos
Vācu – brīvi – runā un rakstos
Angļu – pamatzināšanas runā un rakstos
Papildus informācija:
Skolu pedagoģiskā personāla tālākizglītības kursi (autors un vadītājs)
(No 1997. gada līdz 2002. gadam)
Projektu darbs skolā
Liepājas rajona Skolu valde
Rīgas pilsētas Skolu valde
Rīgas rajona Skolu valde
Cēsu rajona Skolu valde
Ventspils rajona Skolu valde
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Mūsdienu izglītības process
Valmieras rajona skolas
Ludzas rajona Skolu valde
Rīgas pilsētas Skolu valde
Dobeles rajona Skolu valde
Cēsu rajona Skolu valde
Skolas un ģimenes sadarbība
Bauskas rajona Skolu valde
Līvānu skolu metodiskā apvienība
Izstāde “Skola 2000”
Rīgas pils. Kurzemes rajona skolu valde
Madonas rajona Lubānas vidusskola
Sociālā pedagoga darbs izglītības iestādē
Ogres rajona Skolu valde
Valkas rajona Skolu valde
Klases audzinātāja darbs skolēnu pedagoģiskajā izpētē
Ludzas rajona Skolu valde
Cēsu rajona Skolu valde
Rīgas pils. Skolu valde
Rīgas pils Kurzemes raj. Skolu valde
Pieaugušo izglītības metodika
Liepājas rajona Skolu valde
LR Satiksmes ministrijas CSDD
Izglītības programmu izstrāde
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Satura un eksaminācijas centrs
Liepājas rajona Skolu valde
Akadēmisko un profesionālo studiju kursu autors (LU)
(no 1991. gada līdz 2000. gadam)
Pedagoģijas bakalaura programmā:
Pedagoģijas vēsture
Pedagoģiskā doma Latvijā
Dialektiskā pedagoģija
Pedagoģiskā antropoloģija
Politoloģija (LU un Sporta pedagoģijas akadēmija, RTU))
Pedagoģijas profesionālo studiju programmās:
Mūsdienu vācu valoda
Praktiskā latviešu valoda
Sociālā pedagoģija
Sociālā politika
Izglītības filosofija
Pieaugušo izglītība
Pedagoģijas maģistra studiju programma
Pētniecības metodoloģija un pētniecības metodes pedagoģijā
Mūsdienu izglītības teorijas
Socializācijas teorijas
Inženierzinātņu studiju programmās (RTU)
Politoloģija
Latvijas politiskā sistēma
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Nikolajs BARANOVSKIS
nikolajs.baranovskis@rtu.lv
+371 67089420
21.09.43.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu, angļu

IZGLĪTĪBA
1966.–1971. gads – studijas Latvijas Universitātē.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Kopš 2002. gada – Starptautiskās Zinātņu akadēmijas (International Academy of ecology and
Life Protection Sciences) akadēmiķis.
1992. gads – Dr.habil.oec.
1985. gadā Maskavā PSRS ZA Socioloģisko pētījumu institūtā aizstāvēta ekonomikas zinātņu
doktora disertācija „Iedzīvotāju un darbaspēka atražošanas sociālekonomiskās problēmas
Latvijā”. Specialitāte 08.00.18. – iedzīvotāju ekonomika un demogrāfija.
1976. gadā aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija PSRS ZA Socioloģisko
pētījumu institūtā Maskavā.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2006. gads – Starptautisks zinātnisks seminārs „Development of innovative entrepreneurship
based on knowledge management”. Sertifikāts 08.12.2006.
2005.gads – starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international
collaboration between European enterprises”. Sertifikāts 18.02.2005.
2002.gads – Newport International University, USA.
DARBA PIEREDZE
Kopš 1998. gada – RTU profesors.
1996.–1997. gads – LR zemkopības ministra padomnieks ekonomikas jautājumos.
1994.–1996. gads LR Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda direktors.
1991.–1993.gads – Ekonomikas ministrijas Latvijas Informācijas centra direktors.
1991.–1992.gads un 1978.–1988. gads – pasniedzējs LPSR Tautsaimniecības speciālistu
kvalifikācijas celšanas institūtā.
1972.–1974. gads – pasniedzējs Latvijas Universitātē.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS.
Zinātniskās darbības virziens – uzņēmējdarbības attīstība Latvijā.
1. „Kvalitātes sistēmas pilnveidošana Latvijā” (Līgums Nr. R7360 – projekta vadītājs).
2. „Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības kopsakarības” (Līgums Nr. ZP-2007/16).
3. „Cilvēkresursu izpētes un mūžizglītības realizācijas metodikas izstrāde un tās
pielietojums” (Līgums Nr. R7077).
4. „Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana
Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai” (Līgums Nr.2005/ 0105/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 05/ NP/
3.2.4.1/ 0005/ 0184)
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PUBLIKĀCIJAS
Laika periodā no 2003. līdz 2008. gadam (ieskaitot) kopumā bijušas 15 publikācijas. Tai
skaitā:
• Zinātniskos izdevumos – 8 publikācijas;
• Zinātnisku konferenču materiālos – 7 publikācijas.
• Mācību un metodiskie līdzekļi:
1. N.Baranovskis „Uzņēmējdarbības organizēšanas teorija”. RTU, R., 2005.
2. N.Baranovskis, J. Zvanītājs „Uzņēmējdarbības resursu organizēšana”. RTU, R., 2002.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība
Eiropas integrācijas kontekstā”, 2006. gada 29. novembris, Daugavpils Universitāte.
2. Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomiskās attīstības iespējas un problēmas” 2006.
gada marts, Rēzekne.
3. International conference. Opportunities and problems of economic development (March
24, 2006). Rēzekne, 2006. Orgkomitejas loceklis.
4. Starptautiskā zinātniskā konference „Efektivitāte un konkurence.” Programmas komitejas
un Rīcības komitejas loceklis, sekcijas „Konkurences efektivitātes paaugstināšanas
iespējas” vadītājs. Daugavpils Universitāte 2005. gada 26.–27. septembris.
5. RTU 45. Starptautiskā konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības
problēmas” Rīga, 2005. gada 14.–17. oktobris. Redkolēģijas loceklis.
6. Starptautiskā zinātniskā konference 2005. gada 26.–27. septembris. Daugavpils
Universitāte.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 28 gadi (kopš 1980. gada).
RTU vada divus doktorantus.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Kopš 2006. gada Daugavpils Universitātes doktoranta programmas „Ekonomika” direktors un
Promocijas padomes loceklis.
Kopš 2000. gada – LZP eksperts virzienos „mikroekonomika” un „uzņēmējdarbības vadība”,
bet kopš 2006. gada arī virzienā „reģionālā ekonomika”.
Kopš 2001. gada LU Ekonomikas fakultātes Profesoru padomes loceklis.
Kopš 1998. gada – RTU Habilitācijas padomes loceklis un RTU Inženierekonomikas
fakultātes Domes loceklis.
Kopš 1987. gada – LU Zinātniskās padomes loceklis.
1999.–2005. gads – RTU Senāta loceklis un RTU Senāta komisijas priekšsēdētājs.
Vairāk nekā 10 RTU un DU Starptautisko zinātnisko konferenču redkolēģijas vai
organizācijas komiteju loceklis.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Vārds, Uzvārds:
Ella BUCENIECE
Personas kods:
201049-12951
Dzimšanas vieta:
Daugavpils raj.,Vabole
Dzīves vieta:
Salaspils, Dienvidu ielā 3/2 – 9
Darba vieta:
RTU Humanitārais institūts, asoc.profesore, 0,5 slodze
LR zinātniskais grāds, diploms Nr., specialitāte:
Dr.phil., E-D, Nr. 000574, filozofija
Pedagoģiskā darbība:
1992.- 2003.
Kursi: Sociālās attīstības modeļi,
Klasiskās filozofijas vēsture,
Ideju vēsture Latvijā,
Humanitāro zināšanu filozofiskās problēmas.
Zinātniskā darba virziens:
Sociālā filozofija, filozofijas vēsture, feminisms.
Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (1998.-2003.):
Granta Nr. 01.0747, „Ideju vēsture Latvijā: XX gs.”
vadītāja.
Granta Nr. 01.0563, „Sociālā realitāte un modernisms”
Izpildītāja.
Granta Nr. 01.0405, „Latviešu literatūrfilozofija un
mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma
diskurs” izpildītāja.
Pēdējo 3 gadu galvenās starptautiskās publikācijas:
E.Buceniece. Phenomenology in Latvia, - Phenomenology
World-Wide, Kluwer Academic Publishers, Dordrech/
Boston/ London, 2003, p.p. 312 – 316.
E.Buceniece. Goethes Faust aus der sicht des Feminismus //
Wissen, Macht, Geschlecht. Knowledge, Power, Gender.
Philosophy and the future of the „Condition Femine”.,
Chronos Verlag Zurich, 2002., S. 733. – 741.
E.Buceniece. Regional Awakening and Space- Place
Consciousness within the Context of Globalization //
Humanities and Social Sciences. Latvia., No. 4(33)2001.,
p.p. 5.- 20.
Kopējais zinātnisko darbu skaits: divas monogrāfijas, 39 raksti.
Valodu prasme:
latviešu, krievu, vācu, angļu (zemākais līmenis)
Kvalifikācijas celšana:
Piedalījusies ar referātiem vairāk nekā 25 starptautiskās
konferencēs.
Stažējusies Oslo universitātē, 1994.g. maijs, jūnijs.
Citas ar zinātni un pedagoģisko darbību saistītas aktivitātes:
LZP 12. nozares (filozofija, socioloģija, psiholoģija,
pedagoģija) Ekspertu komisijas priekšsēdētāja.
LZP Doktorantūras komisijas locekle.
Žurnālu „Feministica Lettica” un „Reliģiski filozofiskie
raksti” redkolēģiju locekle.

22

Referāti un publikācijas:
1. Buceniece E. Komunikācija un sabiedrības iespējamība vai neiespējamība. Referāts
nolasīts RTU 43.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada 14.oktobrī.
2. Buceniece E. Sociālās darbības struktūras: mijiedarbība, funkcionālisms,
intersubjektivitāte, komunikācija.. Referāts nolasīts RTU 44.starptautiskā zinātniskā
konferencē Rīgā, 2003.gada 10.oktobrī.
3. Buceniece E. Zīmes un komunikācija mūsdienu sabiedrībā. Referāts nolasīts RTU
45.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī.
4. Buceniece E. Cilvēciskās pieredzes koncepts dzīvespasaules kontekstā. Referāts
nolasīts RTU 46.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī.
5. Buceniece E. Transcendentā’fenomenoloģija un jutekliskās pieredzes problēma.
Referāts nolasīts RTU 47.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2006.gada
13.oktobrī.
6. Buceniece E. P.Dāles idejas filozofijas un psiholoģijas krustpunktā. Referāts nolasīts
RTU 48.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2007.gada 12.oktobrī.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas dati:

Māris BUIĶIS
Buikis@rsebaa.lv
+371 67182289
20.07.42.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu, vācu, angļu

IZGLĪTĪBA
1968. – 1972.g. Latvijas Valsts Universitāte;
1960. – 1965.g. Latvijas Valsts Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Dr.math. – matemātikas doktors
DARBA PIEREDZE
Kopš 2005.g. RTU profesors;
2002. – 2005.g. RTU asociētais profesors
1984. – 2002.g. RTU docents
1978. – 1984.g. RTU vecākais pasniedzējs
1965. - 1978.g. LVU Skaitļošanas centrs Vecākais laborants, jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA NOZĪMĪGOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
LZP, valsts finansēto vai Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs.
LZP projekta 04.123 „Latvijas makroekonomiskā nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana”
dalībnieks.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskajos izdevumos
1. M. Buikis, G. Burov. “Forecasting of temporary series with use of informative mapping
and imitative simulation”. Scientific Proceedings of RTU. Thematic issue “Information
Technology and Management Science” Vol. 5, RTU, Rīga, 2001. 33-42 pp.
2. M. Buikis, Y. Barsky. “A Mathematical Model for Cascade Separation at Identical
Stages of the Separator”. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Riga, 2001,
N 5. 22-32 pp.
3. M.Buikis, G.Burov "Topological - Associative Analytical Model of Forecasting of
Dynamic Processes”. Scientific Proceedings of RTU. 42 Thematic issue "Boundary Field
Problems and
4. Computer Simulation". RTU, Riga - 2000. 84 – 93 pp.
5. M. Buikis, G.Burov, I.Iltins "Computing Instability of Identification and Forecasting
Associative Algorithms and Their Regularization". Second International Conference
"Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations", Riga
Technical University. Riga, 8-9 September 2000. 145 – 150 pp.
6. E.Barsky, M.Buikis. “Mathematical Model for Gravitational Cascade Separation of
Pourable Materials at Identical Stages of a Classifier”. Progress in Industrial Mathematics
at ECMI 2002, Springer, 2003. 229-233pp.
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Mācību un metodiskie līdzekļi
M. Buiķis. “Finansu matemātika”. – Rīga, Elpa, 2002. – 104 lpp.
M. Buiķis. “Finansu matemātika”. 2. papildinātais izdevums – Rīga, Elpa, 2004. – 124 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. R. Počs, M. Buiķis, V. Ajevskis. “Latvijas ekonomikas konjunktūras tipa modelis”. RTU
Zinātniskie raksti. 3. sērija – Uzņēmējdarbība un vadīšana (Tautsaimniecība: teorija un
prakse). 3. sējums. RTU, Rīga, 2001.
2. Buikis M. Net Premium Calculation for Motor Liability Insurance in Latvia. 1st
International Conference Aplimat. Bratislava, February 7.-8. 2002. 95-97 pp.
3. M. Buiķis, M. Barsky. “Mathematical model for gravitational cascade separator of
pourable materials”. 12. European Conference of Mathematics in Industrie, Jurmala,
Latvia 10-14 September 2002. 7. p.
4. M. Buikis, M. Davidova “Analysis of the Latvia Motor Liability Insurance”. 2nd
Conference in Actuarial Science and Finance on Somos. 20-22 September 2002,
Karlovassi, Greece. 22p.
5. R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis. “The Conjuncture type Model of Latvian Economy”.
International conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and
Education”. Riga, Latvia, 2.-4. 10.2003. 139-143 pp.
6. Y.Merkuryev and J.Petuhova, M.Buikis. “Simulation-based Statistical Analysis of the
Bullwhip Effect in Supply Chains”. Proceedings 18th European Simulation
Multiconference, Magdeburg, Germany, 13th-16th June 2004. 301-307 pp.
7. Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres og a tariff network of Bonus-Malus
System in Latvia. 5st International Conference Aplimat. Bratislava, February 7.-10. 2006.
411 - 415 pp.
8. Buikis M., Barsky E. Mathematical modelling of combined separapors and evalutiaon of
their efficiency. 11th Interantional Conference MMA May 31 – June 3, 2006, Latvia. 10
pp.
9. E.Basky and M.Buikis. Evalution of the Quality of cascade separation processes. 13th
International Conference on Mathematical Modelling and Analysis & 3rd International
Conference on Approximation methods and Orthogonal Expansions, June 4 – 7, 2008,
Estonia. 10p.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā (RTU) 30 gadi.
Lekciju kursi:
Matemātika, Matemātika ekonomistiem, Kvantitatīvās metodes ekonomikā, Varbūtību teorija
un matemātiskā statistika, Ievads finanšu informācijas tehnoloģijās, Risku apdrošināšanas
matemātiskie modeļi, Finanšu matemātika, Ievads vērtspapīru portfeļa analīzē, Finanšu
matemātika un statistika, Auto apdrošināšanas aktuārie modeļi, Finanšu riska vadīšana,
Vērtspapīru portfeļa analīze, Aktuārmatemātika, Investīciju risku vadība, Statistiskās metodes
uzņēmējdarbības ekonomikā, Apdrošināšanas riska teorija, Praktiskā riska teorija, Finanšu
tirgus stohastiskā analīze, Finanšu Ekonometrija, Kvantitatīvās metodes ekonomikā un
vadīšanā, Kvantitatīvās metodes vadīšanā, Vērtspapīru tirgus modelēšana, Vērtspapīru
portfeļa veidošana, Inovatīvie finanšu instrumenti, Ekonometrija.

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds, uzvārds:

Jevgeņijs CARKOVS

Personas kods:

081235-10139

Dzimšanas vieta:

Rostova-pie-Dona, Krievijā

Dzīves vietas adrese: Ozolciema ielā, 24/1, dz. 76, Rīgā
Adrese:
Meža ielā - 1/4 - 436
Tālruņa nr:
67089517;26549111
Faksa nr:
67089580
E-pasta adrese
carkovs@latnet.lv
Izglītība:
Augstākā, Černovcu Universitāte, Ukrainā;
Piešķirta kvalifikācija: matemātiķis un matemātikas pasniedzējs vidusskolā;
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1983. – Fizikas un matemātikas zinātņu doktors (PSRS dip. ФМ Nr. 002034)
1984. – Augstākās matemātikas speciālo kursu katedras profesors
(PSRS at. ПР Nr. 011340 )
1992. – Dr. habil. math. (LZP dip. A-Dh Nr. 000166 )
2000. - RTU profesors (RTU dip. Nr. 48)
2005. – Černovcu Universitātes goda doktors
Nodarbošanās:
1959.-1962.
1962.-1966.
1966.-1967.
1967.-1968.
1968.-1972.

PSRS Zinātņu Akadēmijas Matemātikas institūta aspirants,
LU Skaitļošanas centra vecākais inženieris,
LU Skaitļošanas centra vecākais zinātniskais līdzstrādnieks,
LU Skaitļošanas centra zinātniskais sekretārs,
Černovcu Universitātes Lietišķās matemātikas un mehānikas
katedras docents,
1972.-1973. LU Skaitļošanas centra direktora vietnieks zinātniskajā darba,
1973.-1979. LU Skaitļošanas centra varbūtību teorijas un matemātiskās
statistikas laboratorijas vadītājs,
1979.-1995. RTU Lietišķās matemātikas katedras vadītājs,
1995.-2005. RTU varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras
vadītājs,
2005.-2007. RTU varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras
profesors,
2007-c.t. RTU DITF Vides modelēšanas centrēs vadošais pētnieks;

2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 5.gadiem)
2001.-2004. LZP projekta # 01.0579 „Stohastiskās analīzes asimptotiskās metodes” vadītājs,
2005.-2008. LZP projekta # 05.1879 „Stohastiskās stabilitātes asimptotiskā analīze” vadītājs,
Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē:
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-monografijas:
1. V.S. Koroljuk, J.Carkovs, V.K. Yasinski. Varbūtība, Statistika un Stohastiskie
Procesi. t. 1. Varbūtība. //Chernivtsi, Zoloti Litavri, ISBN 966-978-407-004-1, 2007. –
444 lap. (Ukr. val.)
2. V.S. Koroljuk, J.Carkovs, V.K. Yasinski. Varbūtība, Statistika un Stohastiskie
Procesi. t. 2. Matemātiskā Statistika. Statistiskā datorprakse//Chernivtsi, Zoloti
Litavri, ISBN 966-978-407-004-2, 2008. – 580 lpp. (Ukr. val.)
3. V.S. Koroljuk, J.Carkovs, V.K. Yasinski. Varbūtība, Statistika un Stohastiskie
Procesi. t. 4. Gadījuma procesi //Chernivtsi, Zoloti Litavri, ISBN 966-978-407-004-3,
2009. – 798 lpp. (Ukr. val.)
-publikācijas starptautiskos citējamos izdevumos:
1. J.Carkovs, Eqilibrium Stability of Markov Dynamical Systems.//
Proceedings of 3rd International Conference APLIMAT’2004, –
Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia, p.p. 69 – 82.
2. J.Carkovs, S.Rogols. Asymptotic methods for stability analysis of linear systems with
diffusion coefficients.// Proceedings of the International Carpathian Controle
Conference ICCC’2004, - University of Science and Technology, Krakow, Poland,
2004, p.p. 49 – 52.
3.J.Carkovs, K.Šadurskis.// Mean square stability of linear systems with Markov
coefficients.// Proc. of 4th International Conference APLIMAT’2005, – Slovak
University of Technology, Bratislava, Slovakia, p.p. 85 – 97.
4. J.Carkovs, J.Stoyanov.//Asymptotic methods for stabilitry analysis of Markov
dynamical systems with fast variables.// From Stochastic Analysis to Mathematical
Finance. Festschrift for Professor Albert Shiryaev. Kabanov, Yu. and Liptser, R.
(Eds.). - Springer-Verlag, Berlin, 2005, pp. 93-110.
5. J.Carkovs,K.Šadurskis.//Averaging method for retarding quasilinear dunamical
systems with rapidly oscillating perturbations.// Proceedings of the Latvian Academi
of Science, v.59, Nr. 6, 2005, p.p. 245 – 254.
6. J.Carkovs, V.Jasinsky.// Asymptotic method for stability analysis of linear systems
with diffusion coefficients//Theory of Stochastic Processes. ”TBiMC”, vol.11(27), No
1-2, Kiev, Ukraine, 2005.-p.p.12-22.
7. J.Carkovs, K.Šadurskis.// Asymptotic methods for retarding quasilinear dynamical
systems// Proc. of 5th International Conference APLIMAT’2006 – Slovak University
of Technology, Bratislava, Slovakia. – p.p. 93 – 110.
8. J.Carkovs, and V.Korolyuk. On stochastic stability of Markov evolution associated
with impulse Markov dynamical systems, Probability Theory and Mathematical
Statistics, The quarterly journal from TBiMC scientific Publisher, No. 75, 2006, p.p.
60–64.
9. J.Carkovs, K.Šadurskis.// On delayed stochastic exponent// Proc. of 6th International
Conference APLIMAT’2007 – Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
, 2007. – p.p. 463 – 469.
10. J.Carkovs, K.Šadurskis. Exponential stability of fast oscillating linear functional
differential equations.//Proceedings of 7th International Conference „APLIMAT
2008” (Eds. Monika Kovačeva), ISBN: 978-80-89313-03-7. – Slovak University of
Technology, Bratislava, Slovakia. - p.p. 195-201.
11. J.Carkovs, V.Bereza. The construction of Lyapunov-Krasovsky quadratic functional
for neutral stochastic differential equations.//Proceedings of 7th International
Conference „APLIMAT 2008” (Eds. Monika Kovačeva), ISBN: 978-80-89313-03-7.
– Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia. - p.p. 179-186.
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12. J.Carkovs, K.Šadurskis. Exponential stability of fast oscillating linear functional
differential equations.// Journal of Applied Mathematics, v.1(2008), Nr.1, Slovak
University of Technology, Bratislava, Slovakia. - p.p. 133-139.
13. V.Korolyuk, Ye.Tsarkov (J.Carkovs). On stochastic stability of Markov evolution
associated with impulse Markov dynamical systems// Theor. Probability and Math.
Statistics, S 0094-9000(08)00714-X, January, 24, 2008, p.p. 65–69.
14. J.Carkovs, I.Vernigora, and V.Jasinsky. On stochastic stability of Markov dynamical
systems,// Theor. Probability and Math. Statistics, S 0094-9000(08)00724-2, January,
25, 2008, p.p. 179-188
15. J. Carkovs. On Diffusion Approximation of Discrete Markov Dynamical
Systems//Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology,
Volume 30, July, 2008. – p.p. 1 – 5.
16. J.Carkovs, I.B.Malyk. Asymptotic behaviour of solutions of linear neutral type
stochastic difference-differential equations.//Reports of the National Academy of
Sciences of Ukraine, Nr. 7, 2008, p.p. 30 – 35.
17. J.Carkovs, A.Egle. On continuous stochastic modeling of .heteroskedastic conditional
variance// Journal of Applied Mathematics, v.II(2009), Nr.2, Slovak University of
Technology, Bratislava, Slovakia. - p.p. 29 - 40.
- piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos:
1. J.Carkovs. Equilibrium stability of Markov dynamical systems.// 2nd International
Conference APLIMAT’2004, – Slovak University
of Technology, Bratislava, Slovakia.
2. J.Carkovs. Equilibrium stability of Markov dynamical systems.//
3rd International Conference APLIMAT’2004, – Slovak University of
Technology, Bratislava, Slovakia, 2004.
3. J.Carkovs, S.Rogols.// Asymptotic methods for stability analysis of linear systems
with diffusion coefficients.//The International Carpathian Controle Conference
ICCC’2004, - University of Science and Technology, Krakow, Poland, 2004.
4. J.Carkovs, K.Šadurskis. On equilibrium stability of quasilinear stochastic functional
differential equations.//The Fourth European Congress of Mathematics, June 27 – July
2, 2004, Stockholm, Sweden.
5. J.Carkovs, S. Rogols. Asympttotic methods for stability analysis of linear systems
with diffusion coefficients.//The Fourth European Congress
diffusion coefficients.//The Fourth European Congress of Mathematics,
June 27 – July 2, 2004, Stockholm, Sweden.
6. J.Carkovs, V.Carkova. On stationary fourth momenmt GARCH(p,q).// 3rd Conference
in Actuarial Science & Finance in Samos, September 2-5, 2004, Karlovassi, Greece.
7. J.Carkovs, K.Šadurskis. Mean square stability of linear systems with Markov
coefficients.//4 th International Conference APLIMAT’2005, – Slovak University of
Technology, Bratislava, Slovakia, 2005.
8. J.Carkovs, J.Stoyanov.Asymptotic methods for stabilitry analysis of Markov dynamical
systems with fast variables.// 2nd Bachelier Colloquium on Stochastic Analysisand
Mathematical Finance, Metabief, Switzerland, 2005.
9. J.Carkovs, K.Šadurskis. Asymptotic methods for retarding quasilinear dynamical
systems// 5th International Conference APLIMAT’2006 – Slovak University of
Technology, Bratislava, Slovakia, 2006.
10. J.Carkovs, K.Šadurskis. On delayed stochastic exponent// 6th International Conference
APLIMAT’2007 – Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia , 2007.
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11. J.Carkovs, K.Šadurskis. Exponential stability of fast oscillating linear functional
differential equations- 7th International Conference „APLIMAT 2008”Slovak
University of Technology, Bratislava, Slovakia, February,
4-6, 2008.
12. J. Carkovs. On Diffusion Approximation of Discrete Markov Dynamical Systems//The
International Conference World Academy of Science, Engineering and Technology,
Paris, France, July, 2008.
13. J.Carkovs, A.Egle. On continuous stochastic modeling of .heteroskedastic conditional
variance-8ht International Conference „APLIMAT 2009 ”Slovak University of
Technology, Bratislava, Slovakia, February, 3-6, 2009.
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 5.gadiem)
- vadītie promocijas darbi:
Normunds Gūtmanis. Nosacīti heteroskedastisku regresijas modeļu jutīguma analīze
un prognozēšana. Inženierzinātņu doktora grāds, 2007.g.
- vadītie maģistra darbi - 8;
- vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi - 12;
- studiju priekšmeti:
1. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (2KP),
2. Matemātika ekonomistiem (4KP),
3. Finanšu plūsmu stohastiskā analīze (4KP),
4. Matemātiskā statistika materiālzinātnēs (2KP),
5. Statistiskā analīze (3KP),
6. Vērtspapīru tirgus stratēģijas modelēšana (4KP),
7. Stohastiskie diferenciālvienādojumi (10KP),
8. Finanšu tirgus stohastiskā analīze (10KP),
9. Diferenciālvienādojumu ar Markova pārslēgumiem asimptotiskā analīze.
(10KP).
4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 5 gadiem)
LU padomes ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē „Matemātika” loceklis,
LU profesoru padomes virzienā „Matemātika” loceklis,
Starptautiskā žurnāla “Random Operators and Stochastic Equations” redkolēģijas loceklis,
Starptautiskā žurnāla “Journal of Applied Mathematics” redkolēģijas loceklis,
Starptautisko konferenču „APLIMAT” 2004. – 2009. g. programmu komiteju loceklis,
Starptautiskā Statistiskā Institūta īstenais loceklis;
Amerikas Matemātiķu Sabiedrības un Latvijas Matemātiķu Sabiedrības loceklis.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
Pilsonība
Dzimšanas datums

Ludmila DERKAČA
Auru iela 13a – 51, Rīga, LV-1069, Latvija
7-415451
Latvijas
06.03.1948

DARBA PIEREDZE
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Darba pienākumi
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Darba pienākumi
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Darba pienākumi
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Darba pienākumi
IZGLĪTĪBA
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
Dzimtā valoda

1992-2007
RTU, Valodu institūts
Lektore angļu valodas mācību priekšmetā
Valodas mācīšana
1991-1992
Latvijas Dzelzceļa transporta institūts
Angļu un vācu valodas pasniedzēja, lektore
Valodas mācīšana
1978-1991
Ļeņingradas Dzelzceļa transporta inženieru institūta Rīgas filiāle
Angļu un vācu valodas pasniedzēja, lektore
Valodas mācīšana
1974-1978
1. Līvānu vidusskola
Vācu valodas skolotāja
Valodas mācīšana
1997-2000
Latvijas Valsts Universitāte, Angļu filoloģijas katedras maģistratūra
Angļu valoda, angļu filoloģija
Angļu filoloģijas maģistrs. Diploms Nr. 008007
1978-1987
Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte
Angļu valoda
Kvalifikācija: Filologs, angļu valodas pasniedzēja. Diploms Nr. 365899
1968-1973
Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte
Vācu valoda
Kvalifikācija: Filologs, vācu valodas pasniedzēja. Diploms Nr. 350075
Krievu

CITAS VALODAS
• Lasīšanas prasmes
• Rakstīšanas prasmes
• Runāšanas prasmes

angļu
teicami
teicami
teicami

vācu
teicami
teicami
teicami

latviešu
teicami
labi
labi

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas gads:

Konstantīns DIDENKO
konstantins.didenko@rtu.lv
+371 67089397
1946. g.

VALODAS
Latviešu, krievu, vācu
IZGLĪTĪBA
1992. Ekonomikas doktors (Dr.oec.);
1985. Ekonomikas zinātņu kandidāts, Rīga, LZA, Ekonomikas institūts;
1964.- 1969. Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris- ekonomists.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1985.- Doktora disertācija „Izmaksu koeficientu stabilitātes pētīšana” Latvijas Zinātņu
akadēmija, Ekonomikas institūts, Rīga.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2008. gada 7. oktobrī. Latvijas Bankas gadskārtējā rīkotā tautsaimniecības konference "Reālā
konverģence ceļā uz eiro ieviešanu - pieredze un perspektīvas".
2008.gada 26.-28.augusts. RTU IEF 2.starptautiskā vasaras skola doktorantiem „Development
of Research Methods: Management of Knowledge”, Rīga, RTU.
2007.gada septembris-15th CEEMAN Annual Conference „Globalization and Its Implications
for Management Development.” Istambul, Turkey.
2007. gada augusts- PhD Summer school „Creative Business Environment: possibilities of
Research”.
2007. gada jūnijs- Nice Network Conference 2007. „Partners in the EU Lifelong Learning
Programme (LLP) Spoyer” Heilbronn, Deutschland.
2007. gada maijs- 5th Annual BMDA Cionference „Future of the Regions- People Behind the
Prosperity.” Oslo, Norway.
2007. gada 12., 13. aprīlis- “TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY” &
“ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS”
RTU, Rīga.
2006. gada decembris- „Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē” RTU, Rīga.
2006. gada decembris- Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu vadīšanu balstītas
inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” RTU, Rīga.
DARBA PIEREDZE
kopš 2007. gada Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Inženierekonomikas un vadības
fakultātes fakultāte (IEVF), dekāna vietnieks mācību darbā;
kopš 2005. gada RTU, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta (RUI) direktors;
kopš 2001. gada RTU profesors;
1997.- 2007. RTU IEF dekāns;
1998.- 2001. RTU asociētais profesors;
1982.- 1997. RTU IEF dekāna vietnieks mācību darbā;
1993.-1997. Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta (RUI) vadītājs;
1990.- 1998. RTU docents;
1973.-1990. RTU lektors;
kopš 1989. gada RTU Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas (RUE) katedras vadītājs;
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1971.-1973. RTU asistents;
1969.-1971. RTU inženieris.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2008. „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”, IZM projekta vadītājs.
2007. „Atkritumu savākšanas un pārstrādāšanas vadīšana Latvijā”, IZM projekta vadītājs;
2007. „Informācijas resursu ekonomiska nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā” LZP
ekonomiskās un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā.
2006. „Ekoloģijas vadīšanas ekonomiskie aspekti cieto atkritumu utilizācijā” IZM projekta
vadītājs;
2006. „Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība
Latvijā” IZM projekta dalībnieks.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. K.Krūzs, K.Didenko, A.Magidenko. Atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespēja //
RTU Zinātniskie raksti „Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbība un vadīšana”,
3.sērija 15.sējums 2007.g. – 58.-67. lpp.;
2. N.Dubro, A.Magidenko, K.Didenko. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi
Latvijā // RTU Zinātniskie raksti „Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbība un
vadīšana”, 3.sērija 15.sējums 2007.g. – 47.-57. lpp.;
3. K.Didenko, K.Ketners. Nodokļu politikas ekoloģiskie aspekti // RTU Zinātniskie raksti
„Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbība un vadīšana”, 3.sērija 15.sējums 2007.g.
– 39.-46. lpp.;
4. J.Kolomeičuka, K.Didenko. Management in Small and middle – sized business and the
faktor of time // The 14th international Scientific conference Enterprise management:
diagnosis, strategy, efficiency. Selected papers. Vilnius Gediminas Technical University
2007, 31-35 p.;
5. J.Kolomeichuk, K.Didenko The papers CD_ROM – 6 p.. Crisis Management within the
Frame works of the Nation „Crisis”, // International scientific dual conference „Towards
knowledge – Based economy” Enterprise management: diagnostics conferences
proceedings, RTU, 2007, p. 151-152.;
6. „Informācijas resursu ekonomiska nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā”// LZP
ekonomiskās un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā Nr. 12. Rīga
LZP, 2007. 76-82. lpp.
7. Strādere M., Didenko K. Vides novērtējuma ietekme uz Uzņēmējdarbību Latvijā //
Ekonomika un uzņēmējdarbība, RTU zinātniskie raksti, 3 sērija, 12 sējums, 2006, 133.139. lpp.;
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Didenko K., Lāce N. Korporatīvās finanses: investīciju lēmumu pieņemšana. Rīga,
RTU,2001. 126. lpp.
2. Ievads studiju nozarē „Ekonomika” un Uzņēmējdarbībā un vadīšana. Rīga, RTU, 2002.
106. lpp.
3. Didenko K., Sundukova Z. Ekonomiskās analīzes teorētiskie pamati. Rīga, RTU, 2003 71.
lpp.
4. Uzņēmējdarbības ekonomika. Māc. priekšmeta programma. Metodiski norādījumi kursa
darba izstrādāšanai. Rīga, RTU, 2005. 23. lpp.
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2009.gada 20-22.marts. XIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, programmu komitejas
priekšsēdētāja vietnieks. Yundola, Bulgaria.
2008, March 21-23. X International Scientific Conference „Management and Sustainable
Development”. Yundola, Bulgaria.
2008, May 16-17. 5th International Scientific Conference „Business and Management 2008”.
Vilnius, Lithuania.
2008. gada jūnijs. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „NOWOCZESNE
INSTRUMENTY ZARZADZANIA”. Warszawa.
2008, June 3-6. 22nd European Conference on Modelling and Simulation. Nicosia, Cyprus.
2008, June 12-14. The Nice Network Conference. Vilnius Gediminas Technical university.
Vilnius, Lithuania.
2008, September 17-19. The International Mediterranean and Latin American Modeling
Multi-Conference. Campora S. Giovanni, Italy.
2008.gada 29.oktobris. Finanšu forums Rīgas reģionālā konference „Valsts atbalsts + nodokļu
politika = izaugsme”. Latvija, Rīga.
2008.gada 25.-28.novembris. Latvijas Kvalitātes asociācija sadarbībā ar LR Ekonomikas
ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un RTU Inženierekonomikas fakultātes
Latvijas–Norvēģijas maģistra studiju programmu „Inovācijas un uzņēmējdarbība” pirmo reizi
Latvijā organizēja INOVĀCIJU DIENAS. Latvija, Rīga.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 40 gadi
Lekciju kursi: „Ievads studiju nozarē”, „Ekonomiskās analīzes metodes”, „Uzņēmējdarbības
ekonomika”, „Ievads specialitātē”, „Ekonomisko procesu analīze”, „Ekonomiskās analīzes
teorija”, „Ekonomiskās analīzes teorija un prakse”.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana, studiju programmu direktors:
1. „Uzņēmējdarbība un vadīšana” akadēmiskā bakalaura studiju programma;
2. „Uzņēmējdarbība un vadīšana” profesionālā bakalaura studiju programma;
3. Programma maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai ekonomikā un vadībzinātnē;
4. Programma maģistra profesionālā grāda iegūšanai.
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās
2006. gada septembris.
Lekcijas „Ekonomiskā analīze” Tehniskā universitāte Gabrova
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. LZA korespondētājloceklis;
2. Accademician in International Akademy of Ecology and Life Protection Sciences
(IAELPS);
3. Promocijas padomes loceklis;
4. Profesoru padomes priekšsēdētājs;
5. Zinātnisko žurnālu redkolēģijas loceklis;
6. Eksperts akreditācijas komisijā;
7. Konferenču organizācijas un programmu komiteju vadītājs un loceklis;
8. Asociāciju loceklis;
9. RTU Senāta loceklis,
10. IEF Domes loceklis;
11. Darbs komisijās u. tml.
CITA INFORMĀCIJA
On the decision of IAELPS Presidium granted by Lomonosov Medal.
Apbalvots ar vairākiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas,
Latvijas zinātnes fonda, Rīgas Tehniskās universitātes atzinības rakstiem.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Inna DOVLADBEKOVA
inna_dovladbekova@navigator.lv
67409184, 67089378
210853-10318

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Krievu,
Latviešu, angļu, vācu

IZGLĪTĪBA
1982.-1986.g. LZA Ekonomikas institūts – aspirantūra
1987.g. Ekonomikas zinātņu kandidāta diploms
1992.g. Nostrifikācija, LU Habilitācijas un promocijas padome - Ekonomikas zinātņu doktore
1971.-1977.g. Rīgas Politehniskais institūts, Ekonomikas fakultāte, Mašinbūves ekonomikas
un organizācijas studiju programma - inženiera - ekonomista augstākās izglītības diploms
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas doktore (Dr. oec.), profesore
Sociālā nodrošināšana sadales attiecību sistēmā, 1987.g., Latvijas Zinātņu akadēmijas
Ekonomikas institūts
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2002. – 2003.g.
Programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati (augstskolu didaktika un
inovācijas augstākās izglītības sistēmā)”, sertifikāts Nr. 0104, Latvijas Universitāte
2002.g.
Pieaugušo izglītības apvienība un LR IZM Augstākās izglītības un zinātnes departaments,
Metodes veiksmīgam augstskolu pasniedzēju darbam ar auditoriju.
2004.g.
Pieaugušo izglītības apvienība un LR IZM Augstākās izglītības un zinātnes departaments,
Metodes veiksmīgam augstskolu pasniedzēju darbam ar auditoriju.
DARBA PIEREDZE
2001.g. – Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un
biznesa katedra - katedras vadītāja
1993.g. - LZA Ekonomikas institūts - vadošā pētniece, zinātnisko projektu vadītāja
2001.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas
institūts - asociētā profesore
2001.g. – Latvijas Universitātes vieslektore
1996.-2001.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas
institūts - docente
1987.-1992.g. - LZA Ekonomikas institūts - vec. zin. līdzstrādniece
1977.-1986.g. - LZA Ekonomikas institūts - zin. līdzstrādniece
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
European Commission Jean Monnet project Contemporary European Economic Integration:
tackling with the pace of reforms, 2005.-2008.g. – projekta vadītāja
Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors,
2005.-2008.g., Nr. 05.1897, projekta vadītāja
Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības
veidošanā, Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu sabiedrības
veidošanā, 2006.-2010.g., Nr, 06.0017.3, vadošā pētniece
Social dialogue strengthening in the Baltic rail sector enterprises via dissemination of
European experience employers in financial participation, Eiropas Komisijas projekts, 2007.2008.g., VS/2007/0545, metodoloģiskās grupas vadītāja
Diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes atsevišķām pārtikas grupām ietekme uz šo
produktu patēriņu un šo produktu ražotāju konkurētspēju, 2007.g. RSEEBA, eksperte
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma Pētījums „Latvijas un tās reģionu
darba tirgus specifiskās problēmas” Nr. V Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003,
Līg. Līgu Nr. LM 17.6-04/ 35-2005. RSU pētnieku grupas vadītāja
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma Pētījums „Darbaspēka profesionālā
mobilitāte” Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003, Līg.Nr. LM17.6-04/8-2006
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma, vadošā pētniece
Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums”
Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003, Līg.Nr. LM17.6-04/23A-2005, vadošā
pētniece
Investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā, 1999.-2001.g.,
Nr.98.0902 Investīciju vides un investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās
integrācijas kontekstā, 2002.-2004.g., Nr.02.0937, projekta vadītāja
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu
tirgū, 2002.-2005.g., Nr. 02.0017.2.1, projekta vadītāja
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Dovladbekova I., Šumilo Ē., Baumane I. Sociālā kapitāla koncepcija, īpatnības un
ietekme uz ekonomisko izaugsmi.- LZA Ekonomikas institūts, Rīga, 2007., 150.-181.
lpp.
2. Dovladbekova I. Pārapdrošināšana kā apdrošināšanas kompāniju finanšu stabilitātes
un risku vadības instruments.- RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes,
2007.g.
3. Dovladbekova I., Eteris E. Human resources in Latvian development and the EU
economic strategy: a drive for innovations in labour market.- raksts iesniegts
publicēšanai RTU zinātnisko rakstu krājumā, RTU, 2007.g., 6 lpp.
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4. Dovladbekova I., Šumilo Ē. Social Capital and Establishing Co-operation Networks:
Conceptual and Esonomic Aspects.- Humanities and Social Sciences Latvia, Nr.1
(45), 2005, 50. – 61. lpp.
5. Dovladbekova I., Muravska T., Paas T. Changes and Challenges in High Education as
the Precondition for Competitive Development in the Baltic States. – Pamplona, 2005.
6. Dovladbekova I. Latvijas finanšu sektora integrācija ES vienotā finanšu tirgū. - LZP
Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.g., Nr. 10, Rīga,
2005.
7. Dovladbekova I., Muravska T., Paas T. Higher Education in the Baltic States. Termas
De Integracao. G.C.-GRAFICA DE COIMBRA,LDA, Portugal, 2005,59-78.
8. Dovladbekova I. , E. Eteris “Economic patriotism” in the context of contemporary
European integration. – European Union Enlargement of 2004 and Beyond:
Responding to the Political, Legal und Socio-Economic Challenges, LU, 2006.g., 189201.lpp.
9. Dovladbekova I. , Ščadro D. Finanšu pakalpojumu specifika un mārketinga stratēģijas
nozīme banku konkurētspējas paaugstināšanā. – RTU zinātnisko rakstu krājums, 3.
sērija, 12. sējums, RTU, 2006.g., 34.-43. lpp.
10. Dovladbekova I. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas
paaugstināšanas faktors. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu
virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g., 37.-42. lpp.
11. Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. Latvijas finanšu sektora
integrācija ES vienotā finanšu tirgū. - LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes
galvenie pētījumu virzieni 2005.g., Nr. 11, Rīga, 2006.g., 71.-77. lpp.
12. Dovladbekova I. , E. Eteris Social insecurity and economic developments: the Union
and member states approaches. - RSU ESF starptautiskās zinātniskās konferences
rakstu krājums, 2006.g., 6 lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Starptautiskā valūtas sistēma un starptautiskās finanses, RSU, 2006., 100 lpp.
2. ES ekonomiskā politika un Latvijā, 250 lpp., nodots publicēšanai RSU, 2008.g.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
•
•
•
•
•
•
•
•

RSU starptautiskā zinātniskā konference, 2007.g. 29.-30. marts, Pārapdrošināšana kā
apdrošināšanas kompāniju finanšu stabilitātes un risku vadības instruments
LU 65. zinātniskā konference, 2007.g. 9. februāris, Darbaspēka profesionālās
mobilitātes normatīvais aspekts – nozares politikas dokumentu un tiesību aktu analīzes
rezultāti
RTU konference Darba tirgus problēmas, 2007. g. 4. aprīlis, Human resources in
Latvian development and the EU economic strategy: a drive for innovations in labour
market
ISSEI X conference, University of Malta, 2006. 24-29 jūlijs, Labour market specificē
problems in Latvia
LU 64. zinātniskā konference, 2006.g. 3.februāris, Starpdisciplinārās izglītības un
pētniecības stiprināšana Latvijā
RSU ESF zinātniskā konference, 2006.g. aprīlis, Social insecurity and economic
developments: the Union and member states approaches
RSU Zinātniski praktiskais seminārs, 2005.g. 30. septembris, Noziedzīgi iegūto
līdzekļu legalizācijas novēršanas ietekme uz Latvijas banku darbību
Changes and Challenges in High Education as the Precondition for Competitive
Development in the Baltic States. – ISSEI IX conference, Pamplona, 2004. 2-7
augusts
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•
•
•

Starptautiskā konference „Beyond EU Enlargement 2004 Responding to Challenges,
Jean Monnet Conference”, LU, Rīga, 2006.g. 20.-22. aprīlis
International Scientific Conference „ Enlarged European union in House of Europe:
new internal and external problems“, Kaunas, 2005, Transformation of Higher
Education as the Precondition for Competitive Development in Estonia and Latvia.
Starptautiskā konference “Eiropas Savienības paplašināšanās Baltijas jūras reģionā:
sociālekonomiskie izaicinājumi un iespējas”, LU, 2004, Korporatīvo nodokļu
konkurence paplašinātā ES.

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 12 gadi
Lekciju kursi
Makroekonomika – bakalaura studiju programmā
Starptautiskās finanšu attiecības un EMS – bakalaura studiju programma
Starptautiskā valūtas sistēma un starptautiskās finanses – maģistra studiju programma
Finanšu menedžments starptautiskajā biznesā – maģistra studiju programma
Latvijas naudas un finanšu sistēma – maģistra studiju programma
Starptautiskās investīcijas – maģistra studiju programma
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Eiropas ekonomika un bizness - bakalaura studiju programma, izstrāde un vadīšana, RSU
Bizness un tiesības Eiropas Savienībā – programmas izstrāde, RSU
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
•
•
•
•
•
•
•

Eiropas politiskās ekonomijas attīstības asociācijas dalībniece no 1995.g.
Ņujorkas Zinātņu akadēmijas locekle no 1996.g.
Starptautiskās asociācijas Eiropas ideju studijām dalībniece no 1998.g.
Latvijas asociācijas Eiropas kopienu studijām dalībniece no 2004.g.
RTU zinātnisko rakstu Ekonomika un uzņēmējdarbība redkolēģijas locekle
LU rakstu krājuma Vadības zinātne recenzente
LZA Ekonomikas institūta valdes locekle

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, vārds Ilona EZERA
e-pasts: i_ezera@inbox.lv
tālr. darbā: 7089368
personas kods: 251155-10539
VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu valoda
Citas valodas: krievu valoda. vācu valoda, angļu valoda
IZGLĪTĪBA
1998.-2000.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), piešķirtais grāds –
ekonomikas zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības vadībā.
Diploms Nr. 001848

1997.-1998.

RTU, inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā.
Diploms Nr. 008055

1975.-1982.

Rīgas Politehniskais institūts, piešķirta inženiera-ekonomista
kvalifikācija
Diploms Nr. 356003

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2006.nov. līdz šim – Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte,
programma "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide,
inovācijas augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā"
2002 .aug.-dec. -

DARBA PIEREDZE
1997. līdz šim

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts,
tālākizglītības programma: „Augstskolu didaktika: mūsdienu
teorijas un prakse ”.
Sertifikāts Nr.0032.
Rīgas Tehniskā universitāte - stundu pasniedzēja, lektore,
no 2004.g. praktiskā docente

1996.-1997.

LR KM Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija,
vadītāja palīdze

1993.-1996.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
valsts ministra palīdze

1984.-1993.

Rīgas Politehniskais institūts - asistente, vec. inženiere,
stundu pasniedzēja

1982.-1984.

Rīgas eksperimentālā tehnoloģisko rīku rūpnīca, ekonomiste
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PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
¾ Ieviņš J., Ezera I. Darba vide kā būtisks organizācijas informācijas sistēmas elements
// Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 2004. – 47.-54.lpp.
¾ Ieviņš J., Ezera I. Darba aizsardzības aktuālas problēmas // Tautsaimniecības un
izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā: Starptautiskās zinātniskās
konferences referātu tēžu krājums – Rīga: RTU, 2002. – 19.lpp.
¾ Ieviņš J., Ezera I. Motivation and Management Practice in Latvia Today //
International Scientitic Conference, March 15, 2002., Kaunas
¾ Ezera I., Ieviņš J. Sociāli ekonomiskā vide un uzņēmuma vadīšana // Ekonomika un
uzņēmējdarbība: Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti – Rīga: RTU, 2001. –
58.-65.lpp.
¾ Ezera I., Ieviņš J. Motivācijas un vadīšanas prakse Latvijā pašreizējā periodā //
Rūpniecības attīstība pārejas periodā: Starptautiskās zinātniskās konferences referātu
tēžu krājums – Rīga: RTU, 1999. – 53.lpp.
¾ Ezera I. Lietišķā komunikācija // Sociālie un ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbības
vadīšanā: Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. – Rīga: RTU, 1998. – 120.122.lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
¾ Ezera I. Lietišķā komunikācija. – Rīga: Multineo, 2007. – 112 lpp.
¾ Nolikums par studiju darba izstrādāšanu mācību priekšmetā „Uzņēmējdarbības
vadīšana”/ Izstr. J.Ķipsna., I.Ezera. – Rīga: RTU, 2005. – 17 lpp.
¾ Lietišķā komunikācija / Ezera I., Dreiberga S., Graudiņa I. – atkārtots papildināts
izdevums – Rīga: Kamene, 2000. – 100 lpp.
¾ Lietišķā komunikācija / Ezera I., Dreiberga S., Graudiņa I., Jurēvičs A. – Rīga:
Kamene, 1999. – 64 lpp.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 15 gadi
Lekciju kursi:
Uzņēmējdarbības vadīšana
Vadīšanas teorija
Vadīšanas ētika
Lietišķā komunikācija
Lietvedības tehniskie līdzekļi
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisija
Stipendiju piešķiršanas komisija.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Elīna GAILE-SARKANE
elina.gaile-sarkane@rtu.lv
+371 67089425
19.03.73.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Latviešu
Angļu, krievu

IZGLĪTĪBA
1999.-2003. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Dr.oec., IEF, RUE profesoru grupa, promocijas darbs „Informācijas tirgus attīstības modeļi
Latvijā”
1997.-1999. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Mg. oec., IEF, RUE (maģistra darbs “Pieprasījuma un pārdošanas veicināšanas modeļi”);
1996.-1997. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Bakalaura grāds ekonomikas zinātnē IEF, RUE (“Tirgzinības rūpniecībā”);
1991.-1996. Rīgas Tehniskā universitāte, Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte, Bakalaura grāds
ķīmijas rūpniecības organizēšanā, ĶTF.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Dr.oec., promocijas darbs „Informācijas tirgus attīstības modeļi Latvijā”, Aizstāvēts 2003.
gadā Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomē P09
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2008. gada 18. -25. jūlijs, Harvardas Biznesa Skola, EECPCL program (Entrepreneurship
Education colloquium on Participant-Catered Learning), Bostona, ASV
2007. g. novembris, LIKTA Konference “The role of ITT in Rising of State Competitiveness
and Productivity of SME’s “, Rīga
2007. gads 10.-22. jūnijs CEEMAN, IMTA (International Teachers management Academy), ,
Bled Slovenia,
2006. gads 23. novembris LIKTA Konference “Joint in the Way to Information Society ”,
Rīga
2004. gada aprīlis, RTU Tālākizglītības Centrs „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”,
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, Rīga
2004. gada februāris, EteRa, „E-komercija un informācijas sabiedrība”, konference-seminārs,
Rīga
2002. gada septembris, SIA Lauva Mārketings, „Aktīvā pārdošana”, seminārs, Rīga
2003. gada marts, SIA Mercuri International, „Komandas veidošana”, seminārs Rīga
1999. gada septembris, International Trendseters Corp. Inc., „Pieczvaigžņu serviss, seminārs”,
Rīga
1998. gads decembris, SIA Mercuri International, „Vadītāja efektivitāte”, seminārs, Rīga
Laika periods
nosaukums, organizācija vai iestāde, norises vieta
DARBA PIEREDZE
2009.- pašlaik RTU, profesore,
2007.- pašlaik RTU IEVF E-vides daļas attīstības vadītāja,
2006.- 2009 RTU, asoc.profesore,
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2003.- pašlaik SIA “Komunikāciju Darbnīca”, konsultante
2003.-2006. RTU, docente
2001.-2003. RTU, lektore
2001.-2002. Sociālo tehnoloģiju augstskola, lektore
1998.-2000. SIA “Latvijas Tālrunis”, Mārketinga nodaļas vadītāja
1997.-1998. SIA “Latvijas Tālrunis”, Pārdošanas vadītāja asistente
1995.-1997. SIA “Rīgas karstā līnija”, Tirdzniecības menedžeris
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2009. gads
RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/12 „E-biznesa attīstības perspektīvas Baltijas tirgū:
pētījumu metodoloģijas izstrāde” (no 01.10.2008.-15.09.2009.), vadītāja.
RTU pētniecības projekts FLPP-2009/25 „SVID analīzes izmantošanas metodoloģija mazo un
vidējo uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanā”, vadītāja.
RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/13 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vadīšana
mārketinga principu pamatā”, izpildītāja
2008. gads
IZM grants „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: informācijas tehnoloģiju ietekmes
novērtēšana” (Nr. 08.2126, periods: 2008.01.01.-2008.31.12.)
IZM projekts Nr. R736 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās
pieredzes pārnese” 2, vadītāja;
IZM Projekts Nr. R7076 „Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu balstīta inovatīvas
uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”, izpildītāja;
IZM Projekts Nr. U7111 „Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas
izstrāde”, izpildītāja.
2007. gads
Grants IZM-RTU Nr. R7215, „Dinamiskas uzņēmējdarbības vides analīzes iespējas: pētījumu
sistēmas attīstība”, vadītāja
„Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību ietekmējošo faktoru analīze un
novērtējums”. Nr.ZP-2007/15, projekta izpildītāja
2005. gads
ES 6. IP projekts „Prominence” (līgums G1RD-CT-202-00713) sadarbībā ar Štutgartes
Universitātes starptautiskā semināra organizēšana
2004-2008
LZP grants Nr. 04.1026 „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme uzņēmējdarbības attīstībā
Latvijā”, izpildītāja
2001-2003
LZP Grants Nr. 01.0566. “Informācijas tirgus modelēšana Latvijā”, izpildītāja;
LZP doktorantu grants;
PUBLIKĀCIJAS
• Kopējais publikāciju skaits (2003.-2009.g.) – 86, t.sk.:
• Vispāratzītie zinātniskie raksti – 32;
• Zinātniskās konferences – 22;
• Citas publikācijas – 32.
Nozīmīgākās publikācijas:
1. Thrends in Development of E-Business Models in the European Union // Business
Development Possibilities in the New European Area. Scientific Proceedings. Part II –
Vilnius, Vilnius University, 2005. – 216. – 219. pp.
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2. The Consumption of Information Products: Economic Values and the Information
Society // Transformations in Business & Economy. Vol.5, No 1 (9), 2006. Scholary
papers. – Brno-Kaunas-Riga-Vilnius, 2006. – 65. – 80. pp.(ISSN 1648-4460)
3. Impact of E-Commerce on Marketing Development //Economics&Management, 2007,
International Scientific Conference Proceeding , Kaunas University of Technology. ISSN 1822-6515. – p356-362 (EBSCOhost AN 225963514)
4. Dynamics of Capital Market: Changes in Latvian Consumer Behavior // The 12th
World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics June 29th -July
2nd, 2008 Orlando, Florida, USA. Volume VI, Proceedings. 30 – 34 p. (ISBN -13: 9781-934272-36-7)(ar līdzautoriem)
5. What Does the E-Customer Really Wants?// International Scientific Conference
„Economics and Management 2008”, Kaunas, Aprill 10-11, 2008, International
Scientific Conference Proceedings – CD ROM 256.-260. pp. ISSN 1822-6515
Mācību un metodiskie līdzekļi
Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. 2.
papildinātais izdevums. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2006. – 131 lpp.
Gaile-Sarkane E., E-Mārketinga pamati. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2005. –
232 lpp.
Gaile-Sarkane E. Elektroniskā komercija. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2003. –
60 lpp.
Gaile-Sarkane E., Andersone I. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. Mācību līdzeklis. – R.:
RTU izdevniecība, 2004. – 75 lpp.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 6 gadi
Lekciju kursi
Tirgzinību teorija
E-Komercija
Produktu dizains un attīstība
E-Mārketings
Tirgzinības
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Izstrādātas mācību programmas:
IUE 220, Tirgzinības (3KP);
IUE 600, E-Komercija (4 KP);
IUE599, E- Mārketings (4KP);
IUE 407 Tirgzinības (3 KP).
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās
Brno University of Technology, „Deffinition of Cutomerneeds for New Product
Development”, 2007. gada septembris. Lekcijas doktorantūras studentiem.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
BMDA 6. gadskārtējās konferences “If ever… Developing Tomorrow’s Leaders”, 2008. gada 8.10. maijs, Viļņa ISM School of Management and Economics, Lietuva, Konferences organizācijas
komitejas vadītāja.
1. starptautiskās vasaras skolas doktorantiem „Creative Business Environment: Possibilities of
Reserch”, Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē , Inženierekonomikas fakultātē, 2007. gada 20.-23.
augusts, organizācijas komitejas vadītāja.
International scientific dual conference”Towards Knowldege Based Economy & Enterprise
Management: Diganostics, Startegy, Effectivness” Rīga, 2007. gada 12.-13. aprīlis,
organizācijas un programmas komitejas locekle.
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BMDA 5. gadskārtējās konferences “Future of the Region – people Behind Prosperity”, 2007.
gada 10.-11. Maijs, Oslo, BI Norvegian School of Management, Norvēģija, Organizācijas
komitejas locekle.
Starptautiskā zinātniskā semināra „Small Business management: Innovation, Strategy, Values”
Rīgā, 2008. gada 28-30 Jūnijs, RTU, organizācijas komitejas locekle.
4. starptautiskās zinātniskās konferences „Business and Management” 2006. gada 5.6. Oktobrī,
Viļņā, Vilnius Gedaminas Technical University (Lietuva) programmas komitejas locekle.
Uz zināšanu vadīšanu balstītas uzņēmējdarbības attīstība. Starptautiskais zinātniskais
seminārs, Rīgā, 2006. gada 8. decembrī, organizācijas komitejas locekle.
“Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskās zinātniskās
Konference Rīga, 2006. gada 14.-15. oktobrī., organizācijas komitejas locekle
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, Starptautiskās zinātniskās
konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 2005. gada 13.-15. oktobrī, Rīga, RTU izdevniecība.,
2006. gads, redkolēģijas locekle
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, Starptautiskās zinātniskās
konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 2006. gada 14.-15. oktobrī, Rīga, RTU izdevniecība,
2007. gads, redkolēģijas locekle.
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 2. sējums, Rīga, RTU
izdevniecība, 2004, redkolēģijas locekle.
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 3. sējums, Rīga, RTU
izdevniecība, 2005, redkolēģijas locekle.
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 4. sējums, Rīga, RTU
izdevniecība, 2006, redkolēģijas locekle.
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 5. sējums, Rīga, RTU
izdevniecība, 2007, redkolēģijas locekle.
Uz zināšanu vadīšanu balstītas uzņēmējdarbības attīstība. Starptautiskais zinātniskais
seminārs, Rīgā, 2006. gada 8. decembrī. Referātu tēzes. – Rīga, RTU izdevniecība, 2006. ,
redkolēģijas locekle.
Kopš 2005. gada RTU akadēmiskās sapulces locekle.
CITA INFORMĀCIJA
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta goda raksts „Gada mācībspēks 2007”
IEF Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais pasniedzējs 2007”
IEF Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais orators 2006”
IEF Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „gada interesantākais pasniedzējs 2006”
IEF Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais pasniedzējs 2005”
IEF Nominēta konkursam RTU konkursa „gada jaunais zinātnieks 2006”.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
INETA GEIPELE
E-pasts:
Ineta.Geipele@rtu.lv
Tālrunis darbā:
6 7089033
VALODAS
Dzimtā valoda: Latviešu
Citas valodas: Angļu : pamatzināšanas, Vācu: labi, Krievu: ļoti labi
IZGLĪTĪBA
1993 - 1995
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Inženierzinātņu maģistra grāds ekonomikā
1982 – 1988
Rīgas Politehniskais institūts
Mašīnbūves rūpniecības ekonomika, organizācija un vadīšana
Dipl. inženiere ekonomiste mašīnbūves ekonomikā un organizācijā
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1998 Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
DARBA PIEREDZE
Rīgas Tehniskā universitāte
No 2009. gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore
No 2006. gada Profesore; Inženierekonomikas fakultātes (IEF) Būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas (BUNĪ) katedras vadītāja
2002. – 2006. - Asoc. Profesore; IEF Būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupas
vadītāja
1999. – 2002. – IEF Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta docente
1996. – 1999. – IEF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profilinstitūta lektore
1990. – 1996. – IEF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profilinstitūta asistente
1988. – 1990. – IEF Mašīnbūves ekonomikas, organizēšanas un vadīšanas katedras vec.
inženiere
1986. – 1988. - RRAS ″Elektrons″, Materiālu un tehniskās apgādes un sagādes nodaļas vec.
ekonomiste
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
01.03.2008-31.12.2008
Zinātniskās pētniecības projekta Nr. R7357 „Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas
būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos”, vadītāja
01.10.2007. - 15.09.2008.
Zinātniskās pētniecības projekta Nr. ZP-2007/14 „Nekustamā īpašuma tirgus attīstību
ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi” vadītāja.
01.04.2007. - 28.12.2007.
Zinātniskās pētniecības projekta Nr. R7216 „Nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības
nozares attīstības problēmas un risinājumi” vadītāja.
01.08.2006. - 31.07.2007.
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ESF aktivitātes Nr.3.2.5.2. Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības
pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla
pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču
paaugstināšanai
ietvaros
ESF
projekta
Nr.2006/0106/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/0007 “Atbalsts RTU IEF nekustamā
īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai” vadītāja.
2007. gada februāris-maijs.
„Priekšlikumu izstrāde tiesību aktos par noteiktā regulējuma uzlabošanu ūdens
patēriņam Latvijā”: Darba grupas dalībniece. – LR MK Ministru prezidenta rīkojums Nr.60
no 05.02.2007.
04.06.2007.
Nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares attīstības mijiedarbība/ Seminārs. –
Rīga: Eiropas struktūrfondu un RTU projekts VPD/ESFPIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/007.,
Semināra vadītāja – I.Geipele.
01.12.2006.
Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē/ Seminārs. – Rīga: Eiropas struktūrfondu un
RTU projekts VPD/ESFPIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/007., Semināra vadītāja – I.Geipele
2004. gada marts – septembris.
ES PHARE projekts „Jēkabpils Kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, Jelgava: –
Mācību pilotkursu “Koksnes produktu mārketings” un “Loģistika kokapstrādes uzņēmumos”
izstrādes, sagatavošanas un vadīšanas vadošā eksperte.
1997. - 2000.
ES PHARE BERiL programma: profesionālās biznesa izglītības Latvijā koledžu studiju
programmas profilam „Tirgzinības un tirdzniecība” izstrādes grupas vadītāja.
PUBLIKĀCIJAS
Kopējais publikāciju skaits (1989.-2007.):
Zinātniskās publikācijas (skaits): 104
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
1. Geipele I., The National Economy and Influence of the Civil Construction Development on
the Real Estate Market. /co-author J.Vanags// Monograph. - Latvia, Riga: RTU Publishing
House, 2008. – 195 pp. ISBN 978-9984-32-004-5.(in Latvian)
2. Geipele I., Development Tendencies of the National Economy of Latvia in the Economic
Environment of the Baltic States. /co-author J.Vanags// Scientific proceedings of Riga
Technical University, faculty of Civil Engineering, Department of Geomatics. Series
Nr.11. Geomantic. Volume Nr. 3. – Latvia, Riga: RTU Publishing House, 2008. – p. 110. –
120. ISSN 1691 – 4341.
3. Geipele I., Recently Implemented Inflation Combating Measures and their Impact on Rural
Development in Latvia. /co-author K.Jarve// Economic science for rural development:
Proceedings of the International Scientific Conference/ Primary and secondary production,
consumption. Nr.16. – Latvia, Jelgava: Publishing House, 2008. – P. 75.-83. ISSN 16913078.
4. Geipele I., Taxation of Gains from sale of stocks of Latvia. /co-author K.Jarve// Problems
of Development of National Economy and Entrepreneurship: Proceedings of the
International Scientific Conference. Riga, 11 – 13 October 2007.–Latvia, Riga: RTU
Publishing House, 2008. – P. 45.-54. ISBN 978-9984-32-555-2.
5. Geipele I., Tendencies of tax revenue growth under conditions of rapid economic
development. /co-author J.Vanags// Scientific proceedings of Riga Technical University.
Series Nr.3. Economics and business: Economy: Theory and Practice. Volume Nr. 14. –
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Latvia, Riga: RTU Publishing House, 2007. – p.108. – 120. ISSN 1407 – 7337. (in
Latvian)
6. Geipele I., Capital Gains Tax in Latvia and European Union. /co-author K.Jarve //
Economics and Management: Current Issues and Perspectives/ Scientific proceedings of
International Scientific Conference. – Lithuania, Siauliai: Siauliai University, Nr.2 (9),
2007. – p. 91. – 97. ISSN 1648–9098.
7. Geipele I., Development of the agricultural lands sector of the real estate market in Latvia.
/co-author A. Rudule – Jansone// Economic science for rural development- Rural and
Regional/ Scientific proceedings of the international scientific conference// Academy of
agricultural and forestry sciences of Latvia; Latvia university of agriculture. Nr.12. –
Latvia, Jelgava, 2007. – p.70. – 78. ISSN 1691–3078.
8. Geipele I., The competitiveness of business in the Latvian countryside: Ways to enhance.
/co-author K.Fedotova// Economic science for rural development- Rural and Regional/
Scientific proceedings of the international scientific conference// Academy of agricultural
and forestry sciences of Latvia; Latvia university of agriculture. Nr.12. – Latvia, Jelgava,
2007. – p.246. – 253. ISSN 1691–3078.
9. Geipele I., Marketing Strategical Management in the Construction Industry. - Latvia, Riga:
RTU Publishing House, 2007. – 318 pp. – ISBN 978-9984-32-637-2. (in Latvian)
10. Geipele I., Decisions of the Strategical Management: Distribution, Marketing Logistic,
Merchandise. /co-author K.Fedotova. – Latvia, Riga: RTU Publishing House, 2007. – 180
pp. – ISBN 978-9984-32-565-1. (in Latvian)
11. Geipele I., Interaction of price increase and development in construction. /co-author
J.Vanags// Scientific proceedings of Riga Technical University. Series Nr.3. Economics
and business: Business and management. Volume Nr. 12. – Latvia, Riga: RTU Publishing
House, 2006. – p. 60. – 70. ISSN 1407 – 7337. (in Latvian)
12. Geipele I., Assessment of Managerial Efficiency. /co-author J.Vanags// Economics and
Management: Current Issues and Perspectives/ Scientific proceedings of International
Scientific Conference. – Lithuania, Siauliai: Siauliai University, Nr.1 (6), 2006. – p. 175. –
183. ISSN 1648 – 9098.
13. Geipele I., Specifics of the Marketing mix in the Real Estate Market Sector.// co-authors
A.Rūdule-Jansone, U.Jansons// Problems of Development of National Economy and
Entrepreneurship: Scientific proceedings of the International Scientific Conference. Riga,
13 – 15 October 2005. – Latvia, Riga: RTU Publishing House, 2006. – p. 191. – 198. ISBN
9984-32-503-2. (in Latvian)
14. Geipele I., Construction Industry Development Trends in Latvia. /co-author J.Vanags//
Economics and Management: Current Issues and Perspectives/ Scientific proceedings of
Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. – Lithuania, Siauliai: Siauliai
University, Nr.5, 2005. – p.446. – 453. ISSN 1648-9098.
15. Geipele I., Land for agriculture and field land in Latvia: market review. /co-authors
A.Rūdule-Jansone, U.Jansons// Globalisation and Integration challenges to the rural of East
and Central Europe: Scientific proceedings of the International Scientific Conference
„Rural development - 2005”. – Lithuania, Kaunas: Lithuanian University of Agriculture,
Volume 2, book 1: Social and Humanitarian sciences, 2005. – P.121. – 124. ISSN 1822 –
3230.
16. Geipele I., Land Market Development Prognosis and Main Tendencies in the Baltic States.
/co-author J.Vanags// Problems of Development of National Economy and
Entrepreneurship: Scientific proceedings of the International Scientific Conference. –
Latvia, Riga: RTU Publishing House, 2005. – p.374. – 387. (in Latvian)
17. Geipele I., Main trends and forecast of development non-improved land market in Baltic
States. /co-author J.Vanags// Rural Development in the Expanded Europe at the beginning
of the 21st Century: Scientific proceedings of the International Scientific Conference
„Economic science for rural development - 2005”. – Latvia, Jelgava: Academy of
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Agricultural and Forestry Sciences of Latvia. Nr. 8, 2005. – p. 93. – 101. ISBN 9984-576221.
18. Geipele I., Distribution channel alternative strategy as one of management improvement
aspects in Latvian country-side / co-author K.Fedotova// Rural Development in the
Expanded Europe at the beginning of the 21st Century: Scientific proceedings of the
International Scientific Conference „Economic science for rural development - 2005”.
Proceedings. – Jelgava: Academy of Agricultural and Forestry Sciences of Latvia. Nr. 8,
2005. – p. 101. – 112. ISBN 9984-576-221.
19. Geipele I., Prospects of using Internet Marketing in Latvia. /co-author T.Tambovceva//
Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship: Scientific
proceedings of the International Scientific Conference. Riga, 9 - 11 October 2003. –
Latvia, Riga: RTU Publishing House, 2004. – p. 228. - 237. ISBN 9984-32-512-1. (in
Latvian)
20. Geipele I., Marketing of Wood Product. – Latvia, Jelgava: KTCLtd, PHARE 2001: „Area
of Jēkabpils Wood-Processing Enterpreneurship”, 2004. – 254 p. (in Latvian)
21. Geipele I., Logistics of the Wood-Processing Enterpreneurship. – Latvia, Jelgava:
KTCLtd, PHARE 2001: „Area of Jēkabpils Wood-Processing Enterpreneurship”, 2004. –
261 p. (in Latvian)
22. Geipele I., Project Management: for Study and Business. /co-author T.Tambovceva// Latvia, Riga: Valters un Rapa, 2004. - 189 p. (in Latvian)
23. Geipele I., Product Distribution Strategies in Trade Development.// Scientific proceedings
of Riga Technical University. Series Nr.3. Economics and business: Economy: Theory and
Practice. Volume Nr. 7. – Latvia, Riga: RTU Publishing House, 2003. – p.49. - 56. ISSN
1407–7337. (in Latvian)
24. Geipele I., Importance of Internet in the Development of New Economy. /co-author
T.Tambovceva// Conditions of Sustainable Development: New Challenges and Prospects.
Scientific proceedings of the International Scientific Conference. Riga, 11 – 12 September
2003. – Latvia, Riga: Banking Institution of Higher Education, 2003. – P. 90.-97. ISBN
9984-653-96-X. (in Latvian)
25. Geipele I., Strategic Planning of Marketing Geared Towards Increasing the
Competitiveness of Agricultural Products. /co-author I.Skrūzmane// Scientific proceedings
of the International Scientific Conference of Faculties of Economics of Estonia, Latvia,
Lithuania, Warsaw and Szcecin Universities of Agriculture and the Academy of
Agricultural and Forestry Sciences of Latvia. Economic Science for Rural Development. –
Latvia, Jelgava: LUA, 2003. – p. 179. – 185. ISBN 9984-596-59-1.
26. Geipele I., The Aspects of Strategical Management Decision – Making in Marketing. /coauthor T.Tambovceva// Current development Trends of National Economy and Education.
Scientific proceedings of International Scientific Conference. Riga, May 17, 2002. Latvia, Riga: RTU Publishing House, 2003. – p. 81. – 90. ISBN 9984-32-331-5. (in
Latvian)
27. Geipele I., Aspects of new Product Promotion in Marketing Planning for Advancement of
Business Development. /co-author J.Grinberga// Qualitative growth of institutions of
higher education and its impact on the development of science and economy: Scientific
proceedings of International Scientific Conference. – Latvia, Riga: Banking Institution of
Higher Education, 2002. – p. 81. – 88. ISBN 9984-653-68-4. (in Latvian)
28. Geipele I., Investment of Marketing Logistics in Solution of Development Problems of the
National Economy of Latvia. /co-author I.Pahomova// Qualitative growth of institutions of
higher education and its impact on the development of science and economy: Scientific
proceedings of International Scientific Conference. – Latvia, Riga: Banking Institution of
Higher Education, 2002. – p. 88. – 96. ISBN 9984-653-68-4. (in Latvian)
29. Geipele I., Possibilities for Projecting the Results of Product Promotion Activities. /coauthor J.Grinberga// Scientific proceedings of Riga Technical University. Series Nr.3.
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Economics and business: Business and management. Volume Nr. 5. – Latvia, Riga: RTU
Publishing House, 2002. –p. 39. – 48. ISSN 1407 – 7337. (in Latvian)
30. Geipele I., Factors Affecting the Market Globalisation Restructuring in Latvia.// Role of
Engineering Economics in the Development of Entrepreneurship: Scientific proceedings of
the International Scientific Conference. Riga, November 24, 2000. – Latvia, Riga: RTU
Publishing House, 2002. – p. 152. – 159. ISBN 9984-32-258-0. (in Latvian)
31. Geipele I., Marketing Logistics – Effective Instrument of Promotion of Competitiveness of
Latvia`s Output. /co-author I.Pahomova// Traditions and Innovations in Sustainable
Development of Society. Issues of Competitivenes in Sustainable Economic Development.
Proceeding of the International Conference February 28 – March 2, 2002. – Latvia,
Rēzekne: Higher Education Institution, 2002. – P. 104.-111. ISBN 9984-585-26-3. (in
Latvian)
32. Geipele I., Marketing Controlling – a Driving Force for the Development of a Corporate
Business Environment. // Scientific proceedings of Riga Technical University. Series Nr.3.
Economics and business: Economy: Theory and Practice. Volume Nr. 4. – Latvia, Riga:
RTU Publishing House, 2001. – p. 23. – 30. ISSN 1407 – 7337. (in Latvian)
Nozīmīgākie mācību un metodiskie līdzekļi:
1. Geipele I., Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā: Mācību grāmata. – Rīga: RTU
izdevniecība, 2007. – 318 lpp. – ISBN 978-9984-32-637-2.
2. Geipele I., Fedotova K., Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū,
mārketinga loģistika, merčendaizings: Mācību grāmata. – Rīga: RTU izdevniecība, 2007.
– 180 lpp. – ISBN 978-9984-32-565-1.
3. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana: studijām un biznesam.- Rīga: Valters un
Rapa, 2004.- 189 lpp.
4. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu “Ekonomikā” un
“Uzņēmējdarbībā un vadīšanā” / Izstr. A.Magidenko, K.Didenko, I.Geipele, G.Gertners. –
Rīga, RTU, 2002. – 30 lpp.
5. Prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie
norādījumi (grāmatveža un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas iegūšanai) / izstr.
J.Ieviņš, I.Geipele, L.Tīse. - Rīga: RTU, 2001. – 24 lpp.
6. Geipele I. Tirgzinības plānošana: Lekciju konspekts. – Rīga: RTU, 2000.- 70 lpp.
7. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu “Ekonomikā” un
“Uzņēmējdarbībā un vadīšanā” / Izstr. A.Magidenko, K.Didenko, I.Geipele, G.Gertners. –
Rīga: RTU, 2000. – 32 lpp.
8. Studienordnung zur Anfertigung und Verteidigung der Diplomarbeit in
“Wirtschaftswissenschaften” und “Management” / Hrsg. A.Magidenko, K.Didenko,
I.Geipele, G.Gertners. – Riga: Technische Universität Riga, 2000. - 28 S.
9. Regulations on elaboration and defence of diploma projects in study programs “Economy”
and “Enterepreneurship and management” / Prepared by A.Magidenko, K.Didenko,
I.Geipele, G.Gertners. – Riga: Technical University, 2000. – 33 pp.
10. Geipele I., Līzings uzņēmējdarbībā: Mācību līdzeklis (Atļāvusi lietot LR Izglītības un
zinātnes ministrija profesionālajai izglītībai). – Rīga: Jumava, 1999. - 72 lpp.
11. Geipele I., Testu un uzdevumu krājums kursam “Tirgzinības”: Mācību līdzeklis.- Rīga:
RTU, 1998. – 50 lpp.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 21. gads.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. RTU Senāta personālsastāva locekle, kopš 2006.gada.
2. RTU Senāta Finanšu un budžeta komisijas locekle, kopš 2006.gada.
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3. RTU IEF Domes locekle, kopš 2007.gada.
4. “Technoloģical and Economic Development of Economy”, Baltic Journal of
Sustainability, member of international editorial board since 2008.
5. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: RTU 48. Starptautiskā
zinātniskā konference. – Rīgā, 2007.gada 11. – 13. oktobrī. – Konferences programmas
komitejas locekle, Konferences redkolēģijas locekle.
6. Līdzdalība studentu un maģistru zinātniski tehniskās konferences materiālu rediģēšanā un
recenzēšanā (RTU 48. studentu un maģistru ZTK).
7. RTU IEF 48. studentu un maģistru ZTK Būvuzņēmējdarbības ekonomikas sekcijas
priekšsēdētāja (18.04.2007).
8. FIABCI – International (Starptautiskā nekustamo Īpašumu Federācija) pārstāvniecības
Latvijā biedrības FIABCI – Latvija akadēmiskā biedra – RTU, pārstāve, kopš 2006.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Rita GREITĀNE
rita.greitane@apollo.lv
+371 67089324
22.12.66.
latviešu
vācu valoda,
krievu valoda

IZGLĪTĪBA
No 1996. gada septembra līdz 1998. gada jūlijam
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte.
Ekonomisko zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības ekonomikā.
No 1995. gada septembra līdz 1996. gada jūnijam
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte.
Ekonomisko zinātņu bakalaurs uzņēmējdarbības ekonomikā.
No 1986. gada septembra līdz 1991. gada jūnijam
Rīgas Tehniskā universitāte, Aparātbūves fakultāte
Šūšanas tehnoloģijas inženieris.
No 1982. gada septembra līdz 1986. gada jūnijam
Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums.
Apģērba modelētājs – konstruktors.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2009. gada 29. janvāris
Apgūta profesionālās pilnveides programma „30P 141 06 Akadēmiskā personāla kompetenču
pilnveide pedagoģijā un IT jomā”, apliecības Nr. 047333.
2008. gada janvāris
Latvijas Kvalitātes asociācijas biedre
2007. gada 12. līdz 13. aprīlis
Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Towards Knowledge-Based Economy” &
„Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness”,
RTU IEF, Latvija, Rīga.
2006. gada 29. līdz 30. jūnijs
Dalība starptautiskā zinātniskā seminārā „Small Business Management: Innovation, Strategy,
Values”,
RTU IEF, Latvija, Rīga.
2006. gada 8. decembrī
Dalība starptautiskā zinātniskā seminārā „Development of Innovative Enterpreneurship Based
on Knowledge Management”,
RTU IEF, Latvija, Rīga.
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2005. gada 18. februāris
Dalība starptautiskā seminārā „Trends and drivers implementing internetional collaboration
between European Enterpises”,
University of Stuttgart and RTU, Latvia, Riga.
DARBA PIEREDZE
No 1998. gada septembra
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un
uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, lektore.
No 1996. gada septembra līdz 1998. gada jūlijam
Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums.
Ekonomikas priekšmetu pasniedzēja.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2006. gada septembris-2008. gada jūnijs
Dalība valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” un RTU sadarbības projektā
„Profesionālās izglītības formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības
programmās”, dalībnieks
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Greitāne R., Voronova I. Mārketings: iespējas un riski// Alberta koledžas praktiskā
konference. Biznesa attīstība: ka to darīt mūsdienas Latvijas situacijā.-2007, 36.-41.lpp.
2. Greitāne R., Magidenko A. Role of Feedback in Production Quality Management
Systems// Riga Technical University, Faculty of Engeneering Economics. International
scientific dual-conference.-2007, 135.lpp.
3. Greitāne R., Voronova I. Mārketinga darbības stabilitātes novērtēšana uzņēmumā// Rīgas
Tehniskās universitātes starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas.-2006, 225.-233. lpp.
4. Greitāne R., Magidenko A. Inovāciju kvalitātes līmeņa paaugstināšanas ekonomiskās
efektivitātes novērtējuma metode// Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības
problēmas.-2005, 65.lpp.
5. Greitāne R., Magidenko A. Inovāciju kvalitātes izmaksu informācijas modelēšana// Rīgas
Tehniskās universitātes zinatniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība.
Uzņēmejdarbība un vadīšana.-10. sēj. (2005), 58.-64.lpp.
6. Greitāne R., Magidenko A. Par kvalitātes izmaksu informācijas modelēšanu// Rīgas
Tehniskās universitātes starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas.-2004,49.lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Greitāne R. Pārdošanas veicināšana.-Rīga: RTU, 1999.- 41 lpp.
2. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās, bakalaura studiju līmenim. Mācību līdzeklis/ E. GaileSarkane, I. Andersone, R. Greitāne.- Rīga: RTU, 2004.-75 lpp.
3. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas
metodiskie norādījumi tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas iegūšanai/
Izstr. E. Gaile-Sarkane, I. Lapiņa, I. Andersone, R. Greitāne.- Rīga:RTU Izdevniecība,
2009.- 44 lpp.
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2008. gada 19.-21. jūnijs- dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Management and
Engineering ‘08”, Technical University Sofia, Bulgārija, Sofija;
Referata nosaukums: „ Quality costs and role of feedback in production quality management
systems.
2006. gada 29. līdz 30. jūnijs- dalība starptautiskā zinātniskā seminārā „Small Business
Management: Innovation, Strategy, Values”, RTU IEF, Latvija, Rīga;
Referāta nosaukums: „Know-how resursu veidošana un izmantošana produkcijas kvalitātes
paaugstināšanā”.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē- 10 gadi
Lekciju kursi: „Pārdošanas veicināšana”, „Mazum un vairumtirdzniecības vadīšana”,
„Projektu vadīšana”, „Produkcijas kvalitātes ekonomika”, „Tirgzinības”.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Sandra GUDZUKA
Dzimšanas datums:
Personas kods:
Izglītība:

Darba vieta:

1958.g.28.aprīlis
280458-12753
1996. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
psiholoģijas maģistre
1984. – Ļeņingradas(Pēterburgas) valsts universitāte,
Psiholoģijas fakultāte psihologa pasniedzēja
diploms
1976. – Rīgas 49.vidusskola
RTU, HI Pedagoģijas un psiholoģijas katedras
docente ( praktiskā)
Mācību kursi : Saskarsmes pamati; Psiholoģija;
Saskarsmes psiholoģija; Psiholoģija. Organizāciju

Svešvalodu prasme: Krievu, angļu
Līdzdalība projektos
2006-2007 ESF projekts “Akadēmiskā personāla kompetenču
pilnveide pedagoģijas un IT jomā”.
2003-2004 LZP grants nr.03.1016 “Jauno inženieru sagatavošana
un darba tirgus Latvijā”.
2004.
LR Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais
projekts “ Studējošās jaunatnes attieksme pret augstāko
militāro karjeru”.
1995. – 2005. Latvijas biznesa skola. Konsultante. Lektore.
Personāla atlase, novērtēšana, apmācība.
Lattelekom darbinieku apmierinātības un darba
motivācijas pētījums.2001.-2003.
1991.- 2003. Līdzdalība socioloģiskajos un mārketinga pētījumos,
Fokusa grupu vadīšana ( “Baltijas Datu Nams”, SKDS,
ADM un citur ).
1997.- 1998.g. VND “Lietišķās psiholoģijas” metodiskā semināra
vadīšana un programmas izveide Darba meklētāju
klubu lektoriem.
1996.- 1997.g. “Saskarsmes mākslas” eksperimentālas programmas
izveide skolām.
1994.- 1995.g. VAS “Saskarsmes” programmas izstrāde un ierēdņu
apmācība.
Papildizglītība:

Maskavas Tiesu ekspertīzes institūts.
Psihodiagnostika, psiholoģiskā konsultēšana.
( 1986.g., 1992.g., 1997.g.).
Tallinas Pedagoģiskais institūts.
Videotreniņu apmācība ( 1988.-1989.g.).
The Course on Communication and Psychology
for the Trainers Affiliated to the Training Programm
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for CS ( EU-PHARE PROGRAMME 1994.-1995.g.).
College For the Nursing and Caring Professions in
Eskilstuns. Psihoterapijas kurss (1992.-1995.g.).
Publikācijas:

S.Gudzuka. Grupas lēmumu pieņemšana un darba
konfliktu atrisināšana. Industriālās attiecības.// Mācību
līdzeklis. (autoru kolektīvs). R., RTU, 2001. (75.-84.lpp.)
S.Gudzuka. Personāla atlases un novērtēšanas
psiholoģiskie aspekti.// RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.
Humanitārās un sociālās zinātnes. 1.sēj., R., RTU, 2002.( 72.74.lpp.)
S.Gudzuka. Darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu
Latvijas uzņēmumā. // RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.
Humanitārās un sociālās zinātnes. 4.sēj., R., RTU, 2003.( 159.164.lpp.)
S.Gudzuka, G.Ozolzīle, L.Girsova. Studentu attieksme
pret militāro karjeru. . // RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.
Humanitārās un sociālās zinātnes. 8.sēj., R., RTU,
2005.( 137.-151.lpp.)

Referāti:

Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti.
RTU 42.starptautiskā zinātniskā konference 11.-13.oktobris
2001.
Darba motivācijas un apmierinātības svarīgākie aspekti
lielā uzņēmumā. RTU 43. starptautiskā zinātniskā
konference 10.-14.oktobris 2002.
Studentu mācību motivācija. RTU 44. starptautiskā
zinātniskā konference 9.-11.oktobris 2003.
Mācību vides kvalitāte studentu vērtējumā. RTU
45.starptautiskā zinātniskā konference 14.-16.oktobris
2004.
Studentu apmierinātība ar mācību procesu RTU. RTU
46. starptautiskā zinātniskā konference 13.-15.oktobris
2005
Studentu attieksme pret mācību vidi un studiju procesu
RTU. RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference
12.oktobrī 2007.gadā.

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds uzvārds: Jānis IEVINS
E-pasts: janis.ievins@rtu.lv
Tālrunis darbā: 7089488, 7089099
Personas kods:231155-10927
VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu
Citas valodas: Angļu, krievu
IZGLĪTĪBA
No 1981.-1984.gadam
Rīgas Politehniskais institūts
Aspirantūra
no 1974.- 1979.gadam
Rīgas Politehniskais institūts
inženieris- ekonomists
no 1971.- 1974.gadam
Rīgas 1. vidusskola
No 1963.-1971. gadam
Rīgas 9. astoņgadīgā skola
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1993.g. - Ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskais grāds
1984.g. - ekon. zinātņu kandidāta grāds
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2007.gada 12.septembris
”Drošas darba vietas iniciatīva”
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras un Valsts darba inspekcijas
rīkotajā seminārā, Rīgā.
2005.gada 22.09.-25.09.
Second International Scientific-Technikal Conference ”ECOLOGY AND LIFE
PROTECTION OF INDUSTRIAL-TRANSPORT COMPLEXES” ELPIT-2005, Togliatti,
State University, Russia. u.tt.
DARBA PIEREDZE
No 2007.gada līdz šim brīdim
RTU IEF Darba un civilās aizsardzības institūts
direktors
2007.g.-Profesors
no 2002.gada līdz šim brīdim
Rīgas Tehniskā universitāte
Darba un civilās aizsardzības katedras vadītājs
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No 2003.-2007.gadam
Rīgas Tehniskā universitāte :
Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžas programmu nodaļas direktors
2004.g.-Asoc.profesors
no 1998.- 2003.gadam
Rīgas Tehniskā universitāte. Komerczinību koledžas
Direktors
no 1993.-1998.gadam
SIA "Russo-Balt VZ"
Viceprezidents
no 1991.-1993.gadam
Latvijas Agrārās ekonomikas institūts
agromarketinga sektora vadītājs
no 1986.-1991.gadam
Rīgas Politehniskais institūts
laboratorijas vadītājs, vad. zin.līdzstrādnieks
no 1984.-1986.gadam
Rīgas Politehniskais institūts
vecākais pasniedzējs, vec. zin. līdzstrādnieks
no 1979.-1984.gadam
Rīgas Politehniskais institūts
DZO
psihofizioloģisko
pamatu
jaun.zin.līdzstrādnieks

problēmu

zinātniski

pētn.lab.inženieris,

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2007.gads
INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīvas riska vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos”. Dalībnieks
2007.g.
IZM- RTU pētniecības projekta „Pieļaujamā ugunsgrēka riska zinātniskais pamatojums
Latvijā” vadītājs
2007.g.
ZM- RTU pētniecības projekta „Sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības zinātniski pamatota
novērtējuma faktoru izpēte un analīze”
dalībnieks.
2006.g.
IZM- RTU pētniecības projekta „Ugunsgrēka riska kvantitatīvā vērtējuma metodikas izstrāde
Latvijas mācību iestādēm”
vadītājs
no 2000.- 2002.gadam.
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līdzdalība programmā: "Development ofUniversity Level Courses in Management. A Joint
Rīga Tecnhnical University- Buskerui College Project"
Piezīmes: LR Labklājības ministrijas un LR Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertu grupās
Darba aizsardzība: likumdošanas aktu un izglītības programmu izstrādāšana dalībnieks.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskajos izdevumos
Nozīmīgākās publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē, pēdējo 6 gadu laikā
1. J.Ievinsh. Integrated management systems in Latvia: application and future challenges. /
līdzautore T.Tambovceva// 5th Internacional conference: Management of technological
changes. Alexsandroupolis, Greece, August 25-26, 2007.
2. Ya.Ievinsh. Environmental and economical impact of technogene risks upon development
of Baltic Europe. /līdzautors A.Jemeļjanovs// IV Internacional Seminar: Development of
Baltic Europe. Torun, Poland, june 15-16, 2007.
3. J.Ieviņš. Zinātnes un izglītības lomas un nozīmes paaugstināšana tehnogēnās vides
problēmu risināšanā./līdzautors A.Jemeļjanovs//, RTU Starptautiskā zinātniski praktiskā
konference Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 30.marts,2007.
4. J.Ieviņš. Darba aizsardzības informācijas sistēmas izveidošanas principi./līdzautors
J.Saulītis//, RTU Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Tehnogēnās vides aizsardzības
zinātniskās problēmas. Rīga, 30.marts,2007.
5. J.ieviņš. Ergonomisku risku analīze metālapstrādes uzņēmumos./līdzautori M. Jansone,
Ž.Roja, V.Kaļķis//. RTU Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Tehnogēnās vides
aizsardzības zinātniskās problēmas. Rīga, 30.marts, 2007.
6. Иевиньш Я.И. Оценка состояния техногенной безопасности г. Риги и ее комплексное
обеспечение в контексте развития города./ līdzautori A.Jemeļjanovs, V. Jemeļjanovs, J.
Sulojeva// I Международная конференция: Безопасность технологии управления.
Тольятти, 22-25 сентебря ,2005.
7. Иевиньш Я.И. Системный подход к обеспечению техногенной безопасности./
līdzautori A.Jemeļjanovs, Ž. Švertiņa // I Международная конференция: Безопасность
технологии управления. Тольятти, 22-25 сентебря ,2005.
8. J.Ieviņš. Personāla sagatavošanas problēmas ekoloģijas un tehnogenās drošības jomā. /
līdzautori K. Didenko, A.Jemeļjanovs, V.Cudečkis// RTU Starptautiskā zinātniskā
konference: Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Rīga, 2004. gada 14.17. oktobris.
9. J.Ieviņš. Tautsaimniecības attīstība un profesionālās augstākās izglītības veidošanās
Latvijā./līdzautore B.Levina// RTU Starptautiskā zinātniskā konference:Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Rīga, 2003.gada 9.-11.oktobris, RTU Zinātniskie
raksti, -Rīga,2004.
10. Иевиньш Я. Предпосылки к реализации техногенных рисков./līdzautori
A.Jemeļjanovs,J.Puškina, V.Cudečkis// VIII Международные научные чтения ”Белые
ночи- 2004”, Риски в современном мире: идентификация и защита г.Санкт-Петербург,
Россия, 2-4 июня 2004г.
11. J.Ieviņš. Latvijas iedzīvotāju un vides aizsardzība no tehniskiem un dabas draudiem./
līdzautori A.Jemeļjanovs, L.Iļjinska, V.Cudečkis// Starptautiskā zinātniskā konference:
Drošība un tautas attīstība. Daugaupils, 1.-2. jūnijs, 2004.
12. J.Ieviņš. Motivation and Management practice in Latvia Today./ līdzautore I.Ezera //
InternacionalScientific Conference: Economics & Management 2002. Human & Business.
Kaunas, May 4-5, 2002.
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Mācību metodiskie līdzekļi
1. Darba aizsardzība. J.Ieviņš, V.Kozlovs, V.Ziemelis, J.Bērziņš.- Rīga, RTU, 2007.- 286 lpp.
/ nodota redakcijā/.
2. Objektu risku novērtēšana. J.Ieviņš, A Jemeļjanovs, J.Puškina. -Rīga, RTU, 2007.- 270 lpp.
3. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi.-Rīga: RTU, 2006.41 lpp.
4. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālo
studiju programmā „Darba aizsardzība”.-Rīga: RTU, 2005.-10 lpp.
5. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi.-Rīga: RTU, 2005.35 lpp.
6. Studiju darbu un mācību prakses atskaites izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie
norādījumi.-Rīga: RTU, 2004.- 31 lpp.
7. Prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie
norādījumi.-Rīga: RTU, 2001.- 23 lpp.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 25 gadi.
Vadītie promocijas darbi:
- Apkārtējās vides piesārņojuma ekonomiskais novērtējums dabas aizsardzības
pasākumos Latvijā. Doktorante Dz. Atstāja.-/
- Ugunsdrošības aizsardzības ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodoloģija.
Doktorante J.Sulojeva.-/ darbā tiek pilnveidota ekonomiskā komponente/.
Vadīti maģistra darbi: 27, t.sk.- 17 darbi 2005/2006., 10 darbi 2006/2007. māc.g.
Lekciju kursi
Studiju priekšmeti:
Darba aizsardzības pamati- 1KP ;
Darba aizsardzība un drošība- 4KP ;
Uzņēmējdarbības vadīšana- 4KP ;
Uzņēmējdarbības vadīšana- 2KP
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Profesionālā maģistra studiju programmas „Darba aizsardzība” IGA0- izstrādes idejas autors,
dalībnieks un studiju programmas direktors.
Piedalīšanās studiju programmas „ Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā”darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanai. Pr. Šifrs 20852 LR IZM
2002.g.- izstrādē.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Latvijas Darba devēju konfederācijas Darba aizsardzības ekspertu komisijas loceklis no
1994.g.;
Starptautiskās zinātniskās konferences „Tehnogenās vides aizsardzības zinātniskās
problēmas”. Rīga, RTU- 30.marts, 2007. – organizācijas komitejas un redkolēģijas
priekšsēdētājs;
RTU Akadēmiskās sapulces loceklis no 2003.g līdz šim brīdim;
RTU Senāta loceklis no 2005.g. līdz šim brīdim;
RTU IEF Domes loceklis no 1999.g. līdz šim brīdim;
RTU nozares studiju programmu „Vides inženierzinātnes un pārvaldība” komisijas
līdzpriekšsēdētājs- līdz šim brīdim;
RTU Darba un civilās aizsardzības institūta direktors līdz šim brīdim;
RTU Darba un civilās aizsardzības katedras vadītājs līdz šim brīdim;
LR LIAA projektu tehniskais eksperts Darba drošībā.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums

Larisa IĻJINSKA
Ilūkstes iela 38-53, Rīga, LV-1082
7089501, mob. 29411024
larisa.iljinska@rtu.lv
Latvijas pilsone
1946.gada 5.marts

DARBA PIEREDZE
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats

2002 – līdz šim brīdim
Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūts
RTU Valodu institūta direktore
2000
Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūts
RTU Valodu institūta direktores pienākumu izpildītāja
1998 – līdz šim brīdim
Rīgas Tehniskā universitāte
Angļu valodas profesora grupas vadītāja, asociētā profesore
Kopš 1996.g.
Rīgas Tehniskā universitāte
„Tehniskās tulkošanas” programmas direktore
1995 – 2000
Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūts
Rīgas Tehniskās universitātes Valodu institūta direktores vietniece
1992 – līdz šim brīdim
SIA LAPA
Angļu valodas konsultante
1989 – 1998
Rīgas Tehniskā universitāte
Rīgas Tehniskās universitātes Valodu departamenta docente
1970 – 1989
Rīgas Politehniskais institūts/ tagad Rīgas Tehniskā universitāte
Angļu valodas lektore Svešvalodu katedrā

IZGLĪTĪBA
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
• Datumi (no – līdz)

1993
Latvijas Universitāte
Filoloģija
Filoloģijas zinātņu doktora grāds
1975 – 1978
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• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds

A. Gercena Ļeņingradas Pedagoģijas institūts
Filoloģija
Filoloģijas zinātņu kandidāts
1968 – 1970
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte
Angļu valoda
Specialitāte – angļu valodas un literatūras pasniedzēja

Dzimtā valoda

Krievu

CITAS VALODAS

• Lasīšanas prasmes
• Rakstīšanas prasmes
• Runāšanas prasmes
• Lasīšanas
prasmes
• Rakstīšanas
prasmes
• Runāšanas prasmes
Sabiedriskais darbs

Sadarbība ar Latvijas un
ārzemju organizācijām

Zinātniski - metodiskais
darbs

ANGĻU
brīvi
brīvi
brīvi
LATVIEŠU
brīvi
labi
labi

Kopš 2003.g. RTU Senāta kultūras un sadzīves komisijas locekle;
Kopš 2000.g. Valodu institūta Padomes priekšsēdētāja;
Kopš 1998.g. RTU Senāta locekle;
Kopš 1998.g.
RTU Akadēmiskās sapulces locekle.
Kopš 2005.g. Sadarbība ar Tildes biroju
Kopš 2004.g. Sadarbība ar Terminoloģijas Tulkošanas centru, Latvijā
Kopš 2004.g. Sadarbība
ar
Aston
University,
Birmingemā,
Lielbritānijā;
Kopš 2004.g. Sadarbība ar Flinders University, Adelaidā, Austrālijā.
Kopš 2001.g. Sadarbība ar Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju
fakultāti;
Kopš 2001.g. Sadarbība ar Viļņas universitātes Svešvalodu katedru;
Kopš 2001.g. Sadarbība ar Tallinas Tehniskās universitātes Valodu
katedru Leonardo da Vinci projekta ietvaros;
Kopš 2001.g. Sadarbība ar Kauņas Tehnoloģisko institūtu;
Kopš 2000.g. Sadarbība ar Vestminsteres universitāti, saistībā ar
programmu „Tehniskā tulkošana”;
Kopš 1998.g. Sadarbība ar Latvijas Universitātes Moderno valodu
fakultāti;
Kopš 1998.g. Sadarbība ar Starptautisko Ekoloģijas Zinātņu akadēmiju,
Sanktpēterburgā, Krievijā;
2008.g.
Akreditācijas komisijas locekle Valmieras
Augstskolā augstākās izglītības 2.līmeņa profesionālajai
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studiju programmai „Tulks”
2008.g.

Augstākās profesionālās izglītības bakalaura un
maģistra studiju programmu „Tehniskā tulkošana”
akreditācija

2007.g.

Augstākās profesionālās izglītības studiju
programmas „Tehniskā tulkošana” atkārtotā akreditācija

Kopš 2005.g. Promocijas darbu recenzēšana Moderno valodu fakultātes
doktorantiem, darbs promocijas darbu aizstāvēšanas
komisijā;
Kopš 2001.g. Studiju programmas „Tehniskā tulkošana” absolventu
diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājas
vietniece;
Kopš 2001.g. Diplomdarbu vadīšana un recenzēšana Valodu institūta
„Tehniskās tulkošanas” programmas absolventiem;
Kopš 2000.g. Sadarbība ar RTU Starptautisko sakaru daļu.
2000.g.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Svešvalodas
profesionālai un zinātniskai darbībai” organizēšana un
vadīšana.

2000.g.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Svešvalodas
profesionālai un zinātniskai darbībai” materiālu
rediģēšana un sagatavošana izdošanai.
Kopš 1998.g. Darbs ar Angļu valodas profesora grupas docētājiem
kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai (metodisko
semināru organizēšana, piedalīšanās konferencēs).
Kopš 1998.g. Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu
izstrādāšana. Mācību priekšmetu reģistru izveidošana.
Kopš 1998.g. PHARE programmu kopprojekti.
Kopš 1998.g. Valodas konsultanta darbība:
-

Dažāda veida materiālu un dokumentācijas tulkošana RTU
rektorātam un fakultātēm;
RTU mācību programmu akreditācijas materiālu tulkošana;
RTU mācību priekšmetu nosaukumu reģistra pārbaude un
atjaunošana;
Valodu institūta augstākās profesionālās izglītības studiju
programmas “Tehniskā tulkošana” akreditācijas materiālu
sagatavošana;
RTU studentu konsultēšana SZT konferencēm lietišķajā angļu
valodā;
Sadarbība pēc programmas “Tālmācība” (Elektronikas un
telekomunikāciju fakultāte).

1997.g.

Oficiāla līguma starp RTU un firmu LAPA Ltd.
organizatore. Jūrnieku apmācība angļu valodā.

1996.g.

Tulku/referentu koledžas nodibināšana (RTU)

1996.g.-1998.g.

RTU Valodu institūta augstākās profesionālās
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izglītības studiju programmas “Tehniskā tulkošana”
izstrādāšana.
1996.g.-1997.g.
1995.g.

Tulkojumi (no angļu valodas D. Lourensa darbi).

Auditores Det norske Veritas Certificate of Training,
(Oslo, Norvēģija) sertifikāts.

1995.g.-1996.g.
LU, valsts eksāmenu komisijas sastāvā (angļu
valodas priekšmetā).
1995.g.-1997.g.
Oficiālā līguma starp RTU un Minhene (Vācijā)
organizatore. Patentu departamenta darbinieku apmācība
angļu un franču valodās.
1994.g.-1996.g.
Jūras Akadēmija, valsts eksāmenu komisijas
sastāvā (angļu val. priekšmetā).
Kopš 1994.g. Starptautiskās valodu testēšanas asociācijas biedre
(Tallinā, Igaunijā).
1992.g.

Piedalīšanās starptautiskā konferencē Juvaskuļā, Somijā.
‘’Language Testing in the 1990’s’’. Referāts publicēts
Somijā.

1990.g.-1996.g.
Atbildīgā par ārzemju studentu (ASV, Anglija)
apmācību programmām krievu valodā, (Viskonsīnas štata
La Krosas universitāte un Londonas Valley universitāte)
oficiāli līgumi ar RTU.
1988.g.-1997.g.
Piedalīšanās starptautiskā konferencē Tallinā –
‘’East-West Meeting of Language Testing’’, 6 referāta
tēzes publicētas.
1988.g.-1990.g.
Atbildīgā par Valsts budžeta zinātniskās tēmas
izstrādi ‘’Apmācība ar datora palīdzību’’ profesora L.
Rastrigina darba grupas sastāvā
Zinātnisko konferenču
organizēšana

2000
2004

Zinātnisko izdevumu
redakcijas kolēģijas
vadībā vai līdzdalība to
darbībā

Zinātniskā darba virzieni

Starptautiskā zinātniskā konference „Svešvalodas
profesionālai un zinātniskai darbībai”, Rīgas Tehniskā
universitāte, Rīga;
Starptautiskā zinātniskā konference „Current Trends in
FLT and Linguistics”, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga.

• I. Karapetjanas mācību grāmatas „Linguo-Functional Research
Competence” zinātniskā redaktore, 2009.
• D. Nītiņas mācību grāmatas “Valodniecības jautājumi”
zinātniskā redaktore, 2007.
• Krājuma „The Humanities and Social Sciences” (8.sērija,
5.sējums) valodu redaktore, 2004.
• Starptautiskās zinātniskās konferences materiālu krājuma
„Current Trends in FLT and Linguistics” galvenā redaktore,
2004.
• Starptautiskās zinātniskās konferences materiālu krājuma
„Svešvalodas profesionālai un zinātniskai darbībai” galvenā
redaktore; 2000.
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Publikāciju skaits

•
•
•
•
•
•

Angļu valodas terminoloģija;
Lingvostilistika
Valodas apmācība ar datora palīdzību;
Testēšana
ESP
Tehniskās tulkošanas galvenie aspekti

•

Līdz 1998. gadam – 42 zinātniskās un metodiskās publikācijas,
tai skaitā:
 4 datorprogrammas sistēmā „Asolia”;
 Mākslas literatūras tulkošana (David Lawrence).
No 1998.gada – 28 zinātniskās un metodiskās publikācijas, tai
skaitā:
 1 zinātniskā monogrāfija un 1 mācību grāmata;
 9 raksti izdevumos, kuri iekļauti Latvijas Zinātnes padomes
apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu
sarakstā;
 11 referāti starptautiskajās konferencēs;
 9 metodiskie darbi, ieskaitot mācību grāmatu English in Focus,
I Part un English in Focus, II Part..

•

Pēdējās nozīmīgākās
publikācijas

•

•
•
•

•
•
•

Iļjinska, L., Smirnova, T., Pragmatic Aspects of ScientificTechnical Text Analysis, Starptautiskā zinātniskā konference
“4th Lodz Symposium New Developments in Linguistic
Pragmatics” Lodzā, Polijā, referāts pieņemts publicēšanai –
izdošanas gads – 2009.
Iļjinska, L., D.Nītiņa, M.Platonova, Nozīme valodā: lingvistiskie
un ekstralingvistiskie aspekti – mācību grāmata; RTU
Izdevniecībā, 306 lpp., 2008.
Iļjinska, L., Karapetjana I., Text-Internal Linguistic Entities
Characteristic of the Scientific Discourse,
Starptautiskā
konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepāja, 2008.
Iļjinska, L., Smirnova, T., Internationalization of Contemporary
Scientific-Technical Vocabulary – Starptautiskā konference:
„English – the Lazy Way out? Maybe … But Is It Worth It”,
Rīga, 2008.
Iljinska L., (2007) English for Science and Technology: Course,
Design, Text Analysis, Research Writing, 2nd edition, RTU
Punlishing House, Riga, 216.pp.
Iļjinska, L., Semiotics and Pragmatics: Translation of Texts in
Science and Technology - Starptautiskā konference: „Vārds un tā
pētīšanas aspekti”, Liepāja, 2007.
L. Iļjinska, D. Rumpīte, M. Platonova, B. Žuga, Latest Trends in
Online and Off-line Learning of ESP at Technical University, FIPLV World Congress LMS Sprakdagar, Gothenburg, Sweden,
15-17 June, 2006.
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•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Kvalifikācijas celšana

2006

2005

L.Iļjinska, D. Nītiņa, Valodniecība un valodas prakse, Starptautiskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”,
Liepāja, 2005.g. 2-3. decembrī, pieņemts publicēšanai, izdošanas
gads – 2006;
L. Iļjinska, M. Platonova, Pragmatic Aspects of Special
Vocabulary in Scientific Technical Texts, - 4th Riga
International Symposium on Pragmatic Aspects of Translation,
University of Latvia, Riga, 17 November, 2005, – Research
papers: Pragmatic Aspects of Translation, ed. By prof. A.
Veisbergs, University of Latvia, National Language
Commission, December, 2006, 56-76 pp.
Iljinska, L., Rumpīte, D., Platonova, M., “Diversity and
Unification in Assesing ESP Skills on the Basis of the Common
European Framework of Reference (CEFR)”, International
LATEUM Conference “ELT as Sustainable Development:
Secondary and Tertiary Education”, 28.09. – 30.09.2005.,
Moscow State Lomonosov University.
L. Iļjinska, M. Platonova, Technical Term Translation and
Pragmatic Function – Research papers: Contrastive and Applied
Linguistics, Volume XIII, ed. by prof. A. Veisbergs, University
of Latvia, April, 2005;
Iljinska L., English for Science and Technology: Course Design,
Text Analysis, Research Writing. Rīga, 2004.
L. Iļjinska, Nītiņa D., Vārdu izvēles problēmas tehniskajā
tulkošanā – Starptautiskā konference: „Vārds un tā pētīšanas
aspekti”, Liepāja, 2004.g. 1-2. decembrī, izdošanas gads - 2005.
Iļjinska L., Terms Used in Business and Economics: Contrastive
Analysis. Research Papers, Contrastive and Applied Linguistics,
Riga, University of Latvia, 2004., 12 pages.
Iļjinska L., Nītiņa D. Vārdu izvēle – aktualizācija un mode. Linguistica Lettica, Rīga, Latvijas Universitāte, Latviešu valodas
institūts, 6. lpp., 2004.
Iljinska, L., Linguistic and Socio-cultural Aspects of New Terms
Formation in Computer Science (Contrastive Analysis).
International Conference: Nation and Language: Modern
Aspects of Socio-Linguistic Development. Kaunas university
of Technology, Panevezys Institute Centre of Languages,
Panevezys, Lithuania, 23-24 April, 2004., 73.-75. lpp.
Iljinska L., Nītiņa D., Technical Translation: New Terms
Standardization. International Conference: Current Trends in
FLT and Linguistics. Riga Technical University, Institute of
Languages, Riga, Latvia, 16 April, 2004., 30-38 pp.
Stažēšanos Orhusas biznesa augstskolā (Lietišķās
komunikācijas fakultātē). Semināri Leonardo da Vinci
mobilitātes programmas projekta „Profesionālo iemaņu un
prasmju paaugstināšana augstskolu pasniedzējiem”
ietvaros.
Directorate General IV, Directorate of School, OUT-ofSchool and Higher Education, Certificate, Council of
Europe
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1999
1997

Human Resource Management Course in Oslo, Norway;
Latvian Maritime Academy Certificate, Postgraduate Staff
Development Course;
1995
Det Norske Veritas Certificate of Training, International
Auditor Course, Oslo, Norway, Course Nr. 1533;
Kopš 1998.g. Semināri Latvijas Universitātē, Moderno valodu
fakultātē, regulāri.
Kopš 1995.g. Semināri Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijā,
regulāri;
Kopš 1993.g. Semināri Britu Padomē, regulāri;
Kopš 1972.g. Semināri Rīgas Tehniskajā universitātē, regulāri;
Dalība starptautiskajos
projektos

2005 – līdz šim brīdim LEONARDO DA VINCI mobilitātes
programmas projekts “Profesionālo iemaņu un
prasmju
paaugstināšana
augstskolu
pasniedzējiem”
2002 – līdz šim brīdim “Consumer Citizenship Network”
2002 - 2005 Pilot Project of the Manual forRelating Language
Examinations to the CEFR
2002 - 2005 LEONARDO DA VINCI Pilotprojekts; Valodas
kompetence; Starptautiskie sakari
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Vladimirs JANSONS
vladjans@latnet.lv
+371 67089425
03.03.47.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Krievu
Latviešu, Angļu

IZGLĪTĪBA
Kopš 2006. RTU IEVF asociētais profesors;
1983.-2006. RTU docents;
1984. RTU Lietišķās Matemātikas katedra, docents;
1979.-1982. Rīgas Tehniskā universitāte- aspirants;
1970. Latvijas Universitāte, kvalifikācija matemātiķis. Diploma numurs Ч № 788545.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1983.gada oktobris. Kijeva Valsts universitātes Padomē (Ukraina), piešķirts fizikas un
matemātikas nozares zinātniskais grāds (Dr.math.);
1992.gada decembris. Latvijas Universitāte, Matemātikas doktora zinātniskais grāds, Doktora
disertācijas nosaukums „Eksponenciālā dihotomija stohastisko diferenciāli funkcionālo
vienādojumu plašā nozīmē”. Doktora diploma numurs C-D № 000030.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2007. Starptautiskais zinātniskais seminārs „Kopā ar Kotleru”, RTU un iegūts sertifikāts.
2005.gada februāris. Starptautiskais metodiskais seminārs „Trends and drivers implementing
international collaboration between European enterprises”, RTU un iegūts sertifikāts.
Periodiskie RTU zinātniski- metodiskie semināri.
RTU metodiskie semināri– Blackboard tehnoloģija mācību procesam.
Zinātniskie metodiskie semināri Ukrainā, Polijā, Bulgārijā.
DARBA PIEREDZE
kopš 2006. gada līdz šim brīdim RTU IEVF asociētais profesors;
1983.-2006. RTU docents;
1979.-2005. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aspirants, RTU pasniedzējs;
1968.-1979. Latvijas Valsts Universitāte, vec. zinātnieku līdzstrādnieks; Latvijas Valsts
Universitātes pasniedzējs; Latvijas Valsts Universitātes Skaitļošanas Centra zinātnes
sekretārs.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
kopš 2005.gada LZP grants Nr. 01.0579 “Asymptotic Methods of Stochastic dynamics”.
Latvijas Modelēšanas un imitācijas asociācijas dalībnieks.
2001.-2003. Zinātniski pētnieciskais darbs- LZP grants Nr.01.0566 „Informācijas tirgus
attīstības modelēšana Latvijā”;
1983.-1987. Latvijas matemātiskās semināra „Markova stohastiskie procesi” zinātniskais
sekretārs;
1981. Latvijas matemātiskās biedrības dalībnieks;
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Dalība Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas projekta R7076 „Uz zināšanu ekonomisko
vadīšanu balstītas inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos par pēdējiem 6 gadiem.
Pār pēdējiem 6 gadiem (2002 – 2008) ir publicēti 64 zinātniskie darbi (tai skaitā vispāratzītie
45 zinātniskie darbi).
1. Simulation of Economic Processes using Multidimensional Distributions. IX International
Scientific Conference “Management and Sustainable Development” Yundola, Bulgaria,
23-25 March, 2007, p. 18 – 25. Bulgarian Swiss Forestry Program (BSFD). ISSN 13114506.
2. Modelling of Multimodal Flows in Logistic Using of Nonparametric Method.
International Mediterranean Modelling Multiconference, MAS 2007, Bergeggi, Italy 4-6
October 2007, p.376 – 381. ISBN 88-900732-6-8.
3. Stochastic Modelling Of Insurance. Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on
Modelling and Simulation. Ljubljana, Slovenia September 9 – 13, 2007, Vol.1: Book of
Abstracts, p.113. ISBN-13: 978-3-901608-32-2, ISBN-10: 3-901608-32-X.
4. Modelling of Financial Stability in Logistic in Conditions of Uncertainty. 21-st European
Conference on Modelling and Simulation. ECMS 2007. Simulation in United Europe,
June 4-th 2007. Prague, Czech Republic, p.30 -36. ISBN 978-0-9553018-2-7.
5. Stochastic analysis of insurance liabilities. 9-th International Vilnius Conference on
Probability Theory and Mathematical Statistics. 25.06.-30.06.2006.
6. Portfolio Modelling Using the Theory of Copula in Latvian and American Equity Market.
19-th European Conference on modelling and Simulation, June 1-4, ECMS 2005, RTU.
Mācību un metodiskie līdzekļi
Pār pēdējiem 6 gadiem (2001 – 2007) ir publicēti 26 metodiskie darbi (tai skaitā 9 mācību
grāmatas).
Mācību grāmatas no 2000.g. (Mācību līdzekļi).
1. Ekonomiskā modelēšana. 2.grāmata – 118 lpp. (2006).
2. Ekonomiskā modelēšana. 1.grāmata – 220 lpp. (2005).
3. Информатика для экономистов – 194 lpp. (2005).
4. Datormācība ekonomistiem – 2.grāmata, 118 lpp.
5. Datormācība ekonomistiem – 1.grāmata, 123 lpp.
6. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: finanšu aprēķinu modelēšana Excel
vidē. 2.daļa, 171 lpp.
7. Ekonomiskā prognozēšana: Eksponenciālās izlīdzināšanas metodes, laikrindas
dekompozīcijas metodes un prognozēšana programmās MS Excel un EViews. 2.daļa, 223
lpp.
8. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: Finansu aprēķinu modelēšana Excel
vidē. 1.daļa, 157 lpp.
9. Ekonomiskā prognozēšana – 2002., 1.daļa, 79 lpp.
10. V.Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana piemēros. Apkalpošanas sistēmu ar
atteikumiem ekonomiskā modelēšana. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU Izdevniecība, 2006. g.
– 111. lpp.
11. V. Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU
Izdevniecība, 2005. g. – 219. lpp.
12. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju
programmā ”Uzņēmējdarbība un vadīšana”/ Izstr. K. Didenko, J. Ķipsna, V. Jurēnoks, V.
Jansons. – Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2005. – 33. lpp.
13. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju
programmā ”Uzņēmējdarbība un vadīšana”/ Izstr. K. Didenko, A. Magidenko, J. Ķipsna,
V. Jurēnoks, V. Jansons. – Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2005. – 33. lpp.
67

14. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu ”Ekonomikā” un
Uzņēmējdarbība un vadīšana”/ Izstr. K. Didenko, A. Magidenko, V. Jurēnoks, V. Jansons.
– Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2004. – 36. lpp.
15. Nolikums. Par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju
programma „Uzņēmējdarbībā un vadīšana”. A.Magidenko, K. Didenko, V. Jurenoks Rīga:
Izdevniecība „RTU”, 2005. – 40. lpp
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
Piedalījiess 42 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs no 2002.g. ar referātu:
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē > 30 gadi.
Lekciju kursi: “Datormācība”, “Datormācība ekonomistiem”, ”Ekonomiskā prognozēšana”,
”Ekonometrija”, ”Risku teorija”, ”Apdrošināšanas optimizācija”, ”Kvantitatīvās metodes
ekonomikā”, ”Transporta uzdevumu modelēšana”, ”Ekonomiskās sistēmas informatīvais
nodrošinājums”, ”Datu ieguve un apstrāde”, ”Finansiālās informācijas analīzes metodes”,
”Diskrimināntu un faktoru analīze”, ”Matemātiskā statistika ekonomistiem”, ”Apdrošināšanas
stohastiskie modeļi”, ”Matemātika ekonomistiem”, ”Ekonomiskā statistika”, ”Informatics”,
”Informatics for economists”, „Информатика”, „Информатика для экономистов”,
„Количественные методы в управлении”, „Quantative methods in economics”.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. Inženierekonomikas fakultātes bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis (IEF
Domes lēmums Nr.69).
2. Inženierekonomikas fakultātes inženieru projektu aizstāvēšanas komisijas loceklis (IEF
Domes lēmums Nr.69).
3. No RTU IEF RUE katedras vadītais par virtuālo universitāti izveidi (katedras sēde 2004.g.
5.oktobrī, prot. Nr.2).
4. SIA ”SONO AUTO” oficiāli apstiprinātais konsultants ekonomikas finanšu jautājumos.
5. SIA ”Telenams” oficiāli apstiprinātais konsultants ekonomikas finanšu jautājumos.
6. Aģentūras BNS – oficiāli apstiprinātais konsultants plānošanā un marketinga jautājumos.
7. Doktorantu konsultācijas matemātiskajos jautājumos ekonomikā (S.Skribans, E.GaileSarkane, L.Adamsone, N.Kuņicina, J.Kimmelis, Šķeritis, K.Kozlovskis, J.Dehtjare u.c.)
8. RUE katedras diplomprojektu konsultants tehnoloģiskajā daļā.
9. Piedalījos visās inženieru aizstāvēšanās komisijās kā komisijas loceklis, IEF RUE
katedras bakalaura profesionālo studiju programmu Valsts pārbaudījuma komisijās,
Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis (IEF Domes lēmums Nr.69).
Inženierekonomikas fakultātes inženieru projektu aizstāvēšanas komisijas loceklis (IEF
Domes lēmums Nr.69).
CITA INFORMĀCIJA
1. IEF dekāna pateicība sakarā ar IEF 35 gadu jubileju, 2002.g., 2005.g.
2. Ieguvu Rektora prēmijas par metodisko literatūru 2005. un 2006.g.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds: Vladimirs JEMEĻJANOVS
E-pasts: vladj@inbox.lv
Tālrunis darbā: 67089697
Personas kods:211154-12703
VALODAS
Dzimtā valoda: krievu
Citas valodas: latviešu, vācu
IZGLĪTĪBA
1976.-1981.
PSRS IeM Maskavas augstākā inženieru ugunsdzēsības tehniskā skola,
specialitāte – ugunsdrošība un ugunsdzēsības tehnika, inženieris
1972.-1975.
PSRS IeM Ļeņingradas ugunsdzēsības tehniskā skola, specialitāte –
ugunsdrošība un ugunsdzēsības tehnika, tehniķis
ZINĀTNISKIE GRĀDI
“Ēku iekšējo ugunsdrošības ūdensapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana”, 1997.g.,
Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2005.g.
Akreditācijas un kompetences novērtēšanas procedūras. „Latvijas nacionālais akreditācijas
birojs”
2004.g.
„Basic Courses pedagogy”, Rušersberga, Zviedrija
2004.g.
„Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma”, Valsts Administrācijas skola
2004.g.
mācību centrs „Būts”, profesionālās pilnveides izglītības programma
„Darba aizsardzība”
2004.g.
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, tālākizglītības programma
„Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”
2003.g.
„Stratēģijas vadīšana”, Valsts Administrācijas skola
2002.g.
„Eiropas Savienības pamatnostādnes”, Valsts Administrācijas skola
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DARBA PIEREDZE
1999.-2008.
Rīgas Tehniskā universitāte,
asoc.profesors
2002.-2004.
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža,
direktors
1986.-2002.
LR IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
priekšnieka vietnieks
1984.-1986.
LR IeM Ieslodzījuma vietas pārvalde,
nodaļas priekšnieks
1981. -1984.
LR IeM Ugunsdzēsības pārvalde,
nodaļas priekšnieks
1979.-1981.
IeM Ugunsdzēsības pārvaldes Mācību centrs,
priekšnieka vietnieks
1975.-1979.
IeM Ugunsdzēsības pārvaldes 7.militarizētā ugunsdzēsības daļa,
vecākais inženieris
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS
AKADĒMISKAJOS PROJEKTOS
2006.-2007.
Pārrobežu sadarbības iniciatīva krīzes vadības sistēmas Latvijas un Lietuvas kaimiņu
reģionos” 2005-2007. g. ERAF līdzfinansējums, kopa ar Jelgavas pilsētas dome, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Rīgas Tehniskā universitāte ,projekta vadītājs no RTU
pusēs.
2007.gads
IZM - RTU Projekts R7219 „ Pieļaujama ugunsgrēka riska zinātniskais pamatojums Latvijā”,
pētnieks - izpildītājs.
2006.– 2007.
RTU Projekts Nr.28-2006/11 „Spradzienbīstamības un ugunsbīstamas zinātniski pamatotu
izvērtējumu faktoru analīze”, projekta vadītājs.
2006.gads
IZM - RTU Projekts U7112 ”Ugunsgrēka riska kvantitatīva vērtējuma metodikas izstrāde
Latvijas mācību iestādēm”, pētnieks - izpildītājs.
2005.gads
Latvijas Policijas pasūtījums „A/s „ Komēta” ugunsgrēka cēloņu ekspertīze” krimināllieta
Nr.1095139801, eksperts.
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2001.-2002.
Projekts 1 A 11 „Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde”, projekta vadītājs
Patenti:

Nr.11668, indekss A62C5/00 ”Ugunsdzēšanas maisījums”
Nr.11669, indekss A62D1/00 “Ugunsdzēšanas maisījums”

PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1.
V.Jemeļjanovs
„Проблемы
определения
категории
помещений
по
взрывопожароопасности”/līdzautori:
J.Ievinš,
A.Jemeļjanovs,
J.Sulojeva,
M.Ziemelis//Meждународная научная конференция „Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно - транспортных комплексов ELPIT - 2007”, Toljati,
20-23.09.2007, сборник трудов.т.3, стр.265-269.
2.
V.Jemeļjanovs
„Обоснование
допустимого
уровня
пожарногориска
в
Латвии”/līdzautori: J.Ievinš, A.Jemeļjanovs, J.Sulojeva, K.Didenko//Meждународная
научная конференция „Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно транспортных комплексов ELPIT - 2007”, Toljati, 20-23.09.2007, сборник трудов.т.1, стр.
118-125 lpp.
3. V.Jemeļjanovs ”Bīstamo zonu ģeometrisko parametru noteikšana gāzu, šķidrumu tvaiku,
putekļu sprādzienu gadījumos”/līdzautori: V.Edins, J.Sulojeva//Starptautiskā zinātniski
praktiskā konference “Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskas problēmas”, 2007.g.
30.03.2007, RTU, Rīgā, 2007.g.
4. V.Jemeļjanovs „Oценка состояния техногенной безапасности города Рига и ее
комплексное обеспечение в контексте развития города”/līdzautori J. Ievinš,
A.Jemeļjanovs, J.Sulojeva//Meждународная научная конференция „ кология и
безопасность жизнедеятельности ELPIT - 2005” Toljati, 09.2005, Известия Самарского
научного
5. V.Jemeļjanovs „Ugunsdzēsības depo skaita optimizācija un sabiedrības drošība”/līdzautori:
N.Kabanovs, J.Sulojeva//Starptautiskā konference „Cilvēktiesības un sabiedrības drošība”,
Rigā, 2004.g. - 26-27.08./Latvijas policijas akadēmija, 65-71.lpp.
6. V.Jemeļjanovs „Main principles of calculating direct losses caused by fires”/līdzautori:
J.Sulojeva, J.Puškina, K.Didenko//Ekonomika un uzņēmējdarbība/RTU zinātniskie raksti,
Rīga, RTU, 2002.g., 81-88.lpp.
7. V.Jemeljanovs „Optimization of the respond time in Latvian State Fire and Rescue
Service.”/līdzautors A.Straume//International Ecological Symposium ”The Way Out from
Global Ecological Crisis” Saint-Petersburg, Russia, 2001, 263-264 lpp.
8. V.Jemeļjanovs „Оценка экономичесих и социальных потерь в результате
пожаров”/līdzautori: J.Sulojeva, V.Kozlovs, K.Didenko//Meждународная научная
конференция „Управление организаци. Pегиональные аспекты”, Kиeв, 12-13 kвитняю
IBC. „Выгабнучно Политехника„ 2002.g., 303-304 lpp.
9. V.Jemeļjanovs „Inovatīva pieeja ugunsgrēku izraisīto zaudējumu novērtēšanai Latvijas
lauku rajonos”/līdzautori: J.Sulojeva, A.Jemeļjanovs//Ekonomika un uzņēmējdarbība, RTU
zinātniskie raksti, Rīga, RTU, 2001.g., 45-50.lpp.
10. V.Jemeļjanovs „Latvijas glābšanas dienestu efektivitātes novērtējuma jautājumi”
II.Pasaules latviešu zinātnieku kongress/līdzautori: J.Sulojeva, E.Pālītis //Rīga, 2001.gada 14.15.08., 174 lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. V.Jemeļjanovs, J.Ieviņš, „Nolikums par diplomprojektu izstrādāšanas, īstenošanu un
aizstāvēšanu profesionālo studiju programmā „ Ugunsdrošības un civilā aizsardzība”
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Nolikums apstiprināts nozares studiju programmu „ Darba aizsardzība un Civilā aizsardzība”
komisijas sēdē 2007. gada.13 septembrī, protokols Nr.16 V.Jemeljanovs „Ugunsdrošības
uzraudzības un kontrole”, lekciju konspekts, RTU, 2007.g.
2. V.Jemeļjanovs, J.Ieviņš, M.Ziemelis „Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un
aizstāvēšanu profesionālo studiju programmā „Ugunsdrošības un civilā aizsardzība”/
Nolikums apstiprināts nozares studiju programmu „Darba aizsardzība un Civilā aizsardzība”
komisijas sēdē 2006.gada 16.septembrī, protokols Nr.2
3. V.Jemeļjanovs, J.Ieviņš, J.Ķipsna, V.Jurēnoks „Nolikums par prakses organizēšanu,
īstenošanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālo studiju programmā „Darba aizsardzība”/
Nolikums apstiprināts nozares studiju programmu „Darba aizsardzība un Civilā aizsardzība”
komisijas” sēdē 2005. gada 13. septembrī, protokols Nr.1.
4. V.Jemeļjanovs, A.Jemeļjanovs „Civilās aizsardzības lekciju konspekts”, 2004.g.
5. A.Jemejanovs, Ē.Pālītis, V.Jemeļjanovs.
Laboratorijas (praktiskais) darbs „Civilās aizsardzības pasākumu plāns”, RTU, Rīga,
2000.g.(ISBN 9984-681-04-01)
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
No 2001.-2007.g.
V.Jemeļjanovs
„Проблемы
определения
категории
помещений
по
1.
взрывопожароопасности””/līdzautori:
J.Ievinš,
A.Jemeļjanovs,
J.Sulojeva,
M.Ziemelis//Meждународная научная конференция „Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно - транспортных комплексов, ELPIT - 2007”, Toljati,
20-23.09.2007.
2. V.Jemeļjanovs ”Bīstamo zonu ģeometrisko parametru noteikšana gāzu, šķidrumu tvaiku,
putekļu sprādzienu gadījumos”/līdzautori: V.Edins, J.Sulojeva//Starptautiskā zinātniski
praktiskā konference „Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskas problēmas”, 2007.g. 30.03,
RTU, Rīgā, 2007.
3.V.Jemeļjanovs „Подготовка кадров в системе гражданской защиты „Officers traning for
emergency serices” Международная научно-практическая конференция, Санктпетербургский университет МЧС России, Санкт-Петербург, 2006.14.09.
4. V.Jemeļjanovs „ Oценка состояния техногенной безапасности города Рига и ее
комплексное обеспечение в контексте развития города”/līdzautori J.Ievinš,
A.Jemeļjanovs, J.Sulojeva//Meждународная научная конференция „Экология и
безопасность жизнедеятельности ELPIT - 2005” Toljati, 09.2005.
5. V.Jemeļjanovs, N.Kabanovs, J.Sulojeva „Ugunsdzēsības depo skaita optimizācija un
sabiedrības drošība”/līdzautori: N.Kabanovs, J.Sulojeva//Starptautiskā konference
„Cilvēktiesības un sabiedrības drošība ”Rīgā, 2004.g. 26-27.08.
6. V.Jemeļjanovs „Latvijas glābšanas dienestu efektivitātes novērtējuma jautājumi” II.
Pasaules latviešu zinātnieku kongress, / līdzautori J.Sulojeva, E.Pālītis//Rīga, 2001.gada 14.15.08.
7. V.Jemeljanovs „Optimization of the respond time in Latvian State Fire and Rescue
Service.”/A.Straume// International Ecological Symposium ”The Way Out from Global
Ecological Crisis” Saint-Petersburg, Russia, 2001.g.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 9gadi
Lekciju kursi
1. „Civilā aizsardzība” RTU bakalaura un inženiera programma ICA.
2. „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” RTU maģistra akadēmiskajā programma.
3. „Ugunsdrošības profilakse” UCAK 1.līmeņa profesionālajā studijā programma.
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4. “Ugunsdrošības profilakse organizācija” profesionālajā studijā programma.” Ugunsdrošības
un civilā aizsardzības”, RTU.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
1. „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studija
programma (kods 4686106, RTU Senāts 2005.gada 27.jūnijā, protokols Nr.497, IZM
akreditācija-2007-2013g.), programmas direktors.
2. „Ugunsdrošības un ugunsdzēsība” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studija
programma (kods 418614, Ugunsdrošības un civilās koledža Padomes sēdes 2003.g.21.02.
lēmums Nr4 ), Ugunsdrošības un civilās koledža direktors.
3. Profesijas standarts „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris” PS 0278
,apstiprināts ar IZM 2004.gada 17.septembra rīkojumu Nr.537, darba grupas vadītājs.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
- Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “ Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskas
problēmas” RTU, Rīgā, 2007.g. 30.03,līdzpriekšsēdētājs;
- RTU IEF Darba un civilās aizsardzības nozares studiju programmu komisijas loceklis no
2005.gada līdz šim brīdim;
- RTU Akadēmiskā sapulce loceklis no 2006.gada;
- LATAK eksperts;
- International Academy of Ecology and Life Protection Sciences ( IAELPS),St- Petersburg,
Russia, akadēmiķis;
- ES Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu asociācija (EFCA) līdzdalība 20032004.gadi, Vācija, Itālija;
- ES Ugunsdrošības laboratorijas asociācija (EGOLF) līdzdalība 2000-2003.gads. Somija,
Dānija;
- Latvijas būvinženieru savienība, loceklis;
- IeM Ugunsdrošības un civilās koledža direktors, Ugunsdrošības un civilās koledža
Ugunsdrošības un civilās koledža Padomes priekšsēdētāja vietnieks 2002-2004.gada.
CITA INFORMĀCIJA
Apbalvots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2007.gada 2.maija rīkojumu Nr.411
ar Zelta zīmi ”Par nopelniem”
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
Ilze JUDRUPA
E-pasts:
ijudrupa@inbox.lv
Tālrunis darbā:
67089378
Personas kods:
010473-10706
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu, angļu

IZGLĪTĪBA
No 2004.gada līdz šim laikam Rīgas Tehniskā Universitāte, IEF, doktorante
1999.-2001.gadi - Rīgas Tehniskā Universitāte, IEF, tautsaimniecības ekonomika, maģistrs
1996.-1999.gadi - Rīgas Tehniskā Universitāte, IEF, tautsaimniecības ekonomika, bakalaurs
1994.-1996.gadi - Rīgas 1.medicīnas skola, zobārstniecības māsa
1980.-1991.gadi - Rīgas 64.vidusskola
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2007.gada 4.aprīlis – Zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu
attīstības problēmas un stratēģijas”, RTU, Latvija, Rīga
2006.gada 11.oktobris – 2007.gada 28.februāris – LU tālākizglītības profesionālās
pilnveides programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība”, LU, Latvija, Rīga
2005.gada 14.-16.februāris – OEKOWI / ECOSYS kursu vadītāju seminārs, Ernst
Schmidheiny Foundation, Swiss Baltic Net, Latvija, Rīga
2004.gada 28.jūnijs – 05.jūlijs – VIII Starptautiskā vasaras skola starptautiskās
ekonomikas un vadības studentiem, Doņeckas Nacionālā Universitāte, Lielbritānijas Padome
Ukrainā, Ekonomikas izglītības un konsultāciju centrs „Vneshconsult”, Ukraina, Doņecka
DARBA PIEREDZE
No 2006.gada līdz šim laikam RTU, IEF, TREI, Starptautiskās un reģionālās ekonomikas
katedra, lektore
2004.-2006.gadi - RTU, IEF, TREI, Starptautiskās un reģionālās ekonomikas profesora grupa,
asistente
1997.-2004.gadi - RTU, IEF, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts, vecākā
laborante
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2007.gads – pētījums „Latvijas reģionu konkurētspēja”, RTU, pētniece
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Judrupa I., Šenfelde M. The main factors of regional competitiveness and the
importance of international indexes in its evaluation. – Ukraine: Donetsk National
University, Problems of foreign economic relations development and attraction of
foreign investments: regional aspect, Part III, 2007. – 945.-950.lpp
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2. Юдрупа И. Основные проблемы регионального развития Латвии и их
концептуальные решения. – Украина: Херсонский Национальный Технический
Университет, Материалы международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных “Социально – экономические направления
развития регионов в контексте свременных процессов международной
интеграции”, 2006. – 319-322 c.
3. Judrupa I., Šenfelde M. Latvijas reģionālās attīstības problēmas un ES struktūrfondu
nozīme to risināšanā. - R: RTU, Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības
problēmas. RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference, 2006. – 103.-110.lpp.
4. Юдрупа И. Значение структурных фондов ЕС в развитии регионов Латвии. –
Polska: Universytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wloclawskie Towarzystwo
Naukowe, Regiony Europy Srodkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji
miedzynarodowej. IVMiedzynarodowa Konferencja Naukowa, 2005. – 153.-158.c.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2007.gada 16.-21.aprīlis – Starptautiskais seminārs „Ukraine – Latvia – EU: current
state and future trends”, RTU, Hersonas Nacionālā Tehniskā Universitāte, Latvija, Rīga.
Referāts „Основные факторы региональной конкурентноспособности и роль
международных индексов в её определении”
2006.gada 22.,23.novembris - Starptautiskā zinātniski-prakstiskā konference
“Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”,
Psiholoģijas Augstskolas, Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Latvija, Rīga. Referāts “Sociālās
sfēras loma Latvijas reģionu konkurētspējas veicināšanā”.
2006.gada 22.septembris - RTU 47.starptautiskā Inženierekonomikas fakultātes
40.gadadienai veltītā zinātniskā konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības
problēmas”, RTU, Latvija, Rīga. Referāts “Starptautisko indeksu nozīme valsts un reģionu
konkurētspējas novērtēšanā”.
2006.gada 15.-18.septembris - Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference studentiem
un jaunajiem zinātniekiem “Социально – экономические направления развития регионов
в контексте свременных процессов международной интеграции”, Ukrainas Izglītības un
zinātnes ministrija, Hersonas Nacionālā Tehniskā Universitāte, Ukraina, Hersona. Referāts
“Основные проблемы регионального развития Латвии и их концептуальные решения”.
2005.gada 13.oktobris - RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference “Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, RTU, Latvija, Rīga. Referāts “ES struktūrfondu
nozīme Latvijas vienmērīgas reģionālās attīstības veicināšanā”.
2005.gada 18.-20. septembris - IV Starptautiskā zinātniskā konference “Регионы
Центрально – Восточной Европы в условиях глобализации и международной
интеграции”, Toruņas Nikolaja Kopernika Universitāte, Vloclavas Zinātņu biedrība, Polija,
Toruņa. Referāts “Роль структурных фондов ЕС в способствовании равномерному
региональному развитию Латвии”.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē - 5 gadi
Lekciju kursi
Eiropas valstu ekonomika
ES ekonomiskās politikas aktualitātes
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Vitālijs JURĒNOKS
vitalijs.jurenoks@rtu.lv
+371 67089486
08.04.54.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Krievu valoda
Latviešu valoda, Angļu valoda

IZGLĪTĪBA
09.1971.- 06.1976. Rīgas Tehniskā universitāte, inženieris – ekonomists, diploma Nr. Ю
397654.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
11.1992. - RTU Habilitācijas Padome H-09, Ekonomikas zinātņu doktors, diploms Nr. B-D
000332.
10.1986. ZA Ekonomikas institūts, Ekonomikas zinātņu kandidāts, diploma Nr. ЭК 023527.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
25.,28. novembris, 2008. Praktiskā inovācija. No idejas līdz rezultātam.- Inovācijas dienas
Latvijā.
03.2007. Latvijas Konferences, Rīga - Viena diena ar Filipu Kotleru - Jaunas mārketinga un
pārdošanas stratēģijas.
12.-13. aprīlis, 2007. Rīgas Tehniskā universitāte, metodiskais seminārs.
29.-30.jūnijs, 2006.International scientific dual-conference, Rīga, Towards knowledge-based
economy. Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness - 8. decembris, 2006.
Development of innovative entrepreneurship based on knowledge Management.
DARBA PIEREDZE
kopš 2008.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, profesors;
2003.g. - 2008.g. Rīgas Tehniskā universitāte, asoc.profesors;
2000.g. – 2003.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, docents;
1995.g. – 2000.g. - SIA ”SANS & Ko”, finanšu direktors;
1988.g. - 1995.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, docents;
1987.g. - 1988.g. - Ārējā tirdzniecības firma ”Rigaseļmash”, direktors
1983.g .- 1987.g. - Rīgas izpildkomitejas Plānu komisija, nodaļas vadītājs;
1976.g. - 1983.g. - Rīgas Politehniskais institūts, laboratorijas vadītājs;
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
1. Nr.01.0566 LZP granta ”Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā” izpildes
piedalīšana 2001-2003.g.
2. Zinātniskā projekta ”Inovatīvas darbības nozīmīgu faktoru atlase un to novērtēšana.
Faktoru uzskaite inovatīvas darbības modelēšana” izpildes piedalīšana 01.06.2005g. 30.12.2005.g.
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PUBLIKĀCIJAS (Publikācijas zinātniskos izdevumos)
Zinātnisko publikāciju skaits: 147 publikācijas, tajā skaitā:
līdz 2003. g. – 39 publikācijas ;
- 2003. g. - 5 publikācijas;
- 2004. g. - 9 publikācijas;
- 2005. g. – 19 publikācijas;
- 2006. g. – 22 publikācijas;
- 2007. g. – 34 publikācijas;
- 2008. g. – 19 publikācijas;
tajā skaitā:
1. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Modelling of Stability of Economic Systems Using
Benchmarking and Dynamic Programming. X International Conference on Computer
Modelling and Simulation EUROSIM/UKSim 2008. Cambridge, United Kingdom, 1-3
April, 2008. Full paper, CD. ISBN 0-7695-3114-8.
2. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Accident Black Spots on Latvian
Roads Using Scan Statistics Method.22nd EUROPEAN Conferenceon Modelling and
Simulation ECMS 2008. Nicosia, Cyprus, 3-6 May, 2008. Full paper. p.393-398.ISBN: 09553018.
3. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Accident and Noise IntensityUsing
Scan Statistics. 11th International Workshop on Harbor, Maritime & Multimodal
Logistics Modeling & Simulation. September 17-19 2008. Camporia S. Giovanni, Italy.
Full paper. p. 225-230.ISBN: 978-88-903724-2-1.
4. Jurēnoks V., Didenko K., Jansons V. Nonparametric method and multidemensional
distributions in modelling of economic systems. V-th International Scientific Conference
„Shevčenko spring” Current Condition of Science: Achievrments, Problems and Prospects
of Development”. Kyiv, Ukraine, March 2, 2007
5. Jurēnoks V., Jansons V., Eriņš I. Modelling and Analysis of Latvian Republic Innovation
Activity. V-th International Scientific Conference “Manage3ment and Engineering’ 07”,
June 18-22, 2007, Sozopol, Bulgaria, p.420 – 423. ISSN 1310-3946. Sozopol, Bulgaria,
2007.
6. Jurēnoks V., Turlajs G., Mežals A. The Use of Financial Instruments for Enterprise
Financing in Latvia. IX International Scientific Conference “Management and Sustainable
Development” Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007, p. 129-131. Bulgarian Swiss
Forestry Program. ISSN 1311-4506 (BSFD). Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007.
7. Jurēnoks V., Pedāne N. Uzņēmuma zīmola izveides ekonomiskās problēmas. Scientific
proceedings of RTU Faculty of Engineering Economics, Volume 5. “RTU Edition”, Riga,
2007, 2007, p. 103. -115. ISSN 1691 – 0737. Riga, RTU, 2007.
8. Jurēnoks V., Veļičko E. Latvijas uzņēmumu inovatīvas darbības modelēšanas aspekti. 48
RTU Conference of Young Researchers. 2007. April. “RTU Edition”, Riga, 2007, p.37.
ISBN 978 – 9984 – 32 – 889 – 8. Riga, RTU, 2007.
9. Jurēnoks V., Vjatere I. Mazo uzņēmumu reklāmas attīstības problēmas. 48. RTU
Conference of Young Researchers. 2007. April. “RTU Edition”, Riga, 2007, p.38. Riga,
RTU, 2007.
10. Jurēnoks V., Vojtešonoks I. Būvniecības nozares attīstības modelēšana Latvijā. RTU
Conference of Young Researchers. 2007. April. “RTU Edition”, Riga, 2007, p. 58. ISBN
978 – 9984 – 32 – 889 – 8. Riga, RTU, 2007
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. X International Conference on Computer Modelling and Simulation EUROSIM/UKSim
2008. Cambridge, United Kingdom, 1-3 April, 2008.
2. X International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”
Yundola, Bulgaria, 21-23 March, 2008.
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3. 22nd EUROPEAN Conference on Modelling and Simulation ECMS 2008, Nicosia,
Cyprus, 3-6 May, 2008.
4. 5th International Medeterranean and Latin American Modelling Multi-Conference I3M
2008, Italia , Campora S. Giovani, 17-19, September, 2008.
5. IX International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”
Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007.
6. 21-st European Conference on Modelling and Simulation. ECMS 2007. Simulation in
United Europe, June 4-th 2007. Prague, Czech Republic.
7. V-th International Scientific Conference “Management and Engineering’ 07”, June 18-22,
2007, Sozopol, Bulgaria.
8. International Scientific dual-conference “Towards knowledge- based economy” &
“Enterprise management: Diagnostics. Strategy, Effectiveness”, 12 -13 April 2007.
9. 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana, Slovenia September 9
– 13, 2007.
10. International Mediterranean Modelling Multiconference, MAS 2007, Bergeggi, Italy 4-6
October 2007.
11. 48-th International Scientific Conference of Riga Technical University, October 11-13,
2007, Riga .
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē - 26 gadi.
Lekciju kursi: ”Ekonomisko procesu modelēšana”, ”Ražošanas ekonomiskie modeļi”,
”Uzņēmējdarbības plānošana”, ”Inženierrisinājumu ekonomika”, ”Inovāciju ekonomika”,
”Ražošanas operatīvā plānošana”, ”Plānošana un kontrolings”, “Stratēģiskā un operatīvā
plānošana”.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Rīgas Tehniskās universitātes Revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
RTU akadēmiskās sapulces loceklis.
CITA INFORMĀCIJA
- RTU IEF zinātniskā rakstu krājuma ” Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā ”, RTU
izdevniecība – redkolēģijas loceklis.
- RTU akadēmiskās sapulces loceklis.
- Latvijas Modelēšanas un imitācijas asociācijas dalībnieks.
- Latvijas Republikas profesoru asociācijas dalībnieks.
- Latvijas –Norvēģijas starptautiskajā programmā ”Investīcijas un uzņēmējdarbība”
piedalīšanās.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds: Līga KAMOLA
E-pasts: liga.kamola@rtu.lv
Tālrunis darbā: 67089432
mobilais tālrunis: 29401679
VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu
Citas valodas: krievu, angļu
IZGLĪTĪBA
2007. gada līdz šim
brīdim

2005. g – 2007.g.

2003. g. -2005. g.

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Rīga, Latvija
Vadībzinātnes doktorantūras studiju programma
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte
Rīga, Latvija
Sabiedrības vadības maģistrantūras programma
Grāds: Mg. oec.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Rīga, Latvija
Izglītības zinātņu maģistrantūras programma (augstskolu docētāju izglītība)
Grāds: Mg. ed.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Rīga, Latvija
Pedagoģijas bakalaura programma
Grāds: bak. paed.

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
Ö „Latvijas tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīvas” RTU, IEVF TREI
Latvija, Zinātniskais seminārs. Rīga 2009. gada 15.aprīlis
Ö “Presentation Skills for Academic Success” (lekt. Dina Strong), RTU Rīga 2009.
gada 23. martā
Ö „Izglītības nozīme cilvēkresursu un Latvijas tautsaimniecības attīstībā”, RTU,
TREI Latvija, Zinātniskais seminārs. Rīga 2008.gada 2.aprīlis
Ö Latvijas rektoru padomes, LR IZM un LU rīkotais seminārs „Augstākās
izglītības finansēšana” 2007. gada 13. novembrī
Ö Seminārs “Executive Education in Transition and Dynamically Changing
Economies: Key Issues and Possible Synergies”, Tallina 2007. gada 27. – 29. jūnijs
Ö RTU prorektora rīkotajos ikgadējos augstskolas pedagoģiskajos semināros
Ö „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un stratēģijas”,
Zinātniskais seminārs. RTU, Latvija, Rīga,2007.gada 4.aprīlis
Ö Seminārs „Development of innovative entrepreneurship based of knowledge
management”, Rīga, 2006. decembris
Ö Seminārs „Kā saņemt finansējumu no Struktūrfondiem”, Rīga, 2006. gada 10. – 11.
novembrī.
Ö Starptautiskās ekonomikas vasaras skola Doņeckā, 28. 06. – 8.07. 2005.
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DARBA PIEREDZE
2007. gada 27.
decembra – līdz šim
brīdim

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas teorijas un
tautsaimniecības katedra, lektore

2005. gada 31. augusts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības un
– līdz šim brīdim
reģionālās ekonomikas institūts, direktora vietniece
2005. gada 30. augusts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tālākizglītības nodaļas,
– līdz šim brīdim
vadītāja vietniece
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Kamola L. Izglītības nozīme tautsaimniecības attīstībā //Tautsaimniecības un izglītības
sistēmas attīstības problēmas. - Rīga, LATVIJA: RTU Izdevniecība, 2008. - 17.-21.
lpp.
2. Briede L. Studentu motivācijas nozīme studiju procesā. Latvijas tautsaimniecības un
cilvēku resursu attīstības problēmas un stratēģijas. – Rīga, RTU Izdevniecība, 2007. –
5 – 9 lpp.
3. Briede L., Nešpors V., The second higher education in the context of life – long
learning. „Management and Sustainable development” Part 2, Sofia 2007. – 14- 18 p.
4. Briede L., Nešpors V., Education – a precondition for efficient functioning of human
capital. Ekonoika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šialiu universitātes. 2007, 47 –
52 p
5. Briede L. Impact of knowledge and innovations on the sustainable development of
Latvian economy. “Research development: economy, technology, management” –
Kyiv Poliytechnical Institute, Ukraine, 2007, 176 – 177 стр.
6. Briede L., Saulītis J. Development trends of human capital in Latvia. Management and
Sustainable development 1-2/2006(14), Sofia, Bulgaria 2006. - 58. - 61.p.
7. Briede L., Nešpors V. Knowledge-based society as a factor of social, economic and
cultural development. Management and Sustainable development 1-2/2006(14), Sofia,
Bulgaria 2006 – 46- 53 p.
8. Бриеде Л., Шенфелде М. Развитие системы высшего образования Латвии в
едином образовательном пространстве европы. Международная научная
конференцияф диалог общества и власти в образовательтельном пространстве
СНГ. Часть 1.2006 – 35 – 40
9. Briede L., Saulītis J. Izglītības sistēmas globalizācija un komercializācija.
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. Starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2006.198 - 204 lpp.
10. Briede L., Saulītis J. Augstākās izglītības attīstības tendences un problēmas Latvijā.
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. Starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2005.61– 69 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Briede L. Education – a precondition for efficient functioning of human capital.
Ekonoika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šialiu universitātes. 2007. novembrī
2. Briede L. Impact of knowledge and innovations on the sustainable development of
Latvian economy. “Research development: economy, technology, management” –
Kyiv Poliytechnical Institute, Ukraine, 2007 aprīlī
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3. Briede L. The second higher education in the context of life – long learning. Sofia
2007. martā
4. Briede L. Development trends of human capital in Latvia. Management and Sustainable development Sofia, Bulgaria 2006. aprīlī
5. Briede L. Knowledge-based society as a factor of social, economic and cultural
development. Management and Sustainable development, Sofia, Bulgaria 2006. martā
6. Бриеде Л. Развитие системы высшего образования Латвии в едином
образовательном пространстве европы. Международная научная конференцияф
диалог общества и власти в образовательтельном пространстве СНГ. 2006. martā
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
1. E - biznesa attīstības perspektīvas Baltijas tirgū: pētījumu metodoloģijas
izstrāde. ZP 2008/12. Pētījumu periods 01.10.2008. – 15.09.2009. projekta
dalībnieks
2. RTU pētniecības projekta „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo
attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (ZP-2007/15) - 2007.2008.g. - projekta dalībnieks
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 3 gadi
Lekciju kursi
1. Mikroekonomika
2. Makroekonomika
3. Ekonomisko pētījumu metodoloģija
4. Pētījumu metodoloģija

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds: Uldis KAMOLS
E-pasts: uldis.kamols@rtu.lv
Mobilais tālrunis: 22023355
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu valoda, angļu valoda

IZGLĪTĪBA
2007. gada līdz šim
brīdim

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Rīga, Latvija
Vadībzinātnes doktorantūras studiju programma

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Rīga, Latvija
Maģistra programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”
Grāds: mg. oec.
Kvalifikācija: ekonomists
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Rīga, Latvija
Maģistra programma „Ekonomika”
2003. g. -2005. g.
Grāds: mg. oec.
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte
Rīga, Latvija
Bakalaura programma „Ekonomika”
Grāds: bak. oec.
DARBA PIEREDZE
Laika periods 2007.g.- šim brīdim
Darba vietas nosaukums Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Attīstības
instrumentu departaments, Struktūrfondu nodaļa
Profesija vai ieņemamais amats vecākais referents
Laika periods 2005.g.- 2007.g
Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas fakultātes
Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra
Profesija vai ieņemamais amats asistents
Laika periods 2005.g.- 2007.g
Darba vietas nosaukums Nodarbinātības valsts aģentūra, Eiropas Sociālā fonda
departaments
Profesija vai ieņemamais amats projektu vadītājs
Laika periods (no – līdz) 2002.g.- 2005.g
Darba vietas nosaukums Valsts robežsardze, Iekšējā audita dienests
Profesija vai ieņemamais amats galvenais inspektors
2005. g – 2007.g.

Papildus izglītība, kursi:
14.04. – 15.04.2009. seminārs „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu
budžeta plānošana, grāmatvedības un nodokļu uzskaite”;
08.01.2009. seminārs „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu
iesniegumu vērtēšana”;
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21.11.2008. seminārs „Administratīvā procesa likuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
piemērošana Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā”;
04.12.2007. kursi „Ievads tiesību sistēmā”;
26.11. – 29.11.2007. kursi „Investīciju projektu izmaksas-ieguvumu analīze”;
12.04. – 21.06.2006. Grāmatvedības kursi;
10.2005. – 03.2006. Angļu valoda (RTU biznesa skola);
30.06.2005. – 07.07.2005. Starptautiskā ekonomistu vasaras skola Doņeckā, Ukraina;
20.06.2005. Kvalitātes vadības pamati un vispārīgs ISO 9001:2000standarta skaidrojums;
09.02.2005. Iekšējā kontrole;
16.12.2004. Personas datu tiesiskā aizsardzība;
26.03. – 28.03.2003. IT audita pamati;
20.10. – 24.10.2003. Iekšējā audita padziļināts kurss lietpratējiem;
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1.
Kamols U. Eiropas Sociālā fonda ietekme uz cilvēkresursu attīstību Latvijā
//Tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstības problēmas. - Rīga, LATVIJA: RTU
Izdevniecība, 2008. - 21.-24. lpp.
2.
Kamols U. EU financing as a factor promoting the development of Latvian national
economy. „Research development: economy, technology, management” – Kyiv
Poliytechnical Institute, Ukraine, 2007., 202 – 203 cmp.
3.
Kamols U., Šenfelde M. The impact of the EU structural funds on the development of
Latvian national economy. “Managment&Sustainabble development”. University of
Forestry, Bulgaria, Sofia, 2006 – 53-58 p.
4.
Камолс У., Шенфелде М. Инновационное развитие как фактор экономического
роста эканомики Латвии. «Страны с переходной экономикой в условиях
глобализации». – РНУД, Москва: 2006 – 180 – 183 стр
5.
Камолс У. Влияние военных расходов на экономику страны. “Problems of foreign
economic relations development and attraction of foreign investments: regional
aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 140-145 стр.
6.
Камолс У. Сущность внутреннего аудита. “Research development: economy,
technology, management” – Kyiv Poliytechnical Institute, Ukraine, 2004. – 82-83
стр.
7.
Kamols U., Saulītis J. Militāro izdevumu ietekme uz tautsaimniecības attīstību. 45.
RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli. – R.: 2004. – 169. lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Kamols U. EU financing as a factor promoting the development of Latvian
national economy. „Research development: economy, technology, management”
– Kyiv Poliytechnical Institute, Ukraine, 2007. aprīlis
2. Kamols U. The impact of the EU structural funds on the development of Latvian
national economy. “Managment&Sustainabble development”. University of
Forestry, Bulgaria, Sofia, 2006 marts
3. Камолс У. Сущность внутреннего аудита. “Research development: economy,
technology, management” – Kyiv Poliytechnical Institute, Ukraine, 2004.
janvārī
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 4 gadi
Lekciju kursi
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Vārds, Uzvārds: Valdis KAMPARS
Dzimšanas gads un vieta:
05.10.1944., Latvija, Priekule.
tel.7089224, 7089249,(230958
faks 7901460
E-pasts: kampars@ktf.rtu .lv
http://www.lza.lv/scientists/kamparsv.htm
Izglītība un zinātniskā kvalifikācija:
inženieris (1970), dr. ķīm.(1974), dr.h.ķīm. (1983, 1991), prof. (1989),
LZA korespondētājloceklis (1994), LZA akadēmiķis (1997).
Valodas prasme: (kompetences vērtējums – apmierinoši, labi, ļoti labi )
Valoda
Lasītprasme
Runātprasme
Rakstītprasme
Angļu
5
4
3
Vācu
4
3
3
Krievu
5
5
5
Nodarbošanās:
zinātniskais līdzstrādnieks RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes Organiskās ķīmijas katedrā
(1970-1983), docents (1984-1988) , Vispārīgās ķīmijas katedras vadītājs (1988-2001),
Ķīmijas katedras vadītājs (no 2002), profesors (no 1989), Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes
dekāns (1993-2003), Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns (2003-2008),
Lietišķās ķīmijas institūta direktors (no 2006), LZA ģenerālsekretārs (n 2008)
Lekciju kursi, kuri patreiz ir RTU priekšmetu reģistrā:
Vispārīgā ķīmija (atšķirīga apjoma, ķīmijas un citu profilu studentiem), Rūpnieciskā
organiskā ķīmija, Degvielas un ziežvielas (atšķirīga līmeņa un apjoma), Vielas uzbūve,
Atomu spektri, Ķīmiskā analīze, Elektronu un svārstību spektroskopija, Molekulārā
spektroskopija.
Doktoranti, kuri patreiz studē: Ķīmija (3), Ķīmijas tehnoloģija (2)
Studiju programmas:
Bakalaura, maģistra un doktora līmeņus ietverošo studiju programmu „Ķīmija” un „Ķīmijas
tehnoloģija” direktors. Lietišķās ķīmijas institūts ir atbildīgs par bāzes izglītību ķīmijā visās
RTU studiju programmās un studiju programmas Ķīmija” realizāciju.
Pētījumu virzieni: Specifiska starpmolekulāra un iekšmolekulāra sadarbība, organisko
savienojumu izmantošana optiskās informācijas reģistrējošās sistēmās, fotonikā un
optoelektronikā, organisko savienojumu tehnoloģija, degvielu ķīmija un tehnoloģija,
atjaunojamās degvielas, biodīzelis, vietējo izejvielu kompleksa izmantošana.
Publikācijas: Publicēti vairāk nekā 300 darbi
Pēdējos gados publicēti darbi:
A.Ozols, M.Reinfelde, Dm.Saharov, K.Kundzins, V.Kampars, V.Kokars. Holographic
recording of surface relief gratings in tolyle-based azobenzene oligomers. Thin Solid Films,
2008, 516, pp.8887-8892
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M.Rutkis, A.Jurgis,V. Kampars,A.Vembris, A.Tokmakovs, V. Kokars . MOLECULAR
CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS Volume: 485 Pages: 903-914 Published: 2008
S.Belyakov,
V.Kampars,
P.J.Pastors,
A.Tokmakov.
2-(4,5,6,7,8,9-Hexahydro-6aazaphenylen-2-ethylene)indan-1,3-dione: disorder in the crystal structure. Acta
Crystallographica Section E, 2008, vol. 64, part. 7, p.o 1200
L.Laipniece, J.Kreicberga, V.Kampars. Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru
diverģentā sintēze. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Material Science and
Applied Chemistry, 2008, Nr.16, pp. 88-98
K.Māliņš, T.Rusakova, V.Kampars, I.Dreijers. Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas
metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē. Scientific Proceedings of Riga Technical University,
Material Science and Applied Chemistry, 2008, Nr.16, pp. 120-124
S.Čornaja, S.Žižkuna, V.Kampars, K.Dubencovs, O.Muravjova. Glicerīna katalītiskā
oksidēšana ar molekulāro skābekli heterogēnu katalizatoru klātbūtnē šķidrajā fāzē. Scientific
Proceedings of Riga Technical University, Material Science and Applied Chemistry, 2008,
Nr.16, pp. 131-141
G.Dobele, I.Urbanovich, A.Zhurins, V.Kampars, D.Meier. Application of anlytical pyrolysis
for wood fire protevtion control. J.Anal.Appl.Pyrolysis, 2007, 79, pp.47-51
G.Dobele, I.Urbanovich, A.Volpert, V.Kampars, E.Samulis. Fast pyrolysis. Effectof wood
drying on the yield and properties of bio-oil. BioResources, 2007, 2(4), 699-706.
I.Muzikante, M.Rutkis, E.Fonavs, B.Stiller, D.Neher, V.Kampars, P.Pastors, Light induced
processes in thin films of indandione type organic molecules, SPIE Proceedings, 2007, Vol.
6470, 647012
I.Kaulachs, I.Muzikante, G.Shlihta, L.Gerca, M.Plotniece, M.Roze, J.Kalnachs, P.Shipkovs,
A.Murashov, V.Parra, V.Kampars, PV effect in visible and infrared light in
P3HT/C61(CO2Et)2/GaOHPc blend and multilayer cells, Latv.J.Phys Tehn. Sci., 2007, No.3,
pp.61-68.
Patenti: LV 13576, 11344, LV 12257B, LV 13070 B
Citas aktivitātes: Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis, Biodegvielas attīstības
konsultatīvās padomes loceklis, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas valdes loceklis,
RTU Senāta loceklis, RTU promocijas padomes H-01 priekšsēdētājs un promocijas padomes
H-02 loceklis, 4. NEK eksperts, Standartizācijas tehniskās komitejas “Naftas un dabas gāzes
produkti” priekšsēdētājs, studiju programmu “Ķīmija” padomes priekšsēdētājs, Starptautiskās
humīnvielu pētnieku savienības IHSS biedrs, LZA Senāta loceklis, LZA Prezidija loceklis,
LZA Valdes priekšsēdētājs.
Apbalvojumi un atzinības:
1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme, Valdena medaļa 2007.gadā, viens no 10 labāko
Latvijas zinātnes sasniegumus autoriem 2007.gadā.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas gads:
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Kārlis KETNERS
Karlis.Ketners@rtu.lv
+ 371 67608620
1976
krievu
Latviešu, pārvaldu angļu valodu, ir vācu valodas pamatzināšanas

ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.). Diploma Nr. B-D 001014
Promocijas darbs ”Uzņēmējdarbības risinājumu ekonomiskā pamatojuma aspekti
energouzņēmumos”, aizstāvēts RTU Habilitācijas un promocijas padome H-09 1999.gadā
IZGLĪTĪBA
1997. - 1999. Mācības RTU IEF Doktorantūrā uzņēmējdarbības ekonomikas virzienā.
1995.-1997. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes Ražošanas un
uzņēmējdarbības ekonomikas profilinstitūta maģistratūra uzņēmējdarbības ekonomikas
virziens. Inženierzinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības ekonomikā (diploms ar izcilību).
Diploma Nr.000972.
1992.-1995. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes bakalaura studijas
Inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā. Diploma Nr.006066.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
1. Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas un Latvijas Juristu biedrības organizētais
seminārs „Ar nodokļu un finanšu kontroli saistītās problēmas un to risinājumi”, Rīga,
2008.gada 23.aprīlī
2. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskais zinātniskais seminārs „RTU International
Scientific Seminar „Towards knowledge-based economy””, 11-12 January 2008, Riga,
Latvia;
3. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu vadīšanu
balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība, 2006.gada 8.decembrī;
4. OECD Multinational Tax Training Centre organizēts seminārs Seminar on Tax Incentives
in Budapest 05.11.01-09.11.01
5. OECD and JVI (IMF) organizēts seminārs Tax Modelling Seminar in Vienna on
09.04.2001-13.04.2001
6. OECD organizēts seminārs Workshop on Auditing of Multinational Enterprises in
Budapest on 11.12.2000-15.12.2000.
7. OECD Workshop on Personal Income Taxation in Vienna OECD Multinational Tax
Center on 05.06.2000- 09.06.2000;
8. OECD organizēts seminārs Workshop on Taxation of Financial Innovation in Global
Economy in Vienna OECD Multinational Tax Centre on 17.05.1999- 25.05.1999;
9. OECD organizēts seminārs Seminar for tax officials on Income Tax Administration in
OECD Centre in Copenhagen on 02 – 06.11.1998.
10. OECD organizēts seminārs Seminar for tax officials on Income Tax in OECD Centre in
Copenhagen on 20.04.1998 – 24.04.1998
11. OECD organizēts seminārs Workshop for Tax officials on Tax Systems for Small
businesses in Vienna on 9.02.1998 – 13.02.1998
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DARBA PIEREDZE
Kopš 2007.14.11. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) dekāna
vietnieks zinātniskajā darbā.
Kopš 2007.01.10. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) Muitas
un nodokļu katedras vadītāja vietnieks.
Kopš 2005.01.09. Rīgas Tehniskās universitātes IEF Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības
vadības apakšnozares Starptautiskie ekonomiskie sakari un muita specializācijas asociētais
profesors.
Kopš 2006. 07.08. Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētājas
padomnieks finanšu, ekonomikas un enerģētikas regulēšanas jautājumos.
2004. – 2006. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktors.
Kopš 2005. 01.09. Banku Augstskolas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs, Finanšu
katedras viesdocetājs (maģistra un bakalaura darbu zinātniskais vadītājs, docētājs priekšmetā
„Nodokļu politika Eiropas vidē” (maģistra programmā), „Investīciju politika” (maģistra
programma) un „Latvijas Tautsaimniecība”(bakalaura programma)).
2003. - 2004. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.
2002. - 2003. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes Starptautisko darījumu
daļas priekšnieks.
2002. - 2003. Finanšu ministra padomnieks.
2002. –2005. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) docents.
2000. – 2002. Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu metodoloģijas
nodaļas vadītājs.
1998. -2000. Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļas
vecākais referents (galvenais ekonomists).
1997. - 2001. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) Ražošanas
un uzņēmējdarbības institūta lektors.
1997.– 1998. Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļas un
Nodokļu maksājumu piemērošanas nodaļas referents;
1994.– 1997. Rīgas 21.vidusskolas skolotājs.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto pētniecisko projektu
dalībnieks:
2009 – LZP 09.1144. projekts „Inovatīvas darbības attīstības ekonomiskie aspekti Latvijā”
(vadītājs Dr.habil.oec. Prof. A.Magidenko);
2008. – IZM – RTU projekts R7362 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība
augstskolā:starptautiskās pieredzes pārnese (vadītāja Dr.oec. E. Gaile-Sarkane);
2008. – LZP projekts nr.04.1026 Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas
uzņēmējdarbības attīstībā (vadītājs Dr.habil.oec A. Magidenko);
2008. – IZM – RTU projekts R7358 “Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība
Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums” (vadītāja Dr.oec. N.Lāce);
2007./2008. – RTU projekts B1321 (ZP-2007/14) „Nekustamā īpašuma tirgus attīstību
ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi” (vadītāja Dr.oec. I.
Geipele);
2007. - IZM-RTU projektā R7217 „Atkritumu savākšanas un pārstrādāšanas vadīšana
Latvijā” (vadītājs Dr.oec. K.Didenko);
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
Ir publicēti vairāk nekā 40 zinātniskie raksti, tai skaitā pēdējo 6 gadu laikā:
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1. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// Selected Papers of the
5th International Scientific Conference Business and Management’2008. Vilnius:VGTU
Publishing house “Technika”, 2008. – 373 - 380 pp., ISBN 978-9955-28-311-9;
2. Lauska E., Ketners K. Improvement of Latvian State Revenue Service decision
procedures on additionally calculated taxes//The Problems of Development of National
Economy and Entrepreneurship”. Scientific proceedings/ Riga, Latvia, Riga Technical
University, 9-13 October, 2008. – ISBN: 978-9984-32-567-5
3. Ketners K., Zvidrina S. Corporate tax police perspectives in Latvia// VI. International
Scientific Conference Management, Economics and business development in the new
European conditions. Brno University of Technology Faculty of Business and
Management. Brno 23.-24.May 2008,- Brno.:Akademicke Nakladatelstvi CERM, 2008 –
50.p.,ISBN 978-80-7204-582-2
4. Ketners K., Zvidriņa S. Improvement and Stimulation of Effectiveness of Innovation
Activities in Latvia./ Karlis Ketners, Solvita Zvidrina, Technical University of Riga,
Latvia//Proceedings of the First International Conference for Entrepreneurship, Innovation
and Regional Development, ICEIRD2008, National and University Library “Ss. Kliment
Ohridski”, May, 7-11, Skopje and Ohrid, Macedonia, 2008, pp 284-292 (ISBN 978-99892636-4-4).
5. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// 5th International
Scientific Conference Business and management’2008. Conference proceedings.
Vilnius:Technika, 2008. – 547.-554 pp, ISBN 978-9955-28-267-9;
6. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// 5th International
Scientific Conference Business and management’2008. Conference proceedings.
Vilnius:Technika, 2008. – 185.-186. pp, ISBN 978-9955-28-268-6
7. Ketners K., Zvidriņa S. Implementation of fiscal rules for improvement of fiscal discipline
in Latvia// Economics and management-2008 International Scientific conference
proceeding. Kaunas: Technologija, 2008 – 121.-127 pp., ISSN 1822-6515. (EBSCO AN
32588404);
Grāmatas, mācību un metodiskie līdzekļi
1. Ketners, K. Nodokļu optimizācijas principi.- Rīga:Merkūrijs LAT [2008], 116 lpp., il.,
ISBN 978-9984-64-076-0;
2. Nodokļi, nodevas un muita Latvijā /Urtāns A., Ketners K., Ankalniņš M., Krastiņš A.
A.Urtāna redakcijā.-Rīga: RTU Izdevniecība, 2008 – 204 lpp. il., ISBN 978-9984-32-8553;
3. Ketners, K. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā : salīdzinoša analīze un praktiski
ieteikumi / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. / sērija Aktuālie biznesa jautājumi.- Rīga
: Merkūrijs LAT, [2008]. 237 lpp. : il. ,ISBN 9984640531;
4. Ketners, K.. Налоги в Европейском Союзе и Латвии : сравнительный анализ и
практические рекомендации / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. - Rīga : Merkūrijs
Lat, [2008]. – 277 c., ISBN 9984640531;
5. Andrējeva, V. Ketners, K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati : mācību grāmata / V.
Andrējeva, K. Ketners (zin.redaktors); Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas
fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu
katedra. [2. izd.]. Rīga : RTU Izdevniecība, 2008. - 440 lpp. : il.; ISBN 978-9984-32-3022
6. Ketners K. Nodokļu plānošana: mācību līdzeklis. R.: RTU Izdevniecība, 2007., - 115 lpp.,
ISBN 978-9984-32-756-3;
7. Andrējeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati : mācību grāmata / Rīga : RTU
Izdevniecība, 2007., - 352.lpp., ISBN 978-9984-32-624-5;
8. Krastiņš A., Andrējeva V., Ketners K. Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē:
mācību līdzeklis. R.:RTU Izdevniecība, 2007., – 133 lpp. ISBN 978-9984-32-145-5

88

9. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra grāda iegūšanai profesionālajā
programmā “Muitas un nodokļu administrēšana”/Izstr. K.Ketners, A. Krastiņš.
Apstiprināts ar SESMI Muitas un nodokļu katedras 28.06.2007 sēdes protokolu Nr.4 //
[Elektronisks resurss: http://www.sesmi.lv/kat]
Citas publikācijas
Ir publicēti 15 raksti SIA “Lietišķās informācijas dienests” žurnālā „Bilance”.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Rīgas Tehniskās universitātes 49. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008.gada
10-14.oktobris
2. 14.Baltijas Finanšu forums Ikgadēja konference „Bankas un finanses Baltijā” 29.30.septembris 2008, Rīga, Latvija („Nodokļu optimizācija: iespējas un ierobežojumi”);
3. 2nd International Summer School for Doctoral Students and Workshop “Development of
Research Methods: Management of Knowledge”, Riga, Riga Technical University, 26.28.augusts 2008. (Inženierekonomikas fakultātes zinātniskā darbība).
4. VI. International Scientific Conference Management, Economics and business
development in the new European conditions. Brno University of Technology Faculty of
Business and Management. Brno 23.-24.May 2008;
5. 5th International Scientific Conference Business and Management’2008, Vilnius, May 1617, Lithuania;
6. International Conference for entrepreneurship, innovation and regional development.
Skopje& Ohrid, Macedonia, 8.-11.May 2008 (“Improvement and Stimulation of
Effectiveness of Innovation Activities in Latvia”, Karlis Ketners, Solvita Zvidrina,
Technical University of Riga, LATVIA
7. 13th International Scientific Conference „Economics and Management – 2008”, Kaunas,
April 10-11th, 2008;
8. Rīgas Tehniskās universitātes 44., 45., 46., 47., 48. Starptautiskās zinātniskās konferences.
Konferenču tēzes:
1. Lauska E., Ketners K. Improvement of Latvian State Revenue Service decision
procedures on additionally calculated taxes//The Problems Of Development Of National
Economy And Entrepreneurship”.Scientific proceedings/ Riga, Latvia, Riga Technical
University, 9-13 October, 2008. – ISBN: 978-9984-32-567-5
2. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// 5th International
Scientific Conference Business and management’2008. Conference proceedings.
Vilnius:Technika, 2008. – 185 -186 pp., ISBN 978-9955-28-268-6;
3. Ketners K., Zvidriņa S. Implementation of fiscal rules for improvement of fiscal discipline
in Latvia// Economics and management-2008 International Scientific conference. Kaunas:
Technologija, 2008 – 59.- 60. pp., ISSN 1822-6515 (EBSCO AN32562891);
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē no 1997.gada (11 gadi)
RTU IEF RIDU0 divu doktorantu promocijas darbu zinātniskais vadītājs
Kopš 2005.gada vairāk nekā 50 profesionālās studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” maģistri, aizstāvēts 1 maģistra darbs RTU SESTEL katedrā
(2007./2008.māc.gads), 11 maģistra darbi RUE katedrā.
Lekciju kursi RTU (2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. māc.gads)
1. Nodokļi un nodevas (IMP 201),
2. Taxes and duties (IMP 201) angļu valodā,
3. Nodokļu politika doktorantiem (8 h, priekšmeta Uzņēmējdarbības ekonomika ietvaros),
4. Nodokļu plānošana (IMP512) – RTU IEF SESMI un RTU ĀSD studentiem,
5. Nodokļu plānošana uzņēmumā (IMP 521),
6. Nodokļu ieņēmumu modelēšana (IMP516).
7. Eiropas Savienības nodokļu politika (IMP 305)
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Piedalījos MNK un MKC mācību semināra Augstākās Tiesas senatoriem „Nodokļu sistēma
un kontrole” organizēšanā un pasniegšanā, 2007.gada 23.novembrī;
Piedalījos RTU 2. Doktorantu Vasaras skolā lekcijas vadīšana, 2008.gada 26.-28.augustā;
LaNKA organizētie semināri par aktuāliem nodokļu jautājumiem.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Piedalījos studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” bakalaura profesionālās
studiju programmas (ICM0), maģistra profesionālās studiju programmas (IGM0), pirmā
līmeņa profesionālās (koledžas) studiju programmas (IKM0) izstrādē, kā arī Muitas un
nodokļu katedras nodokļu specializācijas priekšmetu (studiju kursu) programmu izstrādē.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. Rīgas Tehniskās universitātes 49. Starptautiskās zinātniskās konferences Organizācijas
komitejas loceklis;
2. RTU IEF 49. Starptautiskā zinātniskā konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas” (SCEE’2008) Programmas komitejas, Organizācijas komitejas un
redkolēģijas loceklis (Rīga, 2008.gada 9.-13.oktobris);
3. 5th International Scientific Conference Business and management’2008 Vilnius
Redakcijas padomes loceklis (Member of reviewer board);
4. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskais zinātniskais semināra RTU International
Scientific Seminar „Towards knowledge-based economy”, 11-12 January 2008,
programmas komitejas un organizatoriskās komitejas loceklis.
5. Rīgas Tehniskās universitātes Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas:
RTU 48.Starptautiskā zinātniskā konferences programmas komitejas un redkolēģijas
loceklis (Rīga, 2007.gada 11.-13.oktobris)
6. Rīgas Tehniskās universitātes konferences International scientific dual conference
„Towards knowledge based economy” & ”Enterprise management: diagnostics, strategy,
effectiveness”, 12-13 April 2007, Riga, Latvia - organizatoriskās komitejas loceklis
7. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskā zinātniskā semināra „Uz zināšanu vadīšanu
balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība, 2006.gada 8.decembrī programmas
komitejas, redakcijas kolēģijas loceklis;.
8. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” RTU 47. Starptautiskās
Inženierekonomikas fakultātes 40.gadadienai veltītās zinātniskās konferences programmas
komitejas loceklis
9. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Nodokļu administrēšanas un muitas
stratēģiskā loma tautsaimniecības attīstībā” programmas komitejas priekšsēdētājs,
konferences zinātnisko rakstu redkolēģijas loceklis
10. Latvijas Emeritēto zinātnieku padomes loceklis (2000. – 2002., 2005. – 2006.)
11. Starptautiskās fiskālās asociācijas (IFA) biedrs (No.24879),
12. Starptautiskā Publisko finanšu institūta (IIPF) biedrs,
13. Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas dibinātājs, Latvijas Nodokļu konsultantu
asociācijas Valdes loceklis, sertificēts nodokļu konsultants (sertifikāta Nr.1),
14. Ņujorkas Zinātņu akadēmijas biedrs (No.05064250).

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Aivars Vilnis KRASTIŅŠ
+371 67089354
30.04.1938.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu, angļu

IZGLĪTĪBA
1963. – 1967. Ekonomikas zinātņu kandidāts, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas
institūts;
1956. – 1961. Finansista specialitāte, Latvijas Universitāte Ekonomikas un juridiskā fakultāte.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas doktors, (dr.oec.), asoc. profesors
Nostrifikācijas laiks: 13.11.1992.
Nostrifikācijas vieta: Rīga, RTU Habilitācijas padome H – 09
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2008. WCO PICARD, Šanhajā
2007. WCO PICARD, Brisele
2006. WCO Brisele,
2005. WCO, Brisele
2001. ASV, Ouklenda Joint Ineragency Task Force West
2000. Zviedrijas muitas Mācību centrs
1991. Varšavas Starptautiskā biznesa skola
1990. Helsinku Tehnoloģiskā Universitāte
1985. Maskavas Inženierceltniecības Kvalifikācijas celšanas institūts
1980. Budapeštas Tehnoloģiskā Universitāte
DARBA PIEREDZE
2004. – līdz šim brīdim RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, RTU, Muitas konsultatīvā
centra direktors.
2001. – 2004. RTU IEF SESMI Muitas profesora grupas vadītājs;
1999. – 2001. g. Valsts ieņēmumu dienests, ģenerāldirektora 1.vietnieks; Galvenās muitas
pārvaldes direktors.
1994. – 1999.g. RTU IEF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors;
1990. – 1994.g. RTU, Ārējo ekonomisko sakaru un tautsaimniecības vadīšanas katedras
vadītājs;
1979. – 1990.g. Rīgas Politehniskais institūts, Celtniecības ekonomikas un organizācijas
katedras vadītājs;
1974. – 1979.g. Latvijas tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūta direktora
vietnieks mācību un zinātniskajā darbā;
1970. – 1974.g. Latvijas tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas Institūts,
Tautsaimniecības katedras vadītājs, Ekonomikas fakultātes dekāns;
1967. – 1970.g. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vecākais zinātniskais
līdzstrādnieks;
1964. – 1970.g. Baltijas būvmateriālu projektēšanas institūts, konsultants;
1961. – 1963.g. Latvijas Rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūts, vecākais ekonomists;
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1961.g. Rīgas Ģenerālā plāna birojs, ekonomists;
1951. – 1960.g. (ar pārtraukumu) Rīgas DOK – 1, Jūras zvejas osta, strādnieks.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
1993.-2002. Republikas ekonomiskās attīstības pamatrādītāju kvantitatīvā analīze un
tautsaimniecībai prognozēšanai nepieciešamās datu bāzes sagatavošana. Modelēšanas
instrumentārija izstrāde. Zinātniskie pētījumi pēc LR Ekonomikas ministrijas pasūtījuma.
Rīga, 300 lpp. (līdzautori R.Počs, K.Misāns u.c.);
1999., 2000. Zviedrijas – Latvijas muitas biletārais sadarbības līgums;
2003. – 2005. Latvijas muitas stratēģija;
2006.-2009. VID Muitas darbības stratēģija;
2004. ASV Enerģijas ministrijas finansētā pētījuma projekts „Dubultā pielietojuma preču
eksporta, importa un tranzīta kontroles uzlabošana”.
PUBLIKĀCIJAS
1. A.Krastiņš. Muitnieku mācību sistēma Latvijā. Latvijas ekonomikas un izglītības aktuālie
aspekti. Zinātniskie raksti. RTU, R., 1998. 4 lpp.
2. A.Krastiņš. Cigarette Smuggling in Latvia. World Customs Organization 97th/98th Consil
Sessions. WCO, Brussel, 2001.
3. A.Krastiņš, A.Latkovskis. Accession preparation: the case of Latvian custom. Missions
Economiques. Revue Elargis-sement Nr. 31 October 2, 2002.-Paris, 2002.
4. G.Kauliņa, A.Krastiņš. Nekustamā īpašuma nodokļa reforma un nodokļa turpmākās attīstības
iespējas. RTU Zinātniskie raksti. 3.sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecības teorija
un prakse. RTU., R., 2002. 6 lpp.
5. M.Pētersone, A.Krastiņš. Mācību kursa izstrādāšanas sistēma muitā. „Tautsaimniecības un
izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā.” Starptautiskās zinātniskās konferences
zinātniskie raksti. R., RTU, 2003. 6 lpp.
6. M.Pētersone, A.Krastiņš. Lektoru apzināšana. atlases un apmācības sistēma Latvijas Republikas
Valsts ieņēmumu dienestā. „Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu
periodā.” Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. R., RTU, 2003. 7 lpp.
7. A.Krastiņš. Muitas izglītības sistēmas attīstība Latvijā. „Nodokļu administrēšanas un muitas
stratēģiskā loma tautsaimniecības attīstībā”. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences
zinātniskie raksti. RTU, R>< 2003. 9 lpp.
8. G.Kauliņa, A.Krastiņš. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana pasažieru pārvadājumiem
Latvijā un citās Eiropas valstīs un tā ietekme uz Latvijas pasažieru pārvadājumu konkurētspēju.
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas ”Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti. RTU., R., 2004.
9. A.Krastiņš, A.Urtāns, R.Počs, N.Sprancmanis Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas
institūts 10 gados. R., RTU, 2004. 2,02 a.l.
10. Stratēģiskas nozīmes dulbultā pielietojuma preces un to kontrole. A.Salmiņa un A.Krastiņa
redakcijā. R., 2004. 28 a.l. (ar līdzautoriem)
11. G.Kauliņa, V.Andrējeva, A.Krastiņš. Uzņēmuma ienākuma nodokļa attīstība Latvijas nodokļu
sistēmā. RTU Zinātniskie raksti. 3. sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. RTU., R.,2005 8 lpp.
12. A.Undzēns, A.Krastiņš. Latvijas republikas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles
stratēģijas īstenošanas efektivitāte un tās novērtējuma pilnveidošanas iespējas. 7 lpp. 2005
13. A.Krastiņš, A.Salmiņš Divejāda pielietojuma preču kontrole. R., 2007., 256 lpp.
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14. A.Krastiņš, K.Ketners, V.Andrējeva Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē R., 2007., 135
Publikācijas (skaits un apjoms):
Vairāk nekā 60 zinātniskie darbi, tai skaitā 4 monogrāfijas par Latvijas tautsaimniecības
attīstības problēmām, investīciju efektivitāti u.c. Kopējais publikāciju apjoms 91 a.l.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2007.g. maijs. A. Krastiņš. Starptautiskā semināra vadīšana ar Moldāvijas
muitniekiem.„Muitas speciālistu izglītība”. Rīga.
2007.g.marts. A. Krastiņš. Starptautiskā konference „Pasaules muitas organizācijas un muitas
aktuālās problēmas”. Brisele.
2006.g.novembris. A. Krastiņš. Pasaules muitas organizācijas starptautiskā konference
”Muitas sadarbība ar augstskolām. ” Brisele.
21-23.03.2007.gads. A. Krastiņš. Starptautisko semināru vadīšana par „Stratēģisko preču
kontroli” ar Melnkalnes dalībniekiem, LR Ārlietu ministrija. Rīga.
27-28.03.2007. A. Krastiņš. Starptautiskās konferences orgkomitejas loceklis. WCO
PICARD. Brisele.
14-16.maijā 2008. gada. A.Krastiņš. Starptautiskās konferences darba grupas loceklis.WCO
PICARD. Ķīnā. Šanhajā.
A.Krastiņš. Starptautiskā konference „Muitas izglītības sistēmas pilnveidošana”.2009.g.
08.04.-11.04.2009. Baltkrivija.
A.Krastiņš. RTU metodiskā konference. „No mācīšanas uz aktīvo mācīšanos jeb Labā
studēšanas prakse”..16.04.2009.g.Rīga.
A.Krastiņš.
Starptautiskās
PICARD
konferences
orgkomitējas
loceklis.
Brisele.2009.g.februārī.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē no 1970.gada (37gadi)
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
2004.gada LR Ministru prezidenta ārštata padomnieks muitas jautājumos;
Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” direktors;
Muitas konsultatīvā centra direktors;
IEF Profesoru padomes loceklis;
IEF Domes loceklis;
IEF Metodiskās padomes loceklis;
SESMI Padomes loceklis
VID ģenerāldirektora padomnieks;
LR Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komitejas priekšsēdētājas padomnieks;
RBS Skals padomes loceklis;
VID Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis;
CITA INFORMĀCIJA
Pasaules muitas organizācijas Goda raksts 2004.g.;
ASV Valsts iekšējās drošības departamenta (U.S. Department of Homland security) atzinības
raksts. 2004.g.;
LR Augstākās izglītības padomes atzinības raksts. 2004.g.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par muitas izglītības sistēmas
izveidošanu Latvijā. 2004.g.
LR Finanšu ministrijas atzinības raksts. 2004.g.
RTU Atzinības raksts. 2004.
VID goda zīmi un VID 1.pakāpes goda zīme „Par ieguldījumu muitas dienesta attīstībā”.
RTU Goda darbinieka nosaukums 2004.
Liepājas pilsētas Domes Pateicība.2004, 2008.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts. 2008.g.
Latvijas valsts apbalvojums IV šķiras Atzinības krusts ar goda zīmi 2008.g.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Leonīds KRILOVS
Leonids_Krilovs@inbox.lv
67089378
221139-10527

VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu
Citas valodas: krievu, vācu, angļu
IZGLĪTĪBA
XI 1967 - VII 1971 Maskavas valsts universitāte, aspirantūra, ekonomikas doktora (Dr. oec.)
diploms (nostrificēts 1993.18.02.)
IX 1958 - VI 1963 Latvijas valsts universitāte, vēsturnieka, vēstures skolotāja diploms
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr. oec)
Ražīgā un neražīgā darba kategorija K. Marksa ekonomiskajā mācībā. Maskavas valsts
universitāte, 1971. gads
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
X 2000 - IX 2001 Vācu valoda ar priekšzināšanām. International Correspondence Course,
Rīga, (apliecība)
IX 1999 - VIII 2000 Angļu valoda ar priekšzināšanām. International Correspondence Course,
Rīga, (apliecība)
IV 1998 - VIII 1999 Angļu valodas kurss. International Correspondence Course, Rīga
(apliecība)
IX 1997 Ekonomika, ekonomikas mācīšanas metodika. Latvijas Universitātes ekonomiskās
izglītības centrs, ASV Ekonomiskās izglītības nacionālā padome (sertifikāts)
XII 1995 - II 1996 Marketings, menedžments, finanses. Austrijas tirgus ekonomikas
veicināšanas institūts (WFI) (diploms)
II 1995 - III 1995 Uzņēmējdarbības pamati Latvijas Menedžmenta un Uzņēmējdarbības
Akadēmija (sertifikāts)
XI 1974 - VII 1975 Reģionālā ekonomika. Chr. - Albr. Ķīles Universitāte, reģionālās
plānošanas institūts, atskaite
DARBA PIEREDZE
III 2007 – XII 2008
IX 2000 - VI 2003
I 1998 - XII 1999
V 1995- VII 1997
IX 1982 – šai dienai

RTU, IEVF, TREI, ekonomikas teorijas un tautsaimniecības
ekonomikas katedra. Vadošais pētnieks
Banku augstskola. Lektors
LR Finansu ministrija, Akcizēto preču pārvalde. Sektora
galvenais inspektors
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, ekonomikas
katedra. Katedras vadītājs
Rīgas Tehniskā universitāte, politekonomijas katedra, vēlāk
TREI, docents
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IX 1980 - VII 1981

Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas institūts,
ekonomikas katedra. Katedras vadītājs

PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
Leonīds Krilovs. Tautsaimniecības izaugsmes reģionālo faktoru analīze. – Ekonomika un
uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 11. sējums. Rīgas Tehniskā universitāte.
Zinātniskie raksti. Rīga 2005, 71. -79. lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Leonīds Krilovs. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts. II daļa. RTU
izdevniecība. Rīga 2008. 44 lpp.
2. Leonīds Krilovs. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts. I daļa. RTU
izdevniecība. Rīga 2003. 216 lpp.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 40 gadi
Lekciju kursi
1. Ekonomiskās domas vēsture
2. Ekonomika
3. Mikroekonomika
4. Makroekonomika
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
Dzimšanas dati:

Valērijs KUŅICKIS
17.10.52.

ZINĀTNISKIE GRĀDI
1990. – docents
1985. – filozofijas zinātņu kandidāts
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
1981. Augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas institūts Minskā
1980. – 1984. Neklātienes aspirantūra Latvijas Universitātē
1985.disertācijas aizstāvēšana Maskavas Valsts Universitātē
1997. – 1998. Piedalīšanās Latvijas – Somijas starptautiskā projektā
2001. – 2002. Latvijas – Lietuvas – Igaunijas projektā arodpedagoģijas jomā.
DARBA PIEREDZE
2006. RTU Filozofijas un socioloģijas katedras docents
1990.- 2005.g. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents
1980.- 1990.g. RTU vecākais pasniedzējs
1975.- 1980.g. RTU asistents
1993. – 2003. Latvijas Policijas akadēmija, Latvijas Sporta Akadēmija Baltijas Krievu
Institūts, Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rimpak „Livonija”, Praktiskās Psiholoģijas
Augstskola u.c. augstskolu docents.
PUBLIKĀCIJAS
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. V.Kuņickis. Pedagogs – jaunrades vadītājs. Arodpedagoģijas elementi. 8.laidiens.
Rīga, RTU, 1999.g.- 35 lpp.
2. Industriālās attiecības.// Mācību līdzeklis. (autoru kolektīvs). R., RTU, 2001. (30 lpp.)
3. V.Kuņickis. Profesiografiskā analīze: izmantošana un iespējas.
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 1.sēj., Rīga, RTU,
2002. 58.-61.lpp.
2. V.Kuņickis. Organizāciju kultūra: mūsdienu diagnostikas metodes.RTU Zinātniskie
raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 4.sēj., Rīga, RTU, 2003. 154.-158.lpp.
3. V.Kuņickis. Organizāciju personāla apmācības aktuālās problēmas. RTU Zinātniskie
raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 6.sēj., Rīga, RTU, 2004. 86.-89.lpp.
4. V. Kuņickis. Cilvēku resursu vadīšana: problēmas un risinājumi. RTU Zinātniskie
raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8.sēj., Rīga, RTU, 2005. 116.-120.lpp.
5. V. Kuņickis. Industriālās un darba attiecības mūsdienu apstākļos.RTU Zinātniskie
raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 10.sēj., Rīga, RTU, 2006. 88.-93.lpp.
6. V. Kuņickis. Biznesa socioloģija.// Mācību materiāli un vingrinājumi. R., RTU, 2005.
56 lpp.
Referāti:
1. V.Kuņickis. Profesiogrāfiskā analīze organizācijās. RTU 42.Starptautiskā zinātniskā
konference, Rīga, 2001.gada 11.-13.oktobris, referāts.
2. V.Kuņickis. Organizāciju kultūras diagnostikas mūsdienu metodes. RTU
43.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2002.gada 10.-14.oktobris, referāts.
3. V.Kuņickis. Organizāciju personāla apmācības aktuālās problēmas. RTU
44.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003.gada 9.-11.oktobris, referāts.
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4. V.Kuņickis. Cilvēkresursu attīstības tendences mūsdienu apstākļos. RTU
45.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2004.gada 14.-16.oktobris, referāts.
5. V.Kuņickis. Valsts un privāto augstskolu īpatnības sociālo zinātņu apguvē. RTU
46.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2005.gada 13.- 15.oktobris, referāts.
6. V.Kuņickis. Mūsdienu industriālo attiecību sistēmas aktuālās problēmas. RTU
47.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2006.gada 12.- 14.oktobris, referāts.
7. V.Kuņickis. Industriālais konflikts mūsdienu apstākļos, problēmas un tendences. RTU
48.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2007.gada 11.- 13.oktobris, referāts.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Lekciju kursi:
Vispārējā socioloģija
Sociālā psiholoģija
Industriālās attiecības
Biznesa socioloģija
Personāla vadīšana
Mazās grupas un personības psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darba:
Dzimšanas dati:

Jānis ĶIPSNA
janis.kipsna@rtu.lv
+371 67089368, +371 67089015
07.08.45.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu valoda
krievu valoda, vācu valoda

IZGLĪTĪBA
1969. - 1972. Rīgas Politehniskais institūts - aspirantūra
1964.-1969. Rīgas Politehniskais institūts. Specialitāte: inženieris-ekonomists mašīnbūves
ekonomikā un organizācijā
1963. - 1964. Rīgas Dīzeļbūves rūpnīca, Rīgas Metālizstrādājumu rūpnīca. Specialitāte:
virpotājs
ZINĀTNISKIE GRĀDI
2006.g. – RTU profesors
2004.g. – Profesors
1999.g. – Asociētais profesors
1992.g. – Ekonomikas doktora grāds
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu vadīšanu balstītas inovatīvas
uzņēmējdarbības attīstība”, Rīga, 2006.gada 8.decembrī. Izsniegts sertifikāts.
Zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un
stratēģijas”, Rīga, 2007.gada 4.aprīlī. Izsniegts sertifikāts.
DARBA PIEREDZE
no 1994.gada līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte: IEVF Uzņēmējdarbības un cilvēku
resursu vadīšanas katedras vadītājs, profesors.
IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupas vadītājs; asoc.profesors Uzņēmējdarbības
vadīšanas profilinstitūta direktors, docents.
no 1988.gada līdz 1994.gadam Rīgas Tehniskā universitāte: Uzņēmējdarbības vadīšanas
profilinstitūta docents.
IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras docents.
no 1987.gada līdz 1988.gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas
vadīšanas katedras vadošais zinātniskais līdzstrādnieks.
no 1979.gada līdz 1987.gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas
vadīšanas katedras vadītājs, docents.
no 1972.gada līdz 1979.gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas
vadīšanas katedras vec.pasniedzējs, docenta v.i., docents.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Dalība zinātniskos projektos:
- zinātniskās pētniecības projekts ZP (IZM) – 2007/14
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„Nekustāmā īpašuma attīstību ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un
risinājumi”
2007.gada 1.oktobris – 2008.gada 15.septembris, Ls 10 000.
- zinātniskās pētniecības projekts R7357 „Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas
būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos”
2008.gada 3.marts – 2008.gada 31.decembris, Ls 20 000.
Zinātniskā eksperta darbība:
- Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padome, oponents
Sandra Bebra promocijas darbam „Intelektuālo darbinieku vadīšanas metodes un to
pilnveidošanas nepieciešamība”, 2007.gada 27.aprīlis.
- Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija, eksperts Ievas Kalves promocijas darbam
„Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā”, 2007.gada jūnijs.
PUBLIKĀCIJAS
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits: 53.
Publikācijas zinātniskos izdevumos no 2005.gada:
1.1.1. Ķipsna J. Uzņēmējdarbība un darba vide. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences Zinātniskie raksti. Rīga,
2005., 9 lpp.
2. Ķipsna J. Darbaspēka resursi un darba vide. RTU Zinātniskie raksti. 3.sērija, 13.sējums.
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Rīga, 2006.g.. 7 lpp.
3. Černajs J., Ķipsna J. Employs and corporate social responsibility.
https://files.rtu.lv/zdas/publications/fulltext/pub3359.doc
Mācību un metodiskie līdzekļi
Kopējais publikāciju skaits: 64.
No 2005.gada – 14.
Dalība zinātniskās konferencēs:
1. Kozlovs V., Kozlova S., Ķipsna J. Jaunās tehnoloģijas vides vadīšanas jautājumu
risināšanā. RTU 46.Starptautiskā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2005.g. 13.-15.oktobris, 1 lpp.
2. Kozlovs V., Ķipsna J., Ieviņš J. Darba apstākļu novērtēšana darbinieku aptaujas rezultātā.
RTU 46.Starptautiskā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2005.g. 13.-15.oktobris, 1 lpp.
3. Ķipsna J. Darbaspēka resursi un darba vide. RTU 47.Starptautiskā Inženierekonomikas
fakultātes 40.gadadienai veltītā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2006.g. 21.-23.septembris, 1
lpp.
4. Ķipsna J. Darba normēšana un uzņēmējdarbības vadīšana. RTU 48.Starptautiskā
zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas.
Referāta tēzes. Rīga, 2007.gada 11.-13.oktobris, 1 lpp.
5. Černajs J., Ķipsna J. Darba devēju un uzņēmumu sociālā atbildība. RTU 49.Starptautiskā
zinātniskā konference. Nacionālās ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības problēmas.
Referāta tēzes. Rīga, 2008.gada 13.-15.oktobris, 2 lpp.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs RTU no 1972.gada.
Lekciju kursi:
IUV 229 Cilvēku resursu ekonomika, IUV 266 Vadīšanas teorija, IUV 301 Uzņēmējdarbības
vadīšana, IUV 302 Darba vadīšana, IUV 440 Vadīšanas lēmumu pieņemšana, IUV 506
Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana, IUV 514 Vadīšanas organizācija, IUV 516 Darba
vadīšana, IUV 613 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana.
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No 2005.gada vadīts un aizstāvēts 41 maģistra darbs.
Veikta studiju programmu izstrāde, dokumentu sagatavošana akreditācijai un ikgadējo
pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošana.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Saskaņā ar IEF Domes sēdes lēmumu Nr.51, 2002.gada 18.martā ir studiju programmas
„Uzņēmējdarbība un vadīšana Vadības komitejas un Pašnovērtējuma darba grupas vadītājs.
Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” direktors.
RTU Senators, Senāta Studiju kvalitātes un studiju programmu komisijas dalībnieks, Vadības
un administrēšanas nozares studiju programmu komisijas priekšsēdētājs.
Studiju programmu ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu eksperts.
IEF domnieks.
RTU IEF Inovāciju ekonomiskā centra Padomes dalībnieks.
IEVF Programmu direktoru Padomes dalībnieks.
RTU 46.Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas” referātu tēžu krājuma redkolēģijas dalībnieks, Rīga, 2005.
RTU Zinātnisko rakstu 3.sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība” 10.sējuma redakcijas
kolēģijas dalībnieks, Rīga, 2005.
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti. Konferences programmas komitejas dalībnieks. Rīga, 2005.
RTU 47.Starptautiskās Inženierekonomikas fakultātes 40.gadadienai veltītās zinātniskās
konferences referātu tēžu krājuma redakcijas kolēģijas dalībnieks. Rīga, 2006.
RTU Zinātnisko rakstu 3.sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība” 12.sējuma redkolēģijas
dalībnieks. Rīga, 2006.
RTU 48. Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas” referātu tēžu krājuma redkolēģijas dalībnieks. Rīga, 2007.
CITA INFORMĀCIJA
Darbība starptautiskās apvienībās:
- International academy of ecology and life protection sciences (IAELPS), St.-Petersburg.
Akadēmiķis no 2000.gada 28.septembra.
Apbalvojumi:
RTU rektora 2006.g. 28.aprīļa rīkojums Nr.21-180 par prēmijas piešķiršanu „Par veikumu
mācību metodisko līdzekļu izstrādē un piedalīšanos 2006.g. 11.aprīlī metodisko darbu
izstādē”.
RTU rektora 2007.g. 9.maija rīkojums Nr. 21-226 par prēmijas piešķiršanu „Par metodisko
darbu 2006./2007. studiju gadā.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Nataļja LĀCE
natalja.lace@rtu.lv
+371 67089324
17.02.60.
krievu
latviešu – augstākā pakāpe,
angļu – pārvaldu brīvi.

IZGLĪTĪBA
1982. – 1985. RPI aspirantūra;
1977. – 1982. Rīgas Politehniskais institūts (RPI)– inženiere – ekonomiste, diploms Nr.
357974.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1993.Ekonomikas doktore – Rīga, RTU, Habilitācijas padome H-09, Dr.oec. diploms
BD000487;
1990.Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds – Latvijas Zinātņu akadēmija, Ekonomikas
institūts, diploms Nr. 032803.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
kopā par periodu no 1996.g. piedalījās vairāk nekā 30 semināros:
1. Entrepreneurship Education Colloquium on Participant-Centred Learning. Harvarda
Biznesa skolā, Bostonā, ASV. 2008. jūlijs.
2. Latvijas Bankas ikgadējas konferences: 2006.; 2007.; 2008.gadā
3. „Connect Latvia” rīkotie semināri: Accelerating innovation with the smart money.
Starting a Business Angel network in Latvia (Rīgā, 27.oktobris, 2006.); The Latvia – US
Entrepreneurial Forum (10.oktobrī, 2005.) u.c.
4. „Towards knowledge-based economy” (RTU 2008.g. decembrī); “Small Business
Management: Innovation, Strategy, Values” (2006. jūnijs); „Trends and drivers
implementing international collaboration between European enterprises” (Rīga, 2005.g.
18.februārī) – Starptautisko zinātnisko semināru organizatore un vadītāja.
5. Uzņēmuma finanšu ekonomiskā analīze.- Rīgā: Hipotēku bankas finanšu konsultāciju
centrs, 2006. g. 3. – 4. martā
DARBA PIEREDZE
2006. decembris. Rīgas Tehniskās universitāte, profesore;
2003.-2006. decembris.Rīgas Tehniskās universitāte, asociētā profesore;
1994.-2003. Rīgas Tehniskās universitāte, docente;
No 1994. “LATFEM” SIA (reg. Nr. 000305459) konsultants finanšu un ekonomiskas
jautājumos;
1990.-1994.Rīgas Tehniskās universitāte, lektore;
1985.-1990.Rīgas Tehniskās universitātes Automatizētās Projektēšanas Sistēmu Centra
zinātniskā līdzstrādniece;
1982.-1985. Rīgas Politehniskā institūts, aspirante;
1982. Rīgas Politehniskā institūts, asistente.
ZINĀTNISKO INTEREŠU SFĒRA
Investīcijas un finanšu vadība; uzņēmējdarbības vadība
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
1. Piedalīšanās LZP grantu izpildē: „Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā”;
„Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā”
2. 5FP Projekta „PROMINENCE – Promoting Inter-European Networks of Collaborating
Extended Enterprise” (Kontrakts G1RD-CT-202-00713) apakš-kontrakta (L692) vadītāja
3. ES finansēta zinātniskā projekta POSICOSS (G4RD-CT-1999-00103) sagatavošana
starptautiskajam auditam (2005.g.maijs - jūnijs - 2006.g.aprīlis), kā arī visu formalitāšu
kārtošana. Saņemts pozitīvs slēdziens.
3. IZM – RTU pētniecības projekta „Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu
novērtēšanas sistēmas izstrāde” (U7111) – 2006.g. - vadītāja
4. Piedalīšanās pētniecības projekta izpildē „Uz ekonomisko zināšanu vadīšanu balstītas
inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā” (R 7076)- 2006.g.
5. Projekta LV2003/005-876/MPF/0017 „Zināšanu vadības centrs” eksperte.
6. Piedalīšanās IP „Making business work in the New Europe – Learning from the Baltic Sea
Region” (2006-2009) SOCRATES programmas ietvaros organizēšanā un realizēšanā.
7. Starptautiskās konferences “TOWARS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY” &
“ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS”
2007.g. 12. -13. aprīlī (170 dalībnieku) organizatore.
8. Sadarbības līguma ar Brno Tehnoloģijas universitātes Biznesa un Vadības fakultāti
koordinatore.
9. Piedalīšanās IZM-RTU pētniecības projekta izpildē: International Summer School for
doctoral students “Creative Business Environment: Possibilities of Research” and
International Scientific Seminar “Challenges of Research: Theory and Practice” (2007.)
10. RTU pētniecības projekta „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo attīstību
ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (ZP-2007/15) - 2007.-2008.g. vadītāja
11. IZM-RTU projekta „Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā:
attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums”(2008.) vadītāja.
12. RTU projekta „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo komersantu inovatīvo
uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” (ZP-2008/11) – 2008.-2009. vadītāja
PUBLIKĀCIJAS
Par periodu no 2004.g. līdz 2008.g ir publicēti vairāk nekā 60 zinātniski raksti.
2008.g. zinātniskās publikācijas:
1. Ciemleja G., Lāce N. Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai // RTU zinātniskie
raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 16. sēj. (2008), 25.-34. lpp.
2. Koleda N., Lāce N. Intellectual Capital as a key factor of financial stability of a company
// The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, 49th
International Scientific Conference of Riga Technical University, Latvija, Rīga, 9.13.oktobris, 2008. – CD-6 lpp
3. Lāce N., Titko J. Practical application of discount rate calculation models to valuation of
Latvian commercial banks // The Problems of Development of National Economy and
Entrepreneurship, 49th International Scientific Conference of Riga Technical University,
Latvija, Rīga, 9.-13.. oktobris, 2008. – CD -8 lpp.
4. Ciemleja G., Lāce N. Selecting the KPI of SME by incorporating life cycle stage approach
// The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, 49th
International Scientific Conference of Riga Technical University, Latvija, Rīga, 9.-13..
oktobris, 2008. – CD- 5 lpp
5. Ciemleja G., Lāce N. The role of customer capital for SME sustainable development //
CRM 2008, International Scientific Conference Customer Relationship Management ´08,
ČEHIJA, Pardubice, 24.-25. septembris, 2008. - 30-37. lpp
6. Koleda N., Lāce N. New insight into elements of intellectual capital // KSI Transactions
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on knowledge society, International science conference, Bulgārija, Sozopol, 3.-5.
septembris, 2008. - 43-46. lpp
7. Kozlovskis K., Lāce N. The Peculiarities of Money Management for a Small Investor in
Volatile Markets // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and
Informatics. Volume VI, ASV, Orlando, 29. jūnijs- 2.jūlijs, 2008. - 46-49. lpp
8. Lāce N., Grigorjeva J. The Liquidity Crunch Impact on Stock Selection: Case from Baltic
Equity Market // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and
Informatics. Volume VI, ASV, Orlando, 29. jūnijs - 2. jūlijs, 2008. - 50-54. lpp
9. Lāce N., Sundukova Z. Financial Stability of Enterprises: Case from Latvia // Scientific
Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. VI
International Scientific Conference "Management and Engineering'08", Bulgārija, Sofia,
19.-21. jūnijs, 2008. - 212-216. lpp
10. Lāce N., Koleda N. Selecting the right tool for evaluating of solvency: the case of Latvian
enterprises // 5th International Scientific Conference Business and Management'2008.
Selected Papers. - Vilnius, LIETUVA: Vilnius Gediminas Technical University
Publishing house "Technika", 2008. - 162.-168. lpp.
11. Ciemleja G., Lāce N. The Factors Determining Innovation-Based Attitude of Latvian
SMEs towards Sustainability // 5th International Scientific Conference Business and
Management'2008. Selected Papers. - Vilnius, LIETUVA: Vilnius Gediminas Technical
University Publishing house "Technika", 2008. - 28.-36. lpp.
12. Koleda N., Lāce N. Key factors of financial stability of enterprises: case from Latvia // VI
International Scientific Conference “Management, economics and business development
in the new European conditions", Čehija, Brno, 23.-24.maijs, 2008. - CD-12 lpp
13. Magidenko A., Gaile-Sarkane E., Didenko K., Lāce N. Informācijas resursu ekonomiskā
nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā // LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. - Rīga, Latvija: LZP Humanitāro un
sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2008. - 88.-93. lpp.
14. New European challenges for small business prospective: The monograph / Edited by
Natalja Lace. – Riga: RTU Publishing House, 2008. - 147 pp.
15. Grigorjeva J., Lāce N. Evaluation of impact of financial result plausibility of Baltic state
companies on equity performance // Economics and Management - 2008. International
scientific conference proceedings, Economics and Management - 2008, Lietuva, Kaunas,
10.-11. aprīlis, 2008. - 115-120. lpp
16. Koleda N., Lāce N. Проблема оценки платежеспособности предприятия. // 6
Международная научно-техническая конференция «Наука – образованию,
производству, экономике», Baltkrievija, Minska, 31. decembris-2. februāris, 2007. 118-123. lpp
17. Ciemleja G., Lāce N. Применение современных инструментов управления бизнесом
для повышения рентабельности малых предприятий в Латвии // 6 Международная
научно-техническая конференция «Наука – образованию, производству,
экономике», Baltkrievija, Minska, 31. janvāris-2. februāris, 2008. - 231-235. lpp
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Lekciju materiāli “Investīcijas un finansēšana”, ”Korporatīvās finanses”, “Ekonomika
vadītājiem”, “Investīciju plānošana” [elektroniskais resurss] u.c. ortus.rtu.lv
2. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālā grāda iegūšanai.Rīga: RTU Izdevniecība, 2005.
3. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā maģistra studiju
programmā "Uzņēmējdarbība un vadīšana" ekonomista kvalifikācijas iegūšanai.- Rīga:
RTU Izdevniecība, 2005.
4. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu sociālo zinātņu maģistra akadēmiskā
grāda iegūšanai.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2005.
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5. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi.- Rīga: RTU
Izdevniecība, 2005.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
Par periodu 2004. – 2008.g. dalība 47 starptautiskās zinātniskās konferencēs.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs RTU (RPI) no 1982.g. 2.augusta.
Lekciju lasīšana bakalaura studijās; maģistra studijās. Bakalaura, maģistra, doktora darbu
vadīšana un recenzēšana.
Lekciju lasīšana citās augstskolās:
3.- 9.septembris 2006. Technical University of Gabrovo;
Marts- aprīlis 2007; Aprīlis 2008.Intensīvas programmas „Making business work in the new
Europe – learning from the Baltic Sea Region” ietvaros, Tallinn. -Tallinn University of
Technology;
Septembris 2007; Marts 2008.; Decembris 2008. Brno University of Technology.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
RTU Senāta locekle;
RTU Akadēmiskās sapulces locekle;
RTU IEF Domes locekle, zinātniskā sekretāre;
Promocijas padomes P-09 locekle;
IZM starptautiskās Akreditācijas komisijas locekle;
IEF Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas pastāvīgā locekle;
RUE katedras Maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas locekle un atbildīgā sekretāre;
IEF maģistru uzņemšanas komisijas locekle;
Starptautisko konferenču un semināru organizatore;
Redkolēģijas locekle;
Programmas direktore;
Studentu darbu konkursu novērtēšanas komisijas locekle;
LZP eksperte.
CITA INFORMĀCIJA
2005.; 2002.; 2000. IEF dekāna pateicība
2003.; 2002.; 2001; 1999. Par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu” Latvijas
izglītības fonds un VAS “Latvijas dzelzceļš”;
1997. “Par studenta zinātniskā darba vadīšanu” LR Ekonomikas ministrija
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums

Valentīna LAUZINIECE
Tīnūžu ielā 12 – 27, Rīga, LV- 1021
67175742
Valentina.Lauziniece@rtu.lv
Latvijas
25.11.1955

DARBA PIEREDZE
• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats

1993 – 2007
RTU Valodu institūts
Vācu valodas profesora grupas lektore
RTU Valodu institūta padomes locekle, sēžu sekretāre
RTU Valodu institūta metodiskās komisijas locekle
RTU Zinātniskās bibliotēkas un VI sadarbības koordinatore
DITF, NVSD un VI mācību darba koordinatore

• Darba pienākumi

• Datumi (no – līdz)
• Darba devēja nosaukums
• Amats
Darba pienākumi

Vācu valodas nodarbību vadīšana, metodisko materiālu, kontroldarbu,
ieskaišu un eksāmenu materiālu izstrāde DITF studentiem, Lietišķo
datorsistēmu institūta, Informācijas tehnoloģijas institūta maģistrantiem,
RTU doktorantiem; nodarbību vadīšana, metodisko materiālu un
programmu izstrāde VI augstākās profesionālās izglītības studiju
programmas „Tehniskā tulkošana” studentiem
1979 – 1988
RPI Svešvalodu katedra
Vācu valodas pasniedzēja, vecākā pasniedzēja
Vācu valodas nodarbību vadīšana mācību priekšmetā, metodiskās
padomes vadīšana, atbildīgā par mācību metodisko testu un eksāmenu
materiālu izstrādi ABAF un citu fakultāšu studiju programmu
studentiem

IZGLĪTĪBA
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds
• Datumi (no – līdz)
• Iestādes nosaukums
• Pamatpriekšmeti
• Iegūtais grāds

1996 – 1998
LU, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
Pedagoģija, psiholoģija
Pedagoģijas maģistrs
1974 – 1979
LVU, Svešvalodu fakultāte
Vācu valoda un literatūra, pedagoģija, tulkošana
Vācu valodas filologs, pasniedzējs, tulks (augstākā izglītība- diploms)
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Dzimtā valoda

Latviešu

CITAS VALODAS
• Lasīšanas prasmes
• Rakstīšanas prasmes
• Runāšanas prasmes
• Lasīšanas
prasmes
• Rakstīšanas
prasmes
• Runāšanas prasmes
• Lasīšanas prasmes
• Rakstīšanas prasmes
• Runāšanas prasmes
ORGANIZĀCIJAS PRASMES
UN IEMAŅAS

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Vācu
Izcili
Izcili
Izcili
Krievu
Izcili
Izcili
Izcili
Angļu
Labi
Gandrīz labi
Labi

Mijkultūru komunikācija, situāciju analīze, konfliktu menedžments,
prezentācijas prasme, darbs komandā, dažāda mēroga pasākumu
organizēšana, plānošana
Kvalifikācijas celšana:
2004.g. – Eiropas akadēmijas organizētais 107. Eiropas pedagogu seminārs
Bonnā un Briselē (sertifikāts)
2004.g. – LU Apmācības un konsultāciju centra „Grāda” kursi
(sertifikāts)
2002., 2003.g. – Latvijas Zonenbergas biedrības konferences
(apliecinājumi)
2000.g. – Gētes institūta 2. Baltijas vācu valodas docētāju seminārs
(sertifikāts)
1998.g. – Linenburgas Austrumu akadēmijas izglītības centra organizētais
seminārs “Izglītība un sabiedrības attīstība” (sertifikāts),
Maģistra zinātniskā darba aizstāvēšana pedagoģijā
1997.g. –
Vācu - ārzemju biedrības organizētā studiju un informācijas
nedēļa Lībekā (sertifikāts)
1 1996.g. –
LU Valodu centra “Minstere - Rīga” organizētais
informatīvais seminārs „Datoru lietošana svešvalodu apmācībā”
(sertifikāts)
1 1995.g. –
Vispasaules vācu Zonenbergas biedrības organizētā
informatīvā nedēļa “Dzīve VFR” Zonenbergā (sertifikāts)
1994.g. – Vācu akadēmiskā apmaiņas dienesta Baltijas vācu valodas
docētāju seminārs „Svešvalodu apmācības metodes” (sertifikāts)
1994.g. –
Vācu - ārzemju biedrības kursi Baltijas un Skandināvijas
valstu vācu valodas mācībspēkiem Lībekā (sertifikāts)
Sabiedriskais darbs: Vispasaules vācu Zonenbergas biedrības biedre,
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Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas locekle
Pētnieciskā darba virziens: Pedagoģijas vēstures zinātne, lingvistika,
didaktika
Zinātniskais pētījums: „J.G. Herdera personība un viņa devums latviešu
tautas kultūras vēsturē un pedagoģiskās domas attīstībā”, LU Pedagoģijas
un psiholoģijas institūts,
1998.
Publikācijas: Mācību metodiskais materiāls vācu valodā NVSD
studentiem „Studentu grāmata ”, RTU 2004
„J.G.Herders latviešu tautas kultūras un pedagoģiskās domas vēsturē”
krājumā „Laikmets un personība”, RAKA . 2000.
Tekstu krājums vācu valodā „Roboter im Blickpunkt”, RPI 1987.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālrunis
Mob. tālr.
E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums

Irina LIOKUMOVIČA
Latvija, LV-2015, Jūrmala, Ceriņu iela 31, dz. 20
+ 371 7521945
+ 371 28390353
Irina.Liokumovich@rtu.lv
Latvijas pilsone
1955. g. 15. janvāris

Darba pieredze
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datumi (no – līdz)
Darba devēja
nosaukums
Amats
Darba pienākumi
Datumi (no- līdz)
Darba devēja
nosaukums
Amats
Darba pienākumi
Būvniecības,
Datumi (no – līdz)
Darba devēja
nosaukums
Amats
Darba pienākumi
Būvniecības,

1998. g. – līdz šim laikam
Rīgas Tehniskā universitāte
Valodu Institūta angļu valodas profesora grupa
Dr. philol., docente
Vadīt angļu valodas praktiskās nodarbības RTU
Inženierekonomikas fakultātes bakalaura un maģistra
programmu studentiem
1987. g. – 1998 .g.
Rīgas Tehniskā universitāte
Svešvalodu katedra
Vecākā pasniedzēja
Vadīt angļu valodas praktiskās nodarbības RTU
Inženierekonomikas fakultātes bakalaura un maģistra
programmu studentiem
1984 .g. – 1987. g.
Rīgas Politehniskais institūts
Svešvalodu katedra
Štata pasniedzēja
Vadīt angļu valodas praktiskās nodarbības RPI

Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes studentiem
Datumi (no – līdz)
1977. g. – 1984. g.
Darba devēja
Rīgas Politehniskais institūts
nosākums
svešvalodu katedra
Amats
Svešvalodu pasniedzēja ar stundu apmaksu
Darba pienākumi
Angļu valodas praktiskas nodarbības RPI
Būvniecības fakultātes
studentiem
Darba devēja
nosaukums
Ražošanas apvienība “Komutators”
Amats
Inženiere – tulks
Darba pienākumi
Tehnisko tekstu tulkošana

Izglītība
•
•

Datumi (no – līdz)
Iestādes nosaukums
un

1987. g. – 1991. g.
Minskas Valsts Lingvistikas Universitāte, Informātikas
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•
•

lietišķās lingvistikas katedras aspirantūra
Valodniecība, valodniecības vēsture,

Pamatpriekšmeti
leksikoloģija, semantika,
pragmatiķa, gotu valoda
Iegūtais grāds
Filoloģijas zinātņu kandidāte kopš 1994. g. 15. aprīlī,
diploma
Кн No 004219, Krievijas Federācijas Augstākā
atestācijas komisija, Maskava
Pēc nostrifikācijas – Filoloģijas zinātņu doktore (Dr.
philol.),
Diploma CD No. 001269, Rīga 1994. g. 20. septembrī

Disertācijas tēma:

„Darbības vārda jēgveidojošā loma zinātniski tehniskā
teksta organizēšanā angļu valodā (uz celtniecības
terminoloģijas bāzes)”

•
•

1972. g. – 1977. g.
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte; specialitāte

•
•

Datumi (no – līdz)
Iestādes nosaukums
– angļu
Pamat priekšmeti
angļu valoda, vācu
Iegūtais grāds

valoda un literatūra
Teorētiskā gramatika, leksikoloģija, stilistika,
valoda, pedagoģija, filozofija
Filoloģe, angļu valodas pasniedzēja

Zinātniskā darba
virziens

Lingvistikas aspekti angļu valodas mācīšanā

Piedalīšanās
starptautiskās
zinātniskās
Rīga, Latvija (2000, 2004), Maskava, Krievija (2001,
2003, 2005), konferencēs ar
Kauņa, Lietuva (2002, 2004 ,2006),
Viļņa, Lietuva (2006),
referātu Latvijā
Liepāja, Latvija (2006), Stambula, Turcija
(2007)
un ārvalstīs
Kopējas zinātnisko
darbu skaits:

41

Kvalifikācijas
paaugstināšana
•

Datumi (no – līdz)

•

Programmas
nosaukums
pārvalde,
•

Datumi (no – līdz)

2005 .g. 25. jūlijs – 2004 .g. 30. jūlijs
2004. g. 26. jūlijs – 2005 .g. 30. jūlijs
“Informācijas komunikācijas tehnoloģijas angļu valodas
pasniegšanā”, Krāslavas rajona padomes izglītības
Britu Padome, Latvija un IICD (Nīderlande); apliecības
1999 .g. 18. jūlijs – 1999 .g. 7. augusts
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•

Iestādes nosaukums
valodas skola

•
•

Datumi (no – līdz)
Iestādes nosaukums
centrs

•
•

Datumi (no – līdz)
Iestādes nosaukums
Apvienotā

Svētās Marijas Universitātes koledžas BBC Angļu
(Londona, Apvienotā Karaliste); sertifikāts
1995. g. 1. septembris – 1995. g. 30. septembris
Oksfordas Universitātes Filoloģijas un Lingvistikas
(Oksforda, Apvienotā Karaliste), sertifikāts
1989. g. 18. jūlijs – 1989. g. 7. augusts
Sarejas Universitātes angļu valodas kursi (Gildforda,
Karaliste); sertifikāts

Dzimtā valoda
Citas valodas
•
•
•

•
•
•

krievu valoda
angļu valoda

Lasīšanas prasmes
Rakstīšanas prasmes
Runāšanas prasme

teicami
teicami
teicami

teicami
ļoti labi
labi

latviešu valoda

baltkrievu valoda

Lasīšanas prasmes
teicami
Rakstīšanas prasmes ļoti labi
Runāšanas prasmes ļoti labi

Organizācijas prasmes
metodiskā darba
un iemaņas

vācu valoda

teicami
ļoti labi
labi

RTU Inženierekonomikas fakultātes mācību un
koordinatore;
RTU Valodu Institūta starptautiskās zinātniskās

konferences
“Modernie virzieni lingvistikā un svešvalodu apmācībā”
organizatore, redakcijas kolēģijas locekle (2004. g. 16.
aprīlī);
RTU Valodu Institūta SZT konferences organizatore,
studentu
referātu zinātniskā konsultante
Tehniskās prasmes
Profesionālais un
sabiedriskas darbs

labas datoru prasmes
RTU Valodu Institūta padomes locekle;
RTU Valodu Institūta metodiskās komisijas locekle;
RTU Valodu Institūta doktorantu eksāmena angļu
valodā komisijas locekle;
Angļu valodas apmācīšanas kontaktu grupas locekle;
LATE(LAVSA) Latvijas angļu valodas skolotāju
asociācijas
locekle;
Oksfordas Universitātes Preses skolotāju kluba biedre

Dalība svarīgākajos
projektos
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•
•

Datumi (no- līdz)
1999. g. oktobris – 2001.g. februāris
Projekta nosaukums Britu Padomes projekts :” Interneta pielietošana
angļu valodas mācīšanā”, sertifikāts

•
•

Datumi (no-līdz)
2006 .g oktobris – 2009. g. oktobris
Projekta nosaukums Erasmus tematiskā tīklā projekts „Pilsoniskā
Patērētājizglītība 2 ”
(„The Consumer Citizenship Network 2”), Uzdevumu
grupa #4,
LOLA projekta attīstība „Iespējamas mācīšanas
alternatīvas metodes izstrāde” (Task group #4 ,
Development of LOLA Project: „Looking for Likely
Alternatives”)

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Anatolijs MAGIDENKO
rue@rtu.lv
+371 67089324
23.11.34.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Krievu valoda
Latviešu valoda, Angļu valoda, Vācu valoda, Ukraiņu valoda.

IZGLĪTĪBA
1992.- Habilitētais ekonomikas doktors (Dr. habil. oec.), Latvijas zinātnes padomes diploms;
1990.- Ļeningradas Inženierekonomikas institūts, ekonomikas zinātņu doktors (1991.g.
diploms);
1974.- PSRS PM AAK, Mašīnbūves ekonomikas un organizācijas katedras docents;
1971.- Latvijas Zinātņu akadēmija, ekonomikas zinātņu kandidāts;
1967.-1970. Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte, aspirants;
1960.- Rīgas Politehniskais institūts, kvalifikācija inženieris- elektriķis.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1992.- Dr. habil. oec., LZP (LZP diploms 1994. g.);
1990.- Ekonomikas zinātņu doktors. Disertācijas nosaukums „Tehnisko risinājumu
ekonomiskā pamatojuma metodoloģiskie pamati”. Aizstāvēšanas vieta Ļeningradas
Inženierekonomikas institūts (doktora diploms 1991. g.);
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2005., 2006., 2007.- Starptautiskie sertifikāti par kvalifikācijas celšanu;
2005.- 2007. Ukrainas Nacionālā Tehniskā universitāte;
DARBA PIEREDZE
2000.- Rīgas Tehniskās universitātes profesora diploms;
2005.-2006. RTU Inovāciju pētījumu centra direktora vietas izpildītājs;
1998.-2001. Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un tirgzinību profesora grupas vadītājs;
Kopš 1998. Valsts profesors;
Kopš 1992. Rīgas Tehniskā universitātes profesors;
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
Darbojas ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskajos virzienos.
2009. gads. LZP projekts Nr. 09.1144 „Inovatīvas darbības attīstības ekonomiskie aspekti
Latvijā”.
2004.-2008. LZP projekts Nr. 04.1026 „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas
uzņēmējdarbības attīstībā”- projekta vadītājs;
2007.- LIZM- RTU zinātniskais projekts R 7217 „Atkritumu savākšanas un pārstrādāšanas
vadīšana Latvijā”- projekta izpildītājs;
2007.- LIZM- RTU zinātniskais projekts R 7215 „Dinamiskās uzņēmējdarbības vides analīzes
iespējas: pētījumu sistēmas attīstība”- projekta izpildītājs;
PUBLIKĀCIJAS
Pavisam ir publicēti 700 zinātniskie un metodiskie darbi t.sk.:
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1. Magidenko A., Šenfelde M. Latvijas reģionu konkurētspējas novērtējums //
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti, Rīga 2008. 90.-96. lpp.
2. Dubro N., Magidenko A., Didenko K. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas
ekonomiskie aspekti Latvijā // Ekonomika un uzņēmējdarbība RTU Zinātniskie raksti,
3.sērija, 16. sējums. Rīga 2008. 35.-45. lpp.
3. Puškina J. Magidenko A., Didenko K. Biznesa apdrošināšana kā pretkrīzes vadīšanas
līdzeklis // Ekonomika un uzņēmējdarbība RTU Zinātniskie raksti, 3.sērija, 16.
sējums. Rīga 2008. 106.-115. lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
Pēdējo 6 gadu laikā piedalījos 40 konferencēs.
2008. gadā piedalījās 3 starptautiskās konferencēs.
2007.gadā piedalījās 3 starptautiskās konferencēs ar publikācijām:
1) International Scientific Dual Conference "TOWARDS KNOWLEDGE BASED
ECONOMY" &"ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY,
EFFECTIVENESS", April 12-13, 2007, Riga, Latvia:
2) Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas 2007, Rīga.- RTU, 11.-13.
oktobris;
3) Starptautisko attiecību aktuālās problēmas Kijevas Nacionālā universitāte, 2007.gada
2. februāris.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 40 gadi
Lekciju kursi:
Maģistrantiem: „Produkta tirgzinības politika”, „Tirgzinības pētījumi”, „Ekonomisko procesu
prognozēšana”, „Kvalitātes ekonomika”, „Ekonomiskās informācijas sistēmas”, „Inovācijas
uzņēmējdarbībā”, „Projektu vadīšana”, „Tirgzinības teorija”, „Inovāciju ekonomika un
vadīšana”.
Doktorantiem: „Uzņēmējdarbības ekonomika”, „Inovāciju ekonomika”, „Tirgzinības teorija
un prakse”, „Uzņēmējdarbības ekonomiskā analīze”.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Izstrādātas 4 programmas:
„Ekonomika”- akadēmisko bakalauru un maģistru studiju programmas;
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”- akadēmisko bakalauru un maģistru studiju programmas.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

2002.-2008. Galvenais redaktors starptautisko zinātnisko krājumu „Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”;

2002.-2008. Galvenais redaktors starptautisko zinātnisko krājumu „Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”;

2005.-2006. RTU Inovāciju ekonomisko pētījumu centra direktora pienākumu
izpildītājs;

2007. Sofijas Tehniskās universitātes, Starptautiskās konferences programmas
komitejas loceklis;

no 2005.RTU Inovāciju ekonomisko pētījumu centra padomes loceklis;

2005. Baltkrievijas Nacionālās tehniskās universitātes konferences redkolēģijas
loceklis;

2005. Maskavas Elektroniskās tehniskās universitātes redkolēģijas loceklis;

2001.-2005. RTU profesoru padomes loceklis;

Zinātnisko žurnālu redkolēģijas galvenais loceklis:
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1. 2001. RTU Zinātniskie raksti 3. sērija „Ekonomika un uzņēmējdarbība”,
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”;
2. 2003.-2007. RTU IEF Zinātniskie raksti „Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā”,
1.- 5. sējums;
2002.-2007. RTU zinātniskie raksti „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
problēmas” galvenais redaktors.
1999. Starptautiskais ekoloģijas un dzīves darbības drošības zinātnes akadēmijas
akadēmiķis;
LZP eksperts;
Starptautisko konferenču programmu komitejas loceklis- RTU 43., 44., 45., 46., 47.
Starptautisko zinātnisko konferenču „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības
problēmas” programmas komitejas loceklis;
Viļņas Tehniskās universitātes starptautiskās konferences zinātnisko rakstu
redkolēģijas loceklis;
RTU IEF RUI zinātniskās komitejas loceklis;
RTU IEF Domes loceklis;
RTU IEF RUE katedras maģistra darbu konsultatīvās pārbaudes komisijas
priekšsēdētājs;
RTU IEF RUE katedras bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājs
specializācijā „Mārketings un tirdzniecības ekonomika”;
RTU IEF RUE katedras maģistra darbu aizstāvēšanas valsts komisijas priekšsēdētāja
vietnieks;
RTU studiju programmas „Ekonomika” pašnovērtējuma komisijas loceklis;
RTU IEF RUE katedras vadītāja vietnieks;

CITA INFORMĀCIJA

Kopš 2008. gada Ņujorkas starptautiskās zinātniskās akadēmijas loceklis.

Kopš 1999. gada Starptautiskās zinātniskās ekoloģijas un darba drošības akadēmijas
akadēmiķis.

Apbalvots ar RTU un IEF atzinības rakstiem 2002.-2007., kā arī 4 starptautiski
sertifikāti par aktīvu darbību.

2004. gadā saņemts Atzinību raksts no Liepājas Domes.

RTU Inovāciju ekonomiskā pētījumu centra organizators (2005.).

Starptautiskās sadarbības uzturēšana ar ārvalstu universitātēm- Ukrainas Nacionālo
Tehnisko universitāti, Maskavas Elektronisko Tehnisko universitāti u.c. universitātēm
Bulgārija, Norvēģija, Polija, Vācija, Lietuva, Baltkrievija. utt.

Starptautiskā zinātniskā semināra organizēšana saskaņā ar LIZM un RTU projektu R
7076, ar videokonferences izmantošanu (Lietuva, Norvēģija).

Sagatavoti ekonomikas zinātņu bakalauri, inženieri-ekonomisti, maģistri, kā arī 6
ekonomikas doktori.

Apbalvots ar Latvijas valdības, Latvijas Ekonomikas ministrijas, Latvijas izglītības
fonda un Rīgas uzņēmumu Atzinības rakstiem.

Starptautiskā ekoloģijas un darba drošības akadēmija piešķīra nosaukumu “Nopelniem
bagātais zinātnes darbinieks” un apbalvoja ar “Zinātnieku zvaigzni” (2003.).

1998. g. ”RTU Goda veterāns”;

1991. g. ”RTU Goda darbinieks”.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Irēna MATISONE
irene@latnet.lv; Irena.Matisone@rtu.lv
67089663; 67089366 (SESMI sekretatiāts)
310149-10905

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
angļu (ļoti labi), krievu (ļoti labi), vācu (sarunvalodas līmenī)

IZGLĪTĪBA
1993.

Latvijas Valsts universitāte (LVU)
Svešvalodu fakultāte
Akadēmiskais grāds: Mg philol. (angļu val. mācīšanas metodikā)
LU SF Domes apliecība Nr. 3/ 27.12.1993.

1991.g. VIIVIII

IREX programma angļu un amerikāņu studijās
Džordžtaunas universitāte
Vašingtona, ASV.
Apliecība:8/2/91.

1978.g. 6. 06. Zinātņu kandidāta eksāmens vācu valodā – teicami.
Latvijas Valsts universitātes (LVU) Svešvalodu katedra, apliecība Nr. 9-AV
434/06.06.78.
1967. - 1972. Latvijas Valsts universitāte (LVU)
Svešvalodu fakultāte
Angļu valodas un literatūras nodaļa
Diploms: Nr. 34552/ 29, 06.72.
Kvalifikācija: filologs, angļu val. skolotājs.
1956. - 1966. Rīgas 31. vidusskola.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
1. Starptautiskā pasaules valodu skolotāju federācijas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģiona
konference “Novitātes valodu mācīšanā un apguvē starpkultūru kontekstā” (18 stundas).
Saskaņā ar IZM Nr. 1098, programmas kods A-901410080 / International conference of
the FIPLV Nordic Baltic region: Innovations in Language Teaching and Learning in the
Multicultural Context. (Creativity in Language Teaching and Learning, Experiences of
Using the Common European Framework of Reference; European Language Portfolio at
School and University; Intercultural Education and Multilingualism: Practical Aspects). –
15.-16.06. 2007., Rīga, Latvija. – Statuss: dalībniece (FIPLV sertifikāts).
2. RTU IEF/Ukrainas valsts tehniskās universitātes / Starptautiskās tehnisko augstskolu
ekonomikas fakultāšu dekānu asociācijas rīkotā starptautiskā zinātniskā konference
”Towards knowledge-based economy” & ”Enterprise management: diagnostics, strategy,
effectiveness”: sinhronais tulkojums angļu valodā no latviešu un krievu val. – 12.04.2007.
– Statuss: tulks.
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3. Starptautiska konference „Eiropas valodu portfelis (EVP) pieaugušajiem starptautiskajā
apritē un Latvijā”: EVP struktūra, praktiskā izmantošana, valodas zināšanu vērtējuma
līmeņi; vērtējums/pašnovērtējums. Valodu mācību centrs sadarbībā ar Valsts valodas
aģentūru. Rīga, 26.11.2005. – Statuss: dalībniece. Sertifikāts.
4. Starptautiska konference “Eiropas valodu diena 2005 Latvijā”: Valsts valodas politikas un
ES valodu politikas vadlīnijas: daudzvalodība, mazo valodu aizsardzība. Latviešu valoda
jaunajās tehnoloģijās: terminoloģijas izstrāde – viena no valodas politikas prioritātēm.
Valodu situācijas raksturojums pasaulē, FIPLV loma. Nacionālo valodu asociāciju loma.
Rīga, Latviešu biedrības nams, 26.09.2005. – Statuss: dalībniece, tulks.
5. Eiropas Valodu diena: Valodu attīstība. Valodu daudzveidības nodrošināšana. Jaunākās
tendences valodu apguvē. Mijkultūru komunikatīvā kompetence. Valodas prasmes līmeņu
sistēma LR. LAVSA mērķi un darbība.
Pasākuma organizētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts valodas komisija,
Latvijas Valodu skolotāju asociācija (LAVSA), Rīga, Melngalvju nams, 26.09.2004. –
Statuss: dalībniece.
6. Valodu mācību centra (VMC) rīkotā un Starptautiskās mūsdienu valodu skolotāju
federācijas (FIPLV), LU, Banku augstskolas, Latvijas Valodu skolotāju asociācijas,
LATE, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Gētes institūta, Britu Padomes atbalstītā
konference “Valoda kā identitāte” – Rīga, VMC, Banku augstskola, 14.-15.05.2004. –
Statuss: dalībniece.
7. Starptautisks seminārs (Dānija, Zviedrija, Somija, Islande, Latvija, Igaunija, Lietuva) Nordic-Baltic Network for Foreign Language Teaching: promoting common European
framework, European language portfolio and computer assisted language learning in
Nordic and Baltic countries. Tallina, 26.-29.VII.2002. SUKOL (Somijas valodu skolotāju
federācijas) sertifikāts, 23.09.2003. – Statuss: dalībniece.
8. LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Akadēmiskās programmas aģentūras rīkotā
starptautiskā konference (Austrālija, Vācija, Polija, Latvja). “Eiropas Valodu dienas –
2003”: Vispasaules valodu skolotāju asociāciju federācijas (FIPLV) darbība. Mācību
vides izmaiņas, jauni akcenti un izaicinājumi valodu mācīšanā atbilstoši Eiropas Padomes
kopējām vadlīnijām valodu mācīšanā: valodu tirgus prasības, jaunākās tendences
svešvalodu mācīšanas jomā, kursu saturs un metodes, skolotāju loma, motivācija. Rīga,
Latviešu biedrības nams, 26.09.2003. – Statuss: tulks, dalībniece.
9. Valsts valodas komisijas rīkotais seminārs “Valodu tirgus prasības un jauni uzdevumi
valodu skolotājiem”. Rīga. Rīgas Pils, 24.09.2003. – Statuss: tulks, dalībniece.
10. Eiropas valodu diena,: Valodas apguves veicināšana un Vispasaules Valodu skolotāju
federācijas (VVSF – FIPLV) darbība. Valodas mācīšanas problēmas un risinājumi.
Latvijas Valodu skolotāju asociācijas: tagadne un nākotne. Valodu apguve Eiropas
Savienības kontekstā. Eiropas Padomes un Latvijas sadarbība valodu apguves
veicināšanā. Rīga, Rīgas Latviešu biedrības nams, 26.09.2002. – Statuss: dalībniece.
11. LZA, LU LVI un Valsts valodas centra rīkotā 2. Starptautiskā terminoloģijas konference:
Terminoloģija un tulkošanas tehnoloģija daudzvalodu informācijas sabiedrībā. Rīga,
Rīgas Latviešu biedrības nams, 21.-25.10.2002. – Statuss: dalībniece.
DARBA PIEREDZE
2003.1.03. šim brīdim

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF)
Starptautisko ekonomisko šim brīdim sakaru un muitas institūts
(SESMI)
SESMI Valodu docētāju grupas vadītāja, praktiskā docente (angļu val.)

2001.5.02. -

RTU Valodu institūts:
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2003.1.03.

praktiskā docente (kopš 2001.5.02.) (angļu val.), Ārējo ekonomisko
sakaru valodu docētāju grupas vadītāja darbā ar RTU IEF SESMI
studentiem.

1998 - 2001

RTU Valodu institūts:
angļu val. lektore, Ārējo ekonomisko sakaru Valodu docētāju grupas
vadītāja darbā ar RTU IEF SESMI studentiem.

1998.VIII - X

LR Valsts ieņēmumu dienests
Mācību daļas galvenā speciāliste - angļu val. konsultante.

1995. - 1998.

RTU Humanitārais institūts:
angļu val. lektore, Ārējo ekonomisko sakaru valodu docētāju grupas
vadītāja darbā ar RTU IEF SESMI studentiem.

1989. - 1995.

RTU Valodu departaments:
angļu valodas lektore (lietišķā angļu val.) darbā ar RTU IEF
Starptautisko ekonomisko sakaru un tautsaimniecības vadības katedras
studentiem, Valodu departamenta koordinatore – fakultātes vecākā
darbā ar IEF.

1977. - 1989.

RTU (agrāk: RPI) Svešvalodu katedra:
angļu val. lektore, SK koordinatore – fakultātes vecākā darbā ar RTU
IEF studentiem.

15.02.1973. 25.04 1977.

RPI Svešvalodu katedra:
vecākā laborante/ stundu apmaksas angļu val. lektore, darbā ar
ekonomikas, celtniecības, elektroenerģētikas, skaitļošanas tehnikas un
automatizācijas, mehānikas un aparātbūves specialitāšu studentiem.

1971. - 1973.

Rīgas Sanatorijas meža skola: angļu un vācu valodas skolotāja.

Sadarbība ar LZA Terminoloģijas komisiju
1. Darbs Terminoloģijas tulkošanas centra (TTC) Muitas terminoloģijas darba grupā –
terminu saskaņošana. Rīga, TTC, 2003.VI – 2004. Statuss: darba grupas dalībniece, LZA
Terminoloģijas komisijas (TK) pilnvarots eksperts.
2. RTU IEF SESMI Valodu docētāju grupas ekspertu izstrādāto speciālo terminoloģijas
vārdnīcu saskaņošana ar LZA TK (1997.-2006.). LZA TK vadītājas V.Skujiņas
recenzijas/atzinumi par:
a. Angļu latviešu nodokļu terminu vārdnīca– Rīga: RTU, 2006. – 158 lpp.
b. Angļu latviešu starptautiskas uzņēmējdarbības vārdnīca. – Rīga: Apgāds
Zvaigzne ABC. – 2006. – 704 lpp.
c. Angļu – latviešu – angļu muitas terminu vārdnīca. – Rīga: “Jāņa sēta”. – 1997.
– 236 lpp.
3. RTU IEF SESMI Valodu docētāju grupas ekspertu izstrādāto speciālo muitas un nodokļu
terminoloģijas vārdnīcu terminoloģijas krājuma iekļaušana EuroTermBank Consortium
terminoloģijas datu bāzē (Vienošanās (Declaration of Consent) par terminu iekļaušanu
23.01.2006):
a. Angļu latviešu nodokļu terminu vārdnīca (~6 000 terminu) – Rīga: RTU, 2006.
– 158 lpp.
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b. Angļu – latviešu – angļu muitas terminu vārdnīca. (~12 tūkst. pamatvārdu un
izteiksmju). – Rīga: “Jāņa sēta”. – 1997. – 236 lpp.
Citi akadēmiskie projekti
4.

“Socrates” projekts Eiropas Padomes kopējās vadlīnijas valodu mācīšanā un
datorizētas valodu apmācības prakse Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. (Nordic-Baltic
Networking. Foreign Language Teaching: promoting common European framework,
European language portfolio and computer assisted language learning in Nordic and
Baltic countries). 2002-2003. Statuss: projekta dalībniece. Somijas valodu skolotāju
federācijas (SUKOL) sertifikāts, 23.09.2003.

PUBLIKĀCIJAS
Vārdnīcas
1. Latviešu angļu nodokļu terminu vārdnīca – sagatavots vārdnīcas manuskripta
datorsalikums, notiek pēdējie papildinājumi un precizējumi: ~ 7 000 terminu un
izteiksmju (~200 lpp.). Paredzēts publicēšanai 2009. -2010.g.
Sastādītāji: I.Matisone, I.Blumfelde;
2. Uzņēmējdarbības loģistikas terminu angļu latviešu vārdnīca. – Rīga: Apgāds
Zvaigzne ABC. –2007. – 168 lpp.
Sastādītāji: N.Sprancmanis, J.Merkurjevs, I.Matisone, I.Blumfelde.
Tulkojums no angļu val.: I.Matisone, I.Blumfelde.L.Krieviņa, M.Ozola.
Specialās jomas redaktori – N.Sprancmanis, J.Merkurjevs.
3. Angļu latviešu nodokļu terminu vārdnīca– Rīga: RTU, 2006. – 158 lpp.
~6 000 terminu.
Termini saskaņoti ar LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātajiem terminiem. Vārdnīcas
terminoloģijas krājums iekļauts LZA terminoloģijas datu bāzē (EuroTermBank
Consortium).
Sastādītāji: I.Matisone, I.Blumfelde;
Speciālas jomas konsultanti: A.Krastiņš, K.Ketners, E.J.Niedrītis.
Recenzente: LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja., LZA īst. loc. V.Skujiņa.
4. Angļu latviešu starptautiskas uzņēmējdarbības vārdnīca. – Rīga: Apgāds Zvaigzne
ABC. – 2006. – 704 lpp.
~35 000 šķirkļu: starptautiskie ekonomiskie sakari, starptautiskā tirdzniecība, muita,
uzņēmējdarbības loģistika, grāmatvedība, juridiskie aspekti u.tml..
Termini saskaņoti ar LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātajiem terminiem.
Sastādītāji: I.Matisone (autorkolektīva vadītāja), I.Blumfelde, L.Krieviņa, A.Ķēbere,
M.Ozola;
Redaktori: I.Matisone, I.Blumfelde.
Recenzenti: LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja., LZA īst. loc. V.Skujiņa,
terminoloģe M.Ķirīte.
5. Latviešu – angļu muitas sarunvārdnīca ”Muitas kontrole”. – Rīga: “Antēra”. – 1998.
– 156 lpp.
Sastādītāji: I.Blumfelde, I.Matisone, A.Ķēbere.
6. Angļu – latviešu – angļu muitas terminu vārdnīca. – Rīga: “Jāņa sēta”. – 1997. – 236
lpp.
~12 000 pamatvārdu un izteiksmju: muitas likumdošana un prakse, nodokļi, starptautiskā
tirdzniecība.
Termini saskaņoti ar LZA Terminoloģijas komisiju. Vārdnīcas terminoloģijas krājums
iekļauts LZA terminoloģijas datu bāzē (EuroTermBank Consortium).
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Sastādītāji: I.Matisone (autorkolektīva vadītāja), I.Blumfelde, L.Krieviņa, A.Ķēbere,
A.Valujevs
Redaktori: I.Matisone, I.Blumfelde
Recenzenti: LZA Terminoloģijas komisijas vad., prof. V.Skujiņa.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. I.Matisone. Uzņēmējdarbības loģistika/ transports (Business logistics/Transport). – RTU,
SESMI, 2008.*
2.
Mācību metodiskais materiāls angļu valodā IEF Uzņēmējdarbības loģistikas un
transporta organizēšanas specializācijas studentiem (informatīvi teksti (10 tēmas: Supply
change management; integrated logistics; modes of transportation; intermodal
transportation; classification of carriers, etc.), kontroljautājumi teksta izpratnes pārbaudei,
diskusijas ierosināšanai, speciālā terminoloģija).
3. I.Matisone. Nekustamā īpašuma vērtēšana un apsaimniekošana (Real estate valuation and
management. – RTU, SESMI, 2008.*
Mācību metodiskais materiāls angļu valodā IEF Nekustamā īpašuma ekonomikas un
apsaimniekošanas specialitātes studentiem (informatīvi teksti (10 tēmas), kontroljautājumi
teksta izpratnes pārbaudei, diskusijas ierosināšanai, nekustamā īpašuma vērtēšanas un
apsaimniekošanas terminoloģija).
4. I.Blumfelde, A.Ķēbere, I.Matisone. Nodokļu sistēma ārvalstīs. 1.daļa. Zviedrija. – RTU,
SESMI, 2006.*
Mācību metodiskais materiāls angļu valodā SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas
specialitātes studentiem (informatīvi teksti (33 tēmas), kontroljautājumi teksta izpratnes
pārbaudei, diskusijas ierosināšanai, ārvalstīs un Latvijā darbojošos nodokļu sistēmu
salīdzinājumam, nodokļu jomas terminoloģija).
5. I.Blumfelde, A.Ķēbere, I.Matisone. Nodokļu sistēma ārvalstīs. 2.daļa. ASV. – RTU,
SESMI, 2006.*
Mācību metodiskais materiāls angļu valodā SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas
studentiem (informatīvi teksti (31 tēma), kontroljautājumi teksta izpratnes pārbaudei,
diskusijas ierosināšanai, ārvalstīs un Latvijā darbojošos nodokļu sistēmu salīdzinājumam,
nodokļu terminoloģija).
* Materiāla pakete pieejama SESMI Valodu docētāju metodiskajā kabinetā.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
Referāti un publikācijas zinātnisko konferenču zinātniskajos rakstos
1.

2.

3.

D.Solovjovs, R.Počs, I.Matisone. Internal Audit – a Quality System Assurance Tool. –
RTU 42. Studentu zinātniskās konferences rakstu krājums, Riga, RTU, 2001. – pp. 270271.
I.Matisone. Referāts / publikācija “Daži valodas un stila aspekti profesionālo mācību
datorprogrammu adaptācijā un latviešu versijas izveidē”(izmantojot pieredzi adaptējot
Zviedrijas Muitas pārvaldes Mācību centra izstrādāto MDP Harmonizer muitas darbinieku
apmācībai darbam ar Harmonizētās preču klasifikācijas sistēmu). RTU Valodu institūta
organizētā starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Svešvalodas zinātniski praktiskai
darbībai”, Rīga, RTU Valodu institūta SZPK ziņojumu krājums, 2000.
I.Matisone, I.Blumfelde. Referāts / publikācija ”Speciālo jomu angļu valodas mācīšanas
pieredze RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā”. Banku augstskolas
un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centra rīkotā starptautiskā
konference “Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas un risinājumi”, 1999. gada 11.
- 12. februāris, Konferences ziņojumu krājums, 137.–140. lpp.
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PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā (RTU) 36 gadi (kopš 1973.g.)
Praktisko nodarbību kursi
Speciālās angļu valodas kursi profesionālo un akadēmisko bakalauru un maģistrantūras
studiju līmeņiem, nodarbības/individuālas konsultācijas ar doktorantūras studentiem:
- lietišķās angļu valodas kursi;
- speciālo jomu angļu valodas kursi:
o ārējo ekonomisko sakaru vadīšana;
o muitas un nodokļu administrēšana;
o uzņēmējdarbības vadīšana un loģistika, transporta organizēšana;
o cilvēku resursu vadība;
o nekustamo īpašumu pārvaldība.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Angļu valodas mācīšanas koncepcijas un kursu standartu izstrāde un koordinēšana
IEF/SESMI akadēmisko profesionālo bakalauru, maģistrantūras un SESMI doktorantūras
studiju programmām.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. RTU Zinātnisko rakstu redakcijas kolēģijas locekle (angļu tekstu redaktore) 2001.pašlaik).
2. IEF SESMI Zinātniskā institūta Padomes locekle. (2006.X - pašlaik).
3. IEF SESMI lietišķās angļu valodas sertifikāta eksāmena komisijas locekle.
4. SESMI Doktorantūras angļu valodas eksāmena komisijas locekle.
5. SESMI studentu atlases komisijas locekle, angļu val. iestājpārbaudes komisijas vad.
6. SESMI mājas lapas darba grupas locekle.
CITA INFORMĀCIJA
2002. - 2009. Vispasaules Valodu skolotāju federācijas (VVS F - Federation Internationale
des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV ) – International Federation of Language
Teacher Associations) biedre.
1998. - 2009. LVSA (Latvijas Valodu skolotāju asociācijas) biedre.
1992. - 2009. LAVSA (Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas) biedre.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
1. Vārds, Uzvārds: Artūrs MEDVIDS
2. Dzimšanas gads: 1942
Tālruņa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

67089445
67089074
medvids@latnet.lv

Izglītības iestāde
Datums: no līdz
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Kijevas Valsts universitāte
09/1962.- 06/1968.
Fiziķis – Optika un spektroskopija
Ч Nr. 669669

Izglītības iestāde
Datums:

Viļņus Valsts universitāte
09/1979

Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Fizikas un matemātikas kandīdāts
ФМ Nr. 008965

Izglītības iestāde
Datums:

Latvijas Valsts universitāte
04/1994

Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Fizikas habilitētā doktora zinātniskais grāds
C-Dh Nr. O00121

3. Papildu izglītība/kursi:
Izglītības iestāde
Kursa nosaukums
„VMC” valodu centrs

Angļu valodas kursi

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
05.2005. – 06.2005.

4. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
Lasītprasme
Runātprasme
Rakstītprasme
5
5
4
Latviešu
5
5
5
Ukraiņu
5
4
4
Angļu
5
5
5
Krievu
5. Darba pieredze:
1969.-1970.g.
Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Ukrainas Zinātņu Akadēmijas Pusvadītāju
Darba vietas
Fizikas institūts.
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi
Datums: no (mm/gggg
līdz (mm/gggg)
Darba vietas
nosaukums

Inženieris pētnieks
Elektronu - caurumu plazmas īpašību pētīšana InSb
krustotos elektriskā un magnētiskā laukā
1970.-1975.g.
Rīgas Politehniskais institūts
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Amata nosaukums
Galvenie pienākumi
Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie panākumi

Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi
Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi
Datums: no (09/2002)
līdz (02/2004)
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums

Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
Elektronu - caurumu plazmas īpašību pētīšana Ge
nehomogēnā krustotos elektriskā un magnētiskā laukā
1983.g.- līdz šim laikam
Rīgas Politehniskais institūts, Pusvadītāju Fizikas
laboratorija
Laboratorijas vadītājs;
Materiālzinātne. Plāno kārtiņu un pusvadītāju virsmas
struktūras pētīšana. Pusvadītāju (Ge, Si, 6H-SiC, Te,
CdTe, CdHgTe un InSb) optisko un elektrisko īpašību
pētīšana nehomogēnā elektriskā, magnētiskā un
temperatūras laukā. Jaudīga lāzerstarojuma mijiedarbība ar
pusvadītājiem Si, Ge, InSb CdTe, SiC. Pārneses procesu
pētīšana metālos (CoSi2) un dielektriķos (SiO2, Si3N4)
nehomogēnā temperatūras laukā.
1975.-1979.g.
Rīgas Politehniskais institūts
Asistents
Laboratorijas darbu un praktisko nodarbību vadīšana
1979.-1994.g.
Rīgas Politehniskais institūts
Docents
Fizikas kursa lasīšana; doktorantūras vadīšana
1994.g. Rīgas Tehniskā universitāte;

Profesors, Kondensētās vielas inženierfizikas profesora
grupas vadītājs
Kursu lasīšana:
Galvenie pienākumi
1. Fizika ( profesionāliem inženieriem)
2. Tehnoloģiju fizikālie pamati.
3.Doktorantūras vadīšana
6. Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar
projektā veicamajiem pienākumiem):
Kopējais publikācijas skaits ir 356, tajā skaitā 70 patentu, viena grāmata, 14
metodisko darbu sarakstā un 1 monogrāfija.
No 1995.g.Starptautisko konferenču “Ultrafast phenomena in semiconductors” (Viļņa,
Lietuva, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007) starptautisko komitejas loceklis;
1997.g. apstiprināts par ekspertu LU paplašinātajā Habilitācijas un promocijas
padomē valsts profesoru vēlēšanām.
1998.g. starptautiskā žurnāla “Material Science” reģionālais redaktors.
1996.g. SPIE konferences AOMD’96 (Rīga, Latvija) organizācijas komitejas loceklis;
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SPIE konferenču padomnieku komiteju loceklis:”Optical storage and transmission of
information (Kijeva, Ukraina, 1996); “ Material Science and material properties of IR
optoelectronics” (Užgoroda, Ukraina, 1996).
2000.g. RTU un DU apvienotas Astronomijas un fizikas profesoru padomes loceklis.
2001.g. Viesprofesors Šizuokas universitātē, Japāna.
2008.- Starptautisko konferenču „Ŗadiation Interaction with Material and Its Use in
Technologies 2008”, Kaunas, Lithuania 24-27 September, 2008, starptautisko
padomnieku komitejas loceklis.
2009.g Starptautiskā konference „Nanostructured Materials and Nanocomposites” (INCM2009) Kottaym, Indija, vieslektors.
Latvijas Zinātnes Padomes finansētie projekti.
1. „Slēpto slāņu veidošanās dinamika un jauno ar lāzeru inducēto centru pētījumi”, Nr.
96.0535, 1997.-2000.g., vadītājs Prof. A.Medvids;
2. „Atomu difūzija un dreifs kristāliskā režģī temperatūras gradienta un elektriskā
laukā”. 2000.-2004.g. Nr. 01. 0577, vadītājs Prof. A.Medvids;
3. „Nanostruktūru veidošanās uz pusvadītāju virsmas ar lāzera starojumu” 2005.2009.g. Nr.05.0026, vadītājs Prof. A.Medvids;
ES un starptautiskie projekti:
4. Nr. FP7-218000 (2008.-2010.g.) „Cooperation across Europe for Cd(Zn)Te
based Security Instruments”, vadītājs Prof. H. Lambropoulos (vadītājs no Latvijas
puses Prof. A.Medvids).
5. Taivānas-Lietuvas-Latvijas sadarbības projekts Nr. L7455 (2008.-2009.g.) „Studies
on Nitride and Oxide Semiconductor Nanostructures for Energy Technology
Applications”, vadītājs Prof. A.Medvids;
6. Latvijas-Baltkrievijas
sadarbības
projekts
Nr.
L7306
(2007.-2009.g.)
„Pašorganizētu nanostruktūru formēšanas paņēmiena izstrādne uz Si un SiGe
cieta šķīduma virsmas ar jaudīgu lāzera starojumu, izmantošanai
elektroniskajās un optoelektroniskajās ierīcēs” , vadītājs Prof. A.Medvids;
7. Līdzdalība starptautiskā projektā (EC project „PRAMA” contract N. G5MA- CT2002-04014), Lietuva.
Latvijas Izglītības un zinātņu ministrijas projekti
7. TOP Nr.02-17 līgumdarba vadītājs: ”InSb X-starojuma detektora konstruēšana un
izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde”, vadītājs Prof. A.Medvids;
8. IZM-RTU projekts Nr. F6968 (2005.g.) „Jaudīga lāzera starojuma un optisko
šķiedru mijiedarbība spektra infrasankanajā apgabalā”, vadītājs Prof.
A.Medvids;
9. IZM-RTU projekts Nr.U7094(2006.g.) „SiO2 stikla dielektriskās caurlaidības
samazināšana ar YAG:Nd lāzera starojumu”, vadītājs Prof. A.Medvids;
10. IZM-RTU projekts Nr.R7230 (2007.g.) „Radiācijas defektu ģenerācijas un
telpisko sadalījumu pusvadītājos mehānismu pētīšana”, vadītājs Prof.
A.Medvids;
11. IZM-RTU projekts Nr.R7230 (2008.g.) „Nanostruktūras veidošana uz
monokristāliska SiGe virsmas ar lāzera starojumu un to optisko īpašību
pētīšana”, vadītājs Prof. A.Medvids;
12. RTU projekts Nr. ZP-2008/17 (2008.-2009.g.) ”Poru veidošanas tehnoloģija
pusvadītājos ar jaudīgu lāzera starojumu”, vadītājs Prof. A.Medvids;
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds: Valentīna MIHEJEVA
E-pasts: irinazubko@inbox.lv
Tālrunis darbā: 6 7089360
Personas kods: 100548 - 10658
VALODAS
Dzimtā valoda: krievu
Citas valodas: latviešu valoda- labi, angļu valoda- apmierinoši
IZGLĪTĪBA
1997 - 1999
Rīgas Tehniskā universitāte
Maģistra grāds būvuzņēmējdarbības ekonomikā un organizēšanā, Dipl. Nr. 001523
1999
Piešķirta maģistra kvalifikācija (Mg.oec.)
1965 – 1971
Rīgas politehniskais institūts
Inženierekonomikas fakultātes studente
1971
Rīgas politehniskais institūts
Piešķirta inženiera- ekonomiska kvalifikācija ar izcilību
1955 – 1965
Rīgas 1. vidusskola
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2002
Profesionālās pilnveides programma „Pedagoģija”, Augstskola Biznesa Institūts RIMPAK
Livonija, Rīga
2002- 2003
Angļu valodas kursi, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga
12.12.2006 – 22.06.2007 – „Informāciju tehnoloģiju kurss” pieaugušo neformālās izglītības
programma, SIA KOGRA mācību centrs, Rīga
04.09.2006 – 30.06.2007
Profesionālās pilnveides izglītības programma „Nekustamā īpašuma tirdzniecība”, Mācību
centrs NIA-KO, Rīga
04.07.2007
Seminārs „Nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares attīstības mijiedarbība”, Rīgas
Tehniskā universitāte, Rīga
DARBA PIEREDZE
No 1971 līdz šodienai
Rīgas Tehniskā universitāte
Pasniedzēja asistentes un lektores amatos
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2006/2007 – Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma
nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšana”
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Fjodorova S, Mihejeva V, „Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība Latvijas reģionālās
reformas gaitā. Starptautiskās konferences RTU rakstu krājumi” – Rīga, 2004.
2. Fjodorova S, Mihejeva V, „Latvijas integrācija Eiropas Savienībā un tās banku sistēmas
attīstība. Starptautiskās konferences RTU rakstu krājumi” – Rīga, 2005.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. S.Fjodorova, V. Mihejeva, Būvniecības loģistika. (Sagatavots izdošanai)
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2007
RTU 48. studentu zinātniskā un tehniskā konference, Rīga
J.Grigorjeva, V.Mihejeva (zinātniskā vadītāja)
Resursu izmantošanas efektivitāte Būvuzņēmējdarbībā
2006
RTU 47. studentu zinātniskā un tehniskā konference, Rīga
J.Hohlova, V.Mihejeva (zinātniskā vadītāja) Būvuzņēmuma „Rīgas montāžnieks” attīstības
plānošana
2005
RTU 46. studentu zinātniskā un tehniskā konference, Rīga
V.Djačenko, V.Mihejeva (zinātniskā vadītāja) Ārzonas nozīme darba resursu izmaksu
samazināšana
J.Grigorjeva, V.Mihejeva (zinātniskā vadītāja) Komercsabiedrību apvienošanās blakusefekts
L.Moiseja, V.Mihejeva (zinātniskā vadītāja) Reklāmas budžeta veidošana būvuzņēmumā
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 36 gadi
Lekciju kursi
Būvniecības ekonomika
Būvražošanas plānošana un prognozēšana
Cenu veidošana būvniecībā
Tirgzinības būvniecībā
Dabsaimniecības ekonomika
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Būvniecības ekonomika
Būvražošanas plānošana un prognozēšana
Cenu veidošana būvniecībā
Tirgzinības būvniecībā
Dabsaimniecības ekonomika
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Viktors NEŠPORS
Viktors.Nešpors@rtu.lv
67579184, mob. 29109314
220243 - 10108

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu, angļu, lietuviešu

IZGLĪTĪBA
1976. – 1980. Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra
1968. – 1974. Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte
1958. – 1962. Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.), (uzņēmējdarbības ekonomika). Disertācija
aizstāvēta 1984.gada 30.oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā.
Nostrifikācija: 1992.gada 11.decembrī RTU Habilitācijas padome H-09
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
•
RTU metodiskais seminārs “ESF projekti studiju programmu attīstībai un studiju
kvalitātes uzlabošanai” 2007.gada 3.aprīlī
•
RTU zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības
problēmas un stratēģijas” 2007.gada 4.aprīlī
•
Starptautiskais seminārs „Development of innovative entrepreneurship based on
knowledge management”, 2006. gada 8. decembris, Rīga
•
Seminārs „Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē”, 2006.g. Rīga.
•
RTU metodiskais seminārs “Kā studiju programmu absolventi iegūst spēju izstrādāt
sistēmu, komponenti vai procesu” 2006.gada 11.aprīlī
•
RTU metodiskais seminārs „Studiju process absolventu konkurētspējai” 22.03.2005
•
Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international collaboration
between European enterprises”, 2005. gada 18. februārī
DARBA PIEREDZE
2003. – līdz šim brīdim RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tālākizglītības
nodaļas vadītājs, profesors
1999. – 2007. RTU mikroekonomikas profesora grupas vadītājs
1999. – 2003. asoc. profesors
1992. – 1999. auditorfirmas ‘’AUDIT’’ direktora vietnieks
1984. – 1999. docents RTU Ekonomikas teorijas katedrā
1976. – 1980. aspirants LVU (LU)
1974. – 1984. vecākais pasniedzējs RPI (RTU)
1968. – 1974.students Rīgas Politehniskajā Institūtā
1966. – 1968. maiņas meistars Rīgas vagonu rūpnīcā
1963. – 1966. dienests armijā
1962. – 1963. mašīnista palīgs Panevēžas lokomotīvju depo (Lietuva)
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
ES Phare N° LE 9502.06 „Biznesa izglītības reforma Latvijā”
Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība
un
ieviešana”
projekta
pieteikums
Līguma
Nr.
2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017.
Projekta nosaukums „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot
modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās
izglītības uzņēmējdarbības programmās”. Projekta sākuma un beigu datums 01.09.2006. –
30.06.2008. Projekta kopējais finansējums: 258909.00LVL
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
62 publikācijas (1748 lpp.) Svarīgākās no tām ir:
1. Nešpors V. The concept and role of small enterprise in national economy. Management
and Sustainable development 2/2008, 2008. – 25.- 29.p., Sofia, Bulgaria
2. Briede L., Nešpors V. Education – a precondition for efficient functioning of human
capital. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 1(8). Šialiu universitates, 2007 –
47- 52 p.
3. Briede L., Nešpors V. The second higher education in the context of life-long learning.
Management and Sustainable development 2/2007(17), 2007. – 14.- 18.p., Sofia, Bulgaria
4. Nešpors V., Grinberga D. Use of efficiency audit for ensuring accountability in local
governments. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 2(7). Šialiu universitates,
2006 – 62- 68 p.
5. Nešpors V. Briede L. Knowledge-based society as a factor of social, economic and cultural
development. Management and Sustainable development 1-2/2006 (14), Sofia, Bulgaria
2006 – 46- 53 p.
6. Нешпорс В. Предпосылки социально-экономического развития в словиях
постиндустриального общества. “Problems of foreign economic relations development
and attraction of foreign investments: regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 1164 –
1168 стр.
7. Проблемы поддержки малых предприятий. Економичний висник 2004 (1) НТУУ,
Киев 2004. г 147 -153 стр.
8. Pašvaldību lomas palielināšana mazo uzņēmumu atbalsta veicināšanā.
Starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas
mūsdienu periodā” zinātniskie raksti. - Rīga RTU, 2003. 151 – 156 lpp.
9. Postindustriālā sabiedrība un Latvijas vieta tajā. Starptautiskās zinātniskās konferences
rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2002. 257. – 262. lpp.
10. Atbildības sadalīšana un nodrošināšana centrālās varas un pašvaldību mijiedarbībā. RTU
zinātniskie raksti 3. sērija. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sējums. – Rīga, RTU
2002. 42 - 49 lpp.
11. Mazo uzņēmumu definīcijas un atbalsta problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences
rakstu krājums. R.: RTU, 2002., 44. – 49. lpp.
12. Pašvaldību funkcijas finansiālā nodrošināšana Latvijā. RTU zinātniskie raksti 3. sējums.
R.: RTU 2001. 30. – 35. lpp.
13. Sociālās vides formēšana un nostiprināšana pašvaldībās. Starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājums. R.: Banku augstskola, 2001. – 90. - 95. lpp.
14. Pašvaldību ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Starptautiskais konferences rakstu krājums.
R.: Biznesa augstskola Turība, 2001. – 126. – 132. lpp.
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15. Izglītības sistēma: reformas, finansēšana un sekas nācijas attīstībā. Starptautiskās
zinātniskās konferences “Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā”
rakstu krājums. Rīgā, 2001. gada 26. oktobrī. Banku Augstskola, 174 -179 lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Ievads mikroekonomikas teorijā.- R.: Kamene, 2001, 2002., 2003., 2004., 2005.,
2006.,2007., 2008. – 150. lpp.
2. Mikroekonomika. Izstrādāts E- kurss. Eiropas Sociālā fonda „Profesionālās rehabilitācijas
programmu
attīstība
un
ieviešana”
projekta
pieteikums
Līguma
Nr.
2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017. Projekta nosaukums „Profesionālās
izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības
uzņēmējdarbības programmās”.
3. Ievads ekonomikā. -R.: Mulineo, 2007. – 193 lpp.
4. Ādamsone L., Nešpors V. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un sabiedrības
(valsts) loma to novēršanā. R.:, 2007. – 120 lpp.
5. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss I daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmija, 2003. – 280. lpp.
6. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss II daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmija, 2003. – 243. lpp.
7. Ievads ekonomikā. – R.: Kamene, 2002., 2004. – 193. lpp.
8. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgam darbam. – R.: KIF „Biznesa
komplekss” 2002. – 60 lpp.
9. Mikroekonomika (zinātniskais redaktors 60% kopējā apjoma autors). – R.: Kamene,
2001., 2002., 2003. – 131. lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
• Nešpors V. „Education – a precondition for efficient functioning of human capital”
Starptautiski zinātniskā konference „Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos” Šialiu
universitates 2007. gada 22. novembris
• Nešpors V. „The second higer education in the context of life – long learning” Sofijas
mežsaimniecības universitāte, 2007. gada marts.
• Nešpors V. „Use of efficiency audit for ensuring accountability in local governments”
Starptautiski zinātniskā konference „Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos” Šialiu
universitates 2006. gada 23. novembris
• Nešpors V. „Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлеченния
иностранных инвестиций: региональный аспект”, Донецк – 2006
• Nešpors V. VIII International Scientific Conference „Management and Sustainable
development”, 24 – 26 March 2006, University of Forestry, Yundola, Bulgaria.
• Nešpors V. „Knowledge Society and Difficulties While Seeking after It”, Ernestas
Galvanauskas International Scientific Conference „Economics and Management: Current
Issues and Perspectives”, Šiauliai, 2005. gada 24., 25. novembris.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 34 gadi
Lekciju kursi
Mikroekonomika, Ekonomikas teorija
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ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
⇒ Eksperts AIKNC akreditācijas komisijās
⇒ RTU Senāta loceklis
⇒ RTU Šķīrējtiesas priekšsēdētājs
⇒ Meža Tehniskā Universitāte, Sofija, Bulgārija, zinātnisko rakstu „Management and Sustainable development” redkolēģijas loceklis
⇒ RTU zinātnisko rakstu „Ekonomika un uzņēmējdarbība” redkolēģijas loceklis
CITA INFORMĀCIJA
Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti
RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti
Latvijas Izglītības fonda un VAS ”Latvijas dzelzceļa” atzinības raksts (2000. gads)
21.05.2009.

129

DARBA UN DZĪVES GĀJUMS
Jānis Ēriks NIEDRĪTIS
Personas kods

071039-10704

Dzimšanas vieta
Adrese (pieraksta un dzīves vietas)

Rīga
Lielvārdes ielā 127-51, LV-1048, Rīga,
Latvija
571407
Mobilais
29606233
tālrunis

Tālrunis
Fakss
E-pasts

Mkatedra@riseba.lv
Latvija

Pilsonība
Dzimums
Akadēmiskie
zinātniskie grādi

Vīr.
nosaukumi

un Dr.oec., asoc.prof.

DARBA PIEREDZE
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Laika periods

2000 – tagad
Menedžmenta un mārketinga
vadītājs
AS RSEBAA
1997.g.mar. - 2000.g.jūn.

katedras

Valsts pilnvarnieks
PVAS “Vulkāns”
1996.g. janv.-1996.g.dec.
Augstākās izglītības un zinātnes valsts
ministra palīgs
1994 – 1996
Valsts īpašuma fonda nodaļas vadītājs
Valsts īpašuma fonds
1993-1994
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas
departamenta direktora vietnieks
1983-1993
Mācību prorektors
Latvijas Universitāte
1973-1983
Augstākās un vidējās speciālās izglītības
ministrijas Augstskolu pārvaldes priekšnieks
1970-1973
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Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Darba vietas nosaukums

Ekonomikas fakultātes docents, dekāna
vietnieks
Latvijas Valsts universitāte
1969-1970
Latvijas
neredzīgo
biedrības
Rīgas
ražošanas uzņēmuma galvenais ekonomists
1966-1969
Sektora vadītājs
Latvijas Vietējās rūpniecības konsultēšanas
un projektēšanas birojs
1963-1966
Vecākais inženieris
Mehanizācijas un automatizācijas centrālā
projektēšanas un konstruēšanas birojs
1961-1963
Inženieris
Latvijas
Rūpniecības
projektēšanas institūta

uzņēmumu

IZGLĪTĪBA
2005
Laika periods
Piešķirtā
izglītības
dokumenta Ar RTU Profesoru padomes nozarē
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
„Ekonomika un vadībzinātne” lēmumu
piešķirts asociētā profesora nosaukums
1992
Laika periods
Piešķirtā
izglītības
dokumenta Ar Latvijas Universitātes habilitācijas un
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
promocijas
padomes
1992.gada
12.novembra
lēmumu
nr.22
iegūts
ekonomikas doktora grāds
1990
Laika periods
Piešķirtā
izglītības
dokumenta Piešķirts profesora zinātniskais nosaukums
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
1976
Laika periods
Piešķirtā
izglītības
dokumenta Piešķirts docenta zinātniskais nosaukums
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
1976
Laika periods
Piešķirtā
izglītības
dokumenta Piešķirts docenta zinātniskais nosaukums
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
1971
Laika periods
Piešķirtā
izglītības
dokumenta Aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
disertācija
1964-1968
Laika periods
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Piešķirtā
izglītības
dokumenta LPSR ZA Ekonomikas institūta neklātienes
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
aspirants
1957-1962
Laika periods
Piešķirtā
izglītības
dokumenta Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
juridiskā fakultāte, iegūta kvalifikācija
“ekonomists”
PRASMES
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Zinātniskā darbība

Krievu, angļu
Katedras zinātniskas tēmas „Ārējas vides
izmaiņas un Latvijas Republikas uzņēmēju
konkurētspēja” vadītājs.

Publikācijas (galvenās) atbilstošajā zinātņu nozarē
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Niedrītis J.Ē. Mārketings. Trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums– Rīga:
Turība, 2005.- 408 lpp.
Niedrītis J.Ē. Organizāciju stratēģiju izpildes nodrošināšanas sistēma. – LU raksti
Vadīšana 690. sējums: LU, 2005. – 240.-250. lpp.
J.Niedritis. Marketing. Second edition. - Riga, Turiba, 2001; pp. 272. ( in Latvian).
J.Niedritis. Environmental Protection and Economics. LU EC Vide, 1993; pp. 256
(in Latvian).
J.Niedritis, V. Niedrite. Standardization of Labor in Industry. Riga, Zvaigzne, 1987;
pp. 375 ( in Latvian)
J. Niedritis, B. Tabors. Essential of Scientific Organization of Labour. Riga, Zinatne,
1979; pp. 263 (in Latvian)
J.Niedritis. Innovative Entrepreneurship and Its Promotion. In RTU scientific works
Economics and Entrepreneurship. Riga, RTU: 2001, pp. 27 – 36. (in Latvian)
J.Niedritis. Effectiveness of Innovative Entrepreneurship and Promotion
Possibilities. In LU scientific works Development of Management Science:
Nowadays and in the Future. Riga, LU: 2001, pp. 308-320. (in Latvian)
J.Niedritis. Interaction of Innovation Centres in Latvia and the Possibilities to Make
it More Active. 6th Nordic – Baltic Conference in Regional Science, 2000.
J.Niedritis. Improvement of Quality of Environment: Objectives and Management
System. In scientific works Environment and Development - Latvia - 93, 1994. (in
Latvian)
J.Niedritis. Regulation of Quality of Environment in the Market Conditions. In
scientific works Environmental Economics and Simulation, vol. 584,1993. (in
Latvian)
J.Niedritis. Investigation of Public Opinion as a Pre-condition for Further
Activization of the Human Factor in Environment Utilization. In collective
monograph Effectiveness of Environmental Protection. University of Moscow,
1990. ( In Russian)

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E – pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Ausma ORLOVSKA
sesmi@rtu.lv
67089366; 29287022
160439-11813

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu (ļoti labi), vācu (sarunvalodas līmenī)

IZGLĪTĪBA
1967.g.
P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Ekonomista kvalifikācija
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1992.g.
Dr.oec. - Ekonomikas doktora zinātniskais grāds
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
No 2005.gada 14.septembra līdz 2006.gada 8.februārim
Veikta profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide /
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība.” LU, sertifikāts Nr.0924.
2006.g.
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide Latvijas Universitētē
1994.g.
Eiropas Kopienas PHARE programmas ietvaros Dānijā, Bornholmā
1992.g.
Zviedrijas Valdes Akadēmijā, Stokholmā
1992.g.
Latvijas Rūpniecības ministrijas 9 uzņēmumos
1987.g.
Latvijas Valsts Statistikas komiteja
1982.g.
Maskavas Ekonomikas un statistikas institūts
DARBA PIEREDZE
No 1990. gada
RTU IEF SESMI
Docente
No 1979. gada
LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedras
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Docente
1977.-1979.g.
Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedra
Vecākā pasniedzēja
1968.-1977.g.
PSRS CSP ZPT Latvijas nodaļa
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
1966.-1968.g.
PSRS CSP ZPT Latvijas nodaļa
Vecākais ekonomists
ZINĀTNISKĀ
PROJEKTOS

DARBĪBA

UN

DALĪBA

NOZĪMĪGOS

AKADĒMISKAJOS

1. Ekonomikas ministrijas finansētais pētījums EM Nr. 2004/25 „Darba vietu attīstības
tendenču analīze tautsaimniecībā un atbilstošas statistiskās novērošanas
pilnveidošana”. Viena no 6 izpildītājiem.
2. Ekonomikas ministrijas finansētais projekts „Valsts investīciju un valsts investīciju
programmas ietekme uz tautsaimniecības attīstību”. Viena no 8 izpildītājiem.
3. Valsts kancelejas finansētais pētījums „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas
režīma izraisītās demogrāfiskās sekas Latvijas pamatiedzīvotāju sastāvā” 2.daļa
„Demogrāfisko datu apzināšana”. Vienīgā izpildītāja.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskajos izdevumos:
1. Iedzīvotāju patēriņa struktūras dinamika. Ekonomikas un vadības zinību attīstības
problēmas, IV. LU zinātniskie raksti, Rīga, 2002.g. 6 lpp.
2. Atsevišķi ēnu ekonomikas aspekti Latvijā. Ekonomika, III. Latvijas Universitātes
raksti, 671. sējums, 2004., 8 lpp.
3. Changes in the Consumption structure of Latvias Population. Population and
labour force 4/2004 University of Latvia, 8 lpp.
4. Melnās ekonomikas kriminālie virzieni. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika,
IV. 689, 2005., 9 lpp.
5. Tatjana Pļevako, Ilmārs Vanags, Ilze Skujeniece. Ausma Orlovska. Rūpniecības
nozaru konkurētspējas vērtējums. Statistikas un pārvaldes problēmas. 2005.
Zinātniskie raksti. Latvijas Statistikas institūts. Rīga, 12 lpp.
6. Tatjana Plevako, Inese Katkovska, Ausma Orlovska. Mājokļu tirgus statistikas
pilnveidošana. Statistikas un pārvaldes problēmas, 2006.g. Zinātniskie raksti.
Latvijas Statistikas institūts. Rīga, 2006., 6 lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi:
1. A.Orlovska. Statistika. Mācību līdzeklis, Rīga, RTU, 2004.- 81.lpp.
2. A.Orlovska . Uzdevumu krājums statistikā. Rīga, RTU, 2006. – 51 lpp.
3. A.Orlovska. Statistika. Rīga, 2007.- 112 lpp.
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Минск. 2004. Международная научно-практическая конференция «Расширение
Европейского Союза и Республика Беларусь на новой границе. Тезисы:
Индустрия туризма в Европе и Латвии, 2 стр. Минск, БГЭУ, 2004.
2. Минск, 2004. V Международная научно-практическая конференция «Теория и
практика менеджмента и маркетинга». Тезисы: Криминальные аспекты теневой
экономики, 2 стр. Минск, 000 Меджик Бук, 2004.
3. Минск, 2005 Материалы международной научно-практической конференции.
Тезисы: Плевако Т., Орловска А., Плевако Л. «Оценка конкурентоспособности
отраслей промышленности. Минск. 000 Мэджик Бук, 2005, 3 стр.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā (RTU) 19 gadi (kopš 1990.g.)
Lekciju kursi
Plāna tautas saimniecības bilance;
• Rūpniecības statistika;
• Statistikas vispārīgā teorija;
• Sociāli ekonomiskā statistika;
• Uzņēmējdarbības statistika;
• Ekonomiskā statistika;
• Banku un finanšu statistika;
• Latvijas tautsaimniecība.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
1. 2001.gadā no jauna izstrādāta un regulāri tiek pārskatīta programma
priekšmetā „Statistika”
2. 2001.gadā izstrādāta un regulāri tiek pārskatīta programma priekšmetā
„Latvijas tautsaimniecība”
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. Līdzdalība Starptautiskās zinātniskās konferences „Efektivitāte un konkurence”
organizēšanā Daugavpils Universitātē 2005.gada 26. un 27. septembrī.
2. Oficiāli apstiprinātu valsts, pašvaldību vai citu juridisko un fizisko personu dibināto
uzņēmējdarbību konsultants:
• SIA „Realitāte” Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence Nr.54, reģistrācijas Nr.
LV40003436520, Brīvības ielā 58, Rīgā LV-1011.
• SIA „Suneps”, reģistrācijas Nr. LV 40003453234, Stabu ielā 119, Rīgā LV-1009.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā :
Dzimšanas dati:

Daina OSE
daina.ose@navigator.lv
+371 7089368
22.03.71.

VALODAS
Dzimtā valoda :
Citas valodas :

latviešu valoda
krievu valoda, vācu valoda

IZGLĪTĪBA
1996.g.- 1998.g. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra diploms Nr. 004567.
Tiesību maģistra grāds.
1993.g.- 1995.g. RTU, Inženierekonomikas fakultāte, Maģistra diploms Nr. 000414.
Inženierzinātņu maģistra grāds.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2006.gada oktobris- 2007. gada jūlijs.Mācību centrs “NIA-KO”. Profesionālās pilnveides
izglītības programma 303411 “Nekustamā īpašuma tirdzniecība”, apliecības Nr. 043692.
2006.gada decembris- 2007. gada jūnijs. SIA “Kogra” mācību centrs. Pieaugušo neformālās
izglītības programma “Informāciju tehnoloģijas kurss”, apliecības reģ. Nr. 1868.
2005.gada 14.februāris – 2005.gada 6.jūnijam. Profesionālā pilnveide Augstskolu mācībspēku
pedagoģiskā pilnveide programmā “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba
vadība. Sertifikāts Nr. 0823.
DARBA PIEREDZE
Kopš 1998.g. RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, praktiskais docents.
Kopš 1996.g. LU, Juridiskā fakultāte. Stundu pasniedzēja- lektore.
1992.g.- 2002.g. VRU “Kompresors”, jurists.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu nodokļu un finanšu vides pilnveidošana//
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas – starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobrī., 148.-155.lpp.
2. D.Ose, I.Seržante. Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā //
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas - Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.g., 285.-296.lpp.
3. D.Ose. Mazo komercdarbības formu dibināšanas īpatnības Komerclikumā// Tradicionālais
un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā - Starptautiskās
zinātniskās
konferences materiāli. Rēzekne, 2002.gada 28.februāris - 2.marts.,277.- 283.lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. D.Ose. Darba tiesību pamati, otrais papildinātais izdevums, R.RTU, 2007., 48 lpp.
2. D.Ose. Darba tiesību pamati, R.RTU, 2006., 42 lpp.
3. D.Ose. Tiesību pamati. Mācību līdzeklis, R; RTU, 2002., 58 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2007.gada 19. septembris. Zinātniskā konference: Civilprocesa aktuālās problēmas, LR
Tieslietu ministrija, Rīga. Referāts “Tiesas paziņojumi un izsaukumi, un tiesas dokumentu
izsūtīšana”.
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2007.gada 25.- 26.janvāris. Starptautiska zinātniska konference: Tiesību harmonizācija
Baltijas jūras reģionā pēc Eiropas Savienības paplašināšanās, Rīga. Referāts: Tiesu izpildītāju
institūta vieta tiesu sistēmā un tā izaugsme reformas gaitā.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 13 gadi.
Lekciju kursi:
“Tiesību pamati”, “Saimnieciskās un darba tiesības”, “Civiltiesības”, “Komerctiesības”,
“Darba un sociālās tiesības”, “Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati”, “Darba
aizsardzības tiesiskie pamati”, „Civilprocess”, „Sprieduma izpildes tiesības”, „Civilprocesa
aktuālās problēmas”.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
kopš 2006.gada augusta LR Tieslietu ministrija, Civilprocesa likuma grozījumu darba grupas
locekle.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:

Iveta OZOLIŅA- OZOLA
ivetaser@inbox.lv
+371 67089015

VALODAS
Dzimtā valoda: krievu un latviešu
Citas valodas: angļu
IZGLĪTĪBA
No 09.1996. līdz 07.2001. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Inženierekonomikas fakultāte
(IEF). Sekmīgi pabeigtas doktorantūras studijas.
No 09.1996. līdz 06.1999. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.
No 09.1993. līdz 06.1995. RTU, IEF Inženierzinātņu maģistra grāds ekonomikā.
No 09.1988. līdz 06.1993. RTU, IEF Inženiera-ekonomista kvalifikācija ar specialitāti
„Mašīnbūves ekonomika un vadīšana”.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
02.2007. Seminārs „Elektronisko resursu lietošana universitātēs”, Rīgas Biznesa skola, 18h
03.2005. Grupu terapijas seminārs „Intensīvā terapeitiskā ticība”, Cilvēka izpētes institūts un
Dr. A. Aļekseičiks (Lietuva), 28h
DARBA PIEREDZE
Kopš 09.1995. RTU, IEVF, Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra, lektore.
No 09.1999. līdz 06.2006. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola, Psiholoģijas
fakultāte.
No 09.2003. līdz 12.2004. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Psiholoģijas
fakultāte, lektore.
No 09.1993. līdz 06.1995. RTU, IEF, Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa, asistente.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
No 10.2005. līdz 10.2007. Līdzautors (kopā ar Asoc.prof. Dr.paed. Anitu Lanka) grāmatas
„Managing Human Resources in the Transition Economies of Central and Eastern Europe”
nodaļas „Human Resource Management in Latvia” veidošanai, izdevniecība Routledge,
projekta koordinators Dr. M Morley (University of Limerick, Ireland)
No 12.2006. līdz 12.2007. Projekts „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide
invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās”, Valsts aģentūra „Sociālās
integrācijas centrs”, projekta speciālists mācību programmu un materiālu e-kursiem „Vadības
psiholoģija” (3KP) un „Patērētāju uzvedība tirgū” (2KP) izstrādāšanai.
No 04.2005. līdz 05.2005. Nacionālās programmas projekts „Vienotas metodikas izstrāde
profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei un
izglītošanai”, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs, ekspertu
darba grupu konsultants
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
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1. Cilvēkresursu vadīšanas efektivitātes novērtēšanas problēmas / I. Seržante //
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. RTU 48. starptautiskās
zinātniskās konferences referātu tēzes. – R.: RTU Izdevniecība, 2007. - 55. lpp.
2. Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā / D. Ose, I. Seržante //
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti. – R.: RTU Izdevniecība, 2005. - 285.-295. lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. E-kursu mācību programma un mācību līdzekļi studiju priekšmetos „Vadības psiholoģija”
un „Patērētāju uzvedība tirgū” [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaites pakalpojums. –
Jūrmala: Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, 2007. – Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://koledza.sic.gov.lv/esf/prieksmeti.php
2. Nolikums par studiju projekta izstrādāšanu mācību priekšmetā „Personāla plānošana,
organizācija un vadīšana”. – Rīga: RTU, 2007. – 42 lpp.
3. Nolikums par studiju darba izstrādāšanu mācību priekšmetā „Vadības psiholoģija”. –Rīga:
RTU, 2007. – 43 lpp.
4. Komandas veidošana (mācību līdzeklis) – Rīga: RTU, 2002. - 80 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
13.-15.10.2005. Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas”, RTU, Rīga. Referāts „Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas
Latvijā” (līdzautors D. Ose)
26.03. 2002. Metodiskais seminārs „Studentu patstāvīgais darbs un darbs grupās”, RTU, Rīga.
Ziņojums „Mācību metodes „darbs grupās” pielietojums mācību kursa „Komandas
veidošana” apgūšanā”
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē ir 14 gadi.
Lekciju kursi:
Cilvēku resursu ekonomika, Komandas veidošana, Vadīšanas psiholoģija, Vadības
psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Personāla plānošana, organizācija un vadīšana,
Patērētāju uzvedība tirgū.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
No 10.2007. Latvijas Personāla vadības asociācijas biedrs.
CITA INFORMĀCIJA
Apbalvojumi
03.2007. RTU IEF Studentu pašpārvaldes pasniedzēju gada balva „Stingrākais pasniedzējs
2007”.
06.2005. Goda raksts par radošu ieguldījumu izdevuma „Bizness & Psiholoģija” tapšanā.
12.2003. Pateicība par kvalitatīvi veiktu darbu un augstu pasniegšanas līmeni studentu
vērtējumā (RPIVA, Psiholoģijas fakultāte).
Publikācijas zinātniski-populāros izdevumos
1. Cilvēkresursu struktūrvienību vadība: Personāla vadības rokasgrāmata. – R.: Dienas
bizness, 2007 - 44 lpp.
2. Personāla motivēšana: uz darbinieka ieguldījumu balstīta darba samaksa // Biznesa
Psiholoģija, 2007., augusts-septembris, 10.-17. lpp.
3. Cilvēkresursu struktūrvienību novērtēšanas kritēriji // Biznesa Psiholoģija, 2006.
decembris
4. Prasme deleģēt pilnvaras darbiniekiem // Biznesa Psiholoģija, 2006. oktobris, 28.-35. lpp.
5. Iepazīsimies - amata apraksts // Biznesa Psiholoģija, 2006. augusts, 26.–35. lpp.
21.05.2009.
139

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
Dzimšanas dati:

Gunārs OZOLZĪLE
1956.g. 30.septembris

VALODAS
Valodu prasme:

latviešu, krievu, vācu

IZGLĪTĪBA
1986.-1989. Maskavas Valsts universitāte, aspirants
1975.-1980. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, students
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2000. RTU Filozofijas un socioloģijas katedras asoc.profesors;
1995. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents;
1992. Socioloģijas zinātņu doktors;
1989. Filozofijas zinātņu kandidāts.
DARBA PIEREDZE
2006. RTU Filozofijas un socioloģijas katedras vadītājs
2000.-2006. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras asoc.profesors, katedras vadītājs
1995.- 1999. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents
1991.- 1994. RTU Politoloģijas katedras vec. pasniedzējs
1989.- 1991. RPI Sociālpolitisko teoriju katedras asistents
1980.- 1989. RPI Sociologu grupas zinātniskais līdzstrādnieks
PUBLIKĀCIJAS
1.G.Ozolzīle (ar līdzautoriem). Studentu attieksme pret militāro karjeru. RTU Zinātniskie
raksti, 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes, 8.sēj., R., RTU, 2005, 137.-151.lpp.
2.G.Ozolzīle. Demokrātiskās vērtības un labklājības valsts. Sabiedrība un kultūra//Zin.Rakstu
krājums, 7.sēj., Liepāja, LPA, 2005, 216-221.lpp.
3.G.Ozolzīle. Labklājības valsts un izglītība. RTU Zinātniskie raksti, 8.sēr., Rīga, RTU, 2004.
6.sēj., 22.-28.lpp.
4.G.Ozolzīle. Sociālā valsts mūsdienu sabiedrībā. LPA raksti. Rīga, LPA, 2004. 11.sēj. 16
lpp.
5.Ozolzīle G. Vēlreiz par vēlēšanu sistēmas reformu Latvijā. RTU Zinātniskie raksti
(8.sērija). Rīga, RTU, 2003. 4sēj.125.-134.lpp.
6.Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. RTU Zinātniskie
raksti(8.sērija). Rīga, RTU, 2002. 1.sēj.115.-121.lpp.
7.Ozolzīle G. Daži priekšnosacījumi populismam un ekstrēmismam Latvijā. LPA raksti. Rīga,
LPA, 2000.7.sēj.75.-86.lpp.
8.Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās un demokrātijas stabilitāte. LPA raksti.Rīga, LPA,
1999.6.sēj.57.-68.lpp.
9.Ozolzīle G.(ar līdzaut.) Demokrātijas stabilitāte Latvijā: priekšnoteikumi un izredzes.
Grām.: Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga, Jumava, 1998. 142.-173.lpp.
10. Ozolzīle G. Demokrātiskās stabilitātes priekšnosacījumi. LPA raksti. Rīga, LPA, 1998.
5.sēj.41.-51.lpp.
11. Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātijas stabilitāte. STI Zinātnisko rakstu krājums. Rīga,
STI, 1997.1.sēj.18-26.lpp.
12. Ozolzīle G.(et al) The Stability of Democracy in Latvia. Social Cahnges in Latvia.
Humanities and Social Sciences.Latvia. Riga, University of Latvia, 1997. pp.103-134.
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13. Ozolzīle G. Politiskā kultūra un demokrātija. LPA raksti. Rīga, LPA, 1997.4.sēj.51.61.lpp.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
Dalība starptautiskos projektos:
2006.- 2007. ESF projekts “Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT
jomā”;
2000. – 2001. Latvijas, Lietuvas, Somijas izglītības projekts “Akcentu un struktūras maiņa
arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā”
1999. – 2000. Nīderlandes valdības (programma “Matra”) un sab.org.”Saulespuķe” projekts
“Sunflower Project for Mentally Handicapped Children”
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2004. Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais projekts „Studentu attieksme pret
augstāko militāro izglītību un profesionālās militārās karjeras iespējām” – vadītājs;
2003.-2004.
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus
Latvijā” – vadītājs;
2000. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma ”Jaunieši ar garīgās attīstības
traucējumiem kā sociāla grupa un viņu rehabilitācijas iespējas Latvijā” vadītājs;
1998.-1999. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma “Politiskās elites veidošanās un
demokrātijas stabilitāte” vadītājs;
1995. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma ”Latvijas politiskās sistēmas veidošanās:
efektivitātes un stabilitātes problēma” vadītājs;
1994. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma “Jauno interešu grupu politiskās
orientācijas” vadītājs;
1993.- 1994. Centrāleiropas universitātes un Sorosa fonda finansētā pētījuma “Jaunu politisko
sistēmu veidošanās un demokrātijas stabilitāte: Latvijas gadījums” vadītājs;
1992. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma “Politiskā kultūra un politiskās sistēmas
stabilitāte Latvijā” vadītājs;
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Akadēmiskie kursi:
Kopš 1998. g. Demokrātija: teorija un prakse
kopš 1995. g. Sociālā politika
kopš 1992.g. Socioloģija
kopš 1989g. Politikas zinātne Latvijas politiskā sistēma
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
Referāti:
1. Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. Referāts nolasīts
RTU 42.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2001.gada 11.oktobrī.
2. Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātija Latvijā. Referāts nolasīts RTU 43.starptautiskā
zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada 14.oktobrī.
3. Ozolzīle G. Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā. Referāts nolasīts RTU
44.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada 10.oktobrī.
4. Ozolzīle G. Dažas augstākās izglītības attīstības tendences Latvijā. Referāts nolasīts RTU
45.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī.
5. Ozolzīle G. Studentu sekmju analīze. Referāts nolasīts RTU 46.starptautiskā zinātniskā
konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī.
6. Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās Latvijā. Referāts nolasīts RTU 47.starptautiskā
zinātniskā konferencē Rīgā, 2006.gada 13.oktobrī.
7. Ozolzīle G. Studentu politiskās orientācijas. Referāts nolasīts RTU 48.starptautiskā
zinātniskā konferencē Rīgā, 2007.gada 12.oktobrī.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Remigijs POČS
remigijs.pocs@rtu.lv
+371 7089010
08.09.47.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu, angļu, vācu

IZGLĪTĪBA
1966.-1971. Latvijas Valsts Universitāte. Ekonomikas fakultāte (ekonomista-matemātiķa
kvalifikācija)
1972.-1975. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts. Aspirantūra
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1976. Ekonomisko zinātņu kandidāts. Disertācija: "Darba ražīguma prognozēšanas metožu un
modeļu izvēles un novērtēšanas jautājumi (piemērojot Latvijas PSR rūpniecībai)".Aizstāvēta
Latvijas Valsts Universitātē.
1986. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. Specialitāte: "Ekonomiski-matemātisko metožu un
skaitļošanas tehnikas pielietošana ekonomiskos pētījumos tautsaimniecības un tās nozaru
plānošanā un vadīšanā". Grādu piešķīrusi bijušās PSRS Valsts Atestācijas komisija, Maskava
1991. Ekonomisko zinātņu doctors. Disertācija "Republikas tautsaimniecības attīstības
lietišķo ekonomiski-matemātisko modeļu izstrādāšana un pielietošana (piemērojot Latvijas
Republikai)". Aizstāvēta Lietuvas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā, Viļņā
1992. Habilitētais ekonomisko zinātņu doktors (Dr.habil.oec.). Grādu piešķīrusi Latvijas
Zinātnes padome.
2000. Rīgas Tehniskās universitātes profesors (profesora nosaukumu piešķīris RTU Senāts).
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
1993.-1994. Arhūzas (Dānija) Universitātes Ekonomikas institūts: lekcijas un semināri mikroun makroekonomikā (4 mēneši).
1997. Arhūzas (Dānija) Universitāte Ekonomikas institūts: mācību-metodiskais darbs (1
mēnesis)
2007. Tālākizglītības kursi „Loģistika – mazo un vidējo uzņēmumu speciālistiem”, RTU, 24
stundas
DARBA PIEREDZE
Rīgas Tehniskā Universitāte:
Kopš 2007.g. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāns;
Kopš 2002.g. Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras
vadītājs;
Kopš 1999.g. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors;
1997. – 2002. Tautsaimniecības un ārējo ekonomisko sakaru modelēšanas
profesora grupas vadītājs;
Kopš 1992.g. profesors.
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts:
1982.-1991. Tautsaimniecības modelēšanas sektora vadītājs.
1978.-1982. Skaitļošanas tehnikas laboratorijas vadītājs;
1976.-1978. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks;
1975.-1976. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks;
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija:
1993.-1994. Makroekonomiskās analīzes un prognožu departamenta direktors;
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
1. LZP grants: „Makroekonomisko procesu stohastiskā modelēšana”, 2001.-2003.g.,
vadītājs;
2. LR Ekonomikas ministrijas projekts: “Latvijas makroekonomiskās un nozaru attīstības
analīze un prognozēšana, modelēšanas instrumentārija izstrāde”, 2002.-2003.g., vadītājs;
3. LR Zemkopības ministrijas projekts: “Meža un saistīto nozaru attīstības analīzes un
prognozēšanas modelēšanas instrumentārija izstrāde”, 2003.g., vadītājs.
4. LZP grants „Latvijas makroekonomiska nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana ", 2004.2007.g., vadītājs;
5. LR Ekonomikas ministrijas projekts: “Tautsaimniecības vienotās stratēģijas mērķu
rādītāju sistēmas un īstenošanas scenārija izstrāde, izmantojot modelēšanas
instrumentāriju”, 2004.g., vadītājs;
6. VAS „Latvenergo”, LR Ekonomikas ministrijas, LR Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas projekts: “Vispārējā līdzsvara aprēķina modeļa un Latvijas
enerģētikas nozares attīstības prognožu izstrāde”, 2005.-2006.g., vadītājs;
7. IZP-RTU I projekts: „Pieprasījuma pēc speciālistiem Latvijas tautsaimniecības nozarēs
prognožu izstrādē, izmantojot ekonomiski-matemātiskos modeļus”, 2005.g., vadītājs;
8. IZM-RTU II projekts: ”Latvijas elektroenerģijas patēriņa prognožu izstrāde, izmantojot
ekonometriskos modeļus”, 2006.g., vadītājs;
9. IZM-RTU III projekts: ”Latvijas būvniecības nozares un nekustāmā īpašuma tirgus
attīstības prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, 2007.g., vadītājs;
10. LR Ekonomikas ministrijas projekts: „Inflācijas un darbaspēka izmaksu izmaiņu ietekmes
uz tautsaimniecības struktūru novērtēšana, izmantojot vispārējā līdzsvara aprēķina
modeli”, 2007.g., vadītājs;
11. IZM-RTU IV projekts: “Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas sistēmdinamikas
prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, 2008.g., vadītājs;
12. LZP grants: „Izmaksu – izlaides tabulu izstrādes nodrošināšana Latvijā” 2008.g., vadītājs.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. The Conjuncture Type Model of Latvian Economy (practical realisation). International
conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education”. Riga,
University of Latvia, October 2-4, 2003;
2. Latvijas Inforum saimes modeļa izstrādāšana. RTU 47. Starptautiskās zinātniskās
konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. Rīga, RTU,
2006.g. 21.-23.septembris;
3. Iedzīvotāju un nodarbināto skaita prognozēšana Latvijas makroekonometriskā modeļa
ietvaros. RTU 47. Starptautiskās zinātniskās konference: “Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, Rīga, RTU, 2006.g. 21.-23.septembris;
4. Elektroenerģijas patēriņa prognozēšana Latvijā (lietojot ekonometriskos modeļus). RTU
48. starptautiskā zinātniskā konference: “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības
problēmas”, Rīga, RTU, 2007.g. 11.-13. oktobris;
5. Base-scenario forecasts by Latvian INFORUM model: results and problems. 15th
INFORUM World Conference, Trujillo (Spānija), September 10-14, 2007.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādēs 30 gadi.
Lekciju kursi
1. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. 3 KP.
2. Transporta procesu modelēšana. 3 KP.
3. Makroekonomisko procesu modelēšana. 3 KP.
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4. Ekonometrija. 3 KP.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
1. Doktorantūras studiju programma „Vadībzinātne”.
2. Profesionālo bakalauru studiju programma „Uzņēmējdarbības loģistika”.
3. Profesionālo bakalauru studiju programma „Starptautisko ekonomisko sakaru
organizēšana un vadīšana”.
4. Profesionālo maģistru studiju programma „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana
un vadīšana”.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. RTU Inženierekonomikas fakultātes Promocijas padomes priekšsēdētājs.
2. RTU Inženierekonomikas fakultātes Profesoru padomes loceklis.
3. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Profesoru padomes loceklis.
4. LUU Ekonomikas fakultātes Profesoru padomes loceklis.
5. RTU Zinātnisko rakstu sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija
un prakse” galvenais zinātniskais redaktors.
6. LZP izdevuma „Ekonomikas un juridisko zinātņu galvenie pētījumu virzieni” redkolēģijas
loceklis.
7. LZP eksperts.
8. RTU Inženierekonomikas fakultātes ikgadējās starptautiskās zinātniskās kokonferences
orgkomitejas loceklis.
9. RTU Inženierekonomikas fakultātes Programmu komisijas loceklis.
10. RTU Senāta loceklis.
11. RTU Senāta finanšu komisijas loceklis.
PUBLIKĀCIJAS
Vairāk nekā 70 zinātniskās publikācijas, tai skaitā 2 individuālas un 4 kolektīvas
monogrāfijas:
Publikācijas no 2000.g.
Zinātniskās monogrāfijas
1. R.Zīle, I.Šteinbuka, R.Počs, J.Krūmiņš, H.Ancāns, U.Cērps. Latvia Entering the XXIst
Century. Economics. Integration. Finance. Riga, Published by “Nacionālais Medicīnas
Apgāds”, 2000. Chapter I: Economic Development (1992-1999), p.19-43 (co-authors
H.Ancāns, I.Šteinbuka), Chapter II: Economic Strategy, p.43-49, Chapter IX: Scenario of
Latvia’s Economic Development, p.159-175 (co-author I.Šteinbuka).
2. V.Skribans, R.Počs. Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. RTU
Izdevniecība, Rīga, 2008. 110 lpp. (izdevniecībā)
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. R.Počs. Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās stratēģijas mērķi. Rīgas Tehniskās universitātes
zinātniskie raksti. 3. sērija – Ekonomika un uzņēmējdarbība. 1.sējums - Tautsaimniecība:
teorija un prakse. Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2000. 8-16.lpp.
2. R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis. Latvijas ekonomikas konjunktūras tipa modelis. Rīgas
Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 3. sērija – Uzņēmējdarbība un vadīšana
(Tautsaimniecība: teorija un prakse). 4.sējums. Izdevniecība “RTU”, Rīga, 2001. 106111.lpp.
3. J.Carkovs, M.Leidmans, R.Počs. Stochastic Analysis of Price Equilibrium Stability for
Marshall-Samuelson Adaptive Market. 1st International Conference APLIMAT, February
7.-8. 2002, Department of Mathematics Faculty of Mechanical Engineering Slovak
University of Technology. Bratislava, Slovak Republic. pp.103-108.
4. J.Carkovs, R.Počs. Price Equilibrium Volatility Reserve for Stability for MarshallSamuelson Adaptive Market. Proceedings of 17th International Workshop on Statistical
Modelling. 8-12 July, 2002. Chania, Greece. pp.153-156.
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5. V. Ajevskis, N.Gutmanis, E.Liepa, R. Pocs. On Latvian Economic Indicators. The 6th
World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 14-18 July, 2002.
Orlando, Florida, USA. pp. 462-463.
6. M. Leidman, J.Carkovs, R. Počs. Price Equilibrium Stochastic Analysis. The 6th World
Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 14-18 July, 2002. Orlando,
Florida, USA. pp. 472-473.
7. Počs R., Buiķis M., Ajevskis V. The Conjuncture Type Model of Latvian Economy
(practical realisation). International conference “Research in Statistics – Basis of Social
Sciences and Education”. (Riga, October 2-4, 2003), Riga: University of Latvia, 2004,
pp.139-143.
8. M.Grassini, R.Počs, G.Pinke, L.Neiders. Overview of the Latvian Economy in the
Context of the Development of the Multisectoral Makroeconomic Model of Latvia. Acta
Universitatis Lodziensis. Folia 198. Inforum Models for the New EU Members.
Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. Lodz, 2006. pp.87.-109.
9. V.Ozoliņa, R.Počs. Latvijas iedzīvotāju un nodarbināto skaita prognozēšana (lietojot
ekonometriskos modeļus). RTU zinātiskie raksti. 3. sērija, 13.sējums „Ekonomika un
uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse”, Rīga, RTU, 2006. 87.-97.lpp.
10. Р.Почс, Е.Царков, Н.Гутманис. Об ассимптотической стационарности GARCH(p,q)
процесса. Материалы международной научно - практической конференции. Україна,
Чернiвцi: Рута, 2006. c.99-102.
11. Velga Ozoliņa, Remigijs Počs. Short- and Long-term Forecasting of Population in Latvian
Macro- and Multisectoral Models. Recent Developments in INFORUM-tipe Modeling.
Lodz University Press. Lodz, 2007. pp. 129.-140.
12. Ozoliņa V., Počs R. Elektroenerģijas patēriņa prognozēšana Latvijā (lietojot
ekonometriskos modeļus). RTU zinātniskie raksti. 3. sērija, 14.sējums “Ekonomika un
uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse”, Rīga, RTU, 2007. 94.-107.lpp.
13. Komkova J., Počs R. Uzņēmuma risku vadīšanas modeļu veidošanas problēmas,
izmantošanas priekšrocības un trūkumi. RTU zinātniskie raksti. 3. sērija, 14.sējums
“Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse”, Rīga, RTU, 2007.
63.-69.lpp.
14. Počs R., Carkovs J., Buiķis, Ajevskis V.. Latvijas makroekonometriska nepārtraukta laika
modeļa izstrādāšana. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni
2006.g. Nr.12, LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes Ekspertu komisija. Rīga, 2007.
155.-156.lpp.
15. A.Auziņa, R.Počs. Base-scenario forecasting using the Latvian multisectoral
macroeconomic model: theoretical structure and results // Structural changes, International
trade and multisectoral modelling (edited by R.Bradazzi, M.Grassini). – Florence: Firenze
University Press, 2008. – p. 43-62.
16. Ozoliņa V., Počs R. Modelling of Fiscal Sector Indicators // Humanities and Social
Sciences: Latvia. Modelling Latvian Economy. – Rīga: University of Latvia; Institute of
Economics, Latvian Academy of Sciences, 2008. – 49.-66. lpp.
17. V.Ozoliņa, R.Počs. Electricity consumption dynamics and forecasts in Latvia //
Structural changes, International trade and multisectoral modelling (edited by R.Bradazzi,
M.Grassini). – Florence: Firenze University Press, 2008. – p. 239-260.
18. Skribans V. Modelling Crediting Volume by Using the System Dynamic Method //
Humanities and Social Sciences: Latvia. Modelling Latvian Economy. – Rīga: University
of Latvia; Institute of Economics, Latvian Academy of Sciences, 2008. – 114.-123. lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. R.Počs, V.Ozoliņa. Makroekonomisko procesu modelēšana. Lekciju konspekts. RTU,
2007. 70 lpp.
2. R.Počs. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. Mācību līdzeklis. RTU, 2003. 148
lpp.
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3. Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Rīga, RTU, 2000, 2001
(līdzautori A.Landsbergs, A.Krastiņš, N.Sprancmanis).
4. Ievads studiju nozarē. „Ekonomika” un „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Mācību līdzeklis.
5.nodaļa „Starptautisko ekonomisko sakaru un organizēšanas un muitas darbības pamati”,
Rīga, RTU, 2002, 69.-76.lpp. (līdzautors A.Gulbis).
5. Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Rīga, RTU, 2000, 2006
(līdzautori A.Landsbergs, A.Krastiņš, N.Sprancmanis).
6. Nolikums par diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Rīga, RTU, 2001, 2005
(līdzautori A.Landsbergs, A.Krastiņš, N.Sprancmanis).
7. Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu (maģistra profesionālā grāda
iegūšanai). Rīga, RTU, 2006 (līdzautori A.Landsbergs, A.Krastiņš, N.Sprancmanis).
8. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo
studiju programmās. Rīga, RTU, 2007 (līdzautori N.Sprancmanis, K.Griķe).
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Ivars PUCENS
ivars@rigasaudits.lv
29277754
170558-11822

VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu.
Citas valodas: vācu, krievu, angļu.
IZGLĪTĪBA
1983. – 1986. Rīgas Politehniskā institūta aspirantūra.
1976. – 1981. Rīgas Politehniskais institūts, inženiera- ekonomista kvalifikācija mašīnbūves
rūpniecības ekonomikas un organizācijas specialitātē.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas doktors (Dr. oec.). Doktora disertācija ”Rūpniecisko robotu pielietošanas
ekonomiskais novērtējums”, aizstāvēta Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta
Specializētajā padomē 1987.gadā, nostrifikācija ar Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas
padomes H-09 1992. gada 11.decembra lēmumu.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
1990. – 1991.m.g. stažēšanās Dortmundes Universitātes mārketinga katedrā, Vācijā.
DARBA PIEREDZE
1989.- līdz šodienai: Rīgas Tehniskās universitātes (Rīgas Politehniskā institūta), docents.
1984. – 1989. Rīgas Tehniskās universitātes (Rīgas Politehniskā institūta), vecākais
pasniedzējs.
1981. – 1984. Rīgas Tehniskās universitātes (Rīgas Politehniskā institūta), asistents.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
O.Starčenkova, I.Pucens. Latvijas pakalpojumu nozares attīstība Eiropas Savienības tirgū.//
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes zinātniskie raksti. Ekonomiskie
pētījumi uzņēmējdarbībā. 5.sējums.- Rīga: RTU, 2007.- 133-140.lpp.
Vēl 17 zinātnisko publikāciju autors 1982.- 1999.
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Mācību un metodiskie līdzekļi
8 mācību un metodisko līdzekļu autors 1984.- 1989.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
Piedalīšanās 7 zinātniskās konferencēs 1982.- 1999.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 26 gadi
Lekciju kursi
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (maģ.).
Ārējo ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (bak.).
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas. Doktora eksāmena komisija.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Personas dati:
Vārds, uzvārds:
E-pasts
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Jānis REITERS
janis.reiters@rtu.lv
+371 67089368
25.05.43.

Valodas:
Dzimtā valoda: latviešu valoda
Cites valodas: krievu valoda, vācu valoda
Izglītība:
1962. - 1963. RPI, Mašīnbūves fakultāte
1963. - 1966. Obligātais dienests PSRS armijā
1966. - 1969. RPI, Inženierekonomikas fakultāte (dienas nod.)
1969. - 1972. RPI, Inženierekonomikas fakultāte (vakara nod.). Iegūta inženiera ekonomista
kvalifikācija.
1980. - 1985.RPI aspirantūra
1985. Aizstāvēts ekonomikas zin. kand.grāds. Disertācijas temats: “Tehnoloģijas varianta
izvēles ekonomiskā pamatojuma pilnveidošana mašīnbūvē”.
1989. Piešķirts docenta zin. nosaukums
1992. Nostrificēts ekonomikas doktora zin.grāds. Lēmums: 13.11.92. RTU, H-09
1992. Piešķirts RTU docenta nosaukums.
Darba pieredze:
1969. - 1975. Uzņēmums VEF, inženieris, AVS projekta grupas vadītājs
No 1975. gada. RPI, RTU darbinieks.
1975. - 1988. RPI, IEF, Mašīnbūvnicības ekonomikas un organizācijas katedra, vecākais
pasniedzējs.
1988. - 1993. RTU, IEF, Darba zinātniskās organizācijas un ražošanas vadīšanas katedras
vadītājs.
1993. - 1998. RTU, IEF, Uzņēmējdarbības vadīšanas profīlinstitūts, RTU docents
No 1998. gada. RTU, IEF, Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa, RTU docents
No 2006. gada. RTU, IEF, Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra, līdz šim
brīdim RTU docents
Zinātniskā darbība
Publikācijas zinātniskos izdevumos:
1. Reiters J. Krasta D. Ierobežoto darba resursu profesionālā atlase un iesaistīšana
uzņēmējdarbībā Latvijas Republikā. Zin. rakstu krāj.: Sociālie un ekonomiskie
pētījumi uzņēmējdarbības vadīšanā. -Rīga, RTU, 1998. -lpp. 90 - 95.
2. Reiters J. Mazo un nelielo uzņēmumu nozīmeLatvijas Republikas politiskās
stabilitātes veidošanā. Starptautiskās zinātniski praktiskāskonferences ref. tēzes, Rīga
1999. g. 10. dec. -Rīga, RTU, 1999. -lpp.21.
Piedalīšanās zinātniskās konferencēs:
1. Starptautiskās zinātniski praktiskāskonference: Rūpniecības attīstība pārejas periodā. RTU, Rīga 1999. g. 10. dec.
2. Septītā ikgadējā Starptautiskā konference Visaptverošās kvalitātes vadībā: Efektīva
vadība attīstības virzītājspēks. 2003. g. 21. nov.
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Pedagoģiskā darbība
Pedagoģiskais darba stāžs RTU no1975. gada
Lekciju kursi mācību programmā Uzņēmējdarbība un vadība:
IUV 422 Vadīšanas sistāmanalīze,
IUV 510 Cilvēku resursu vadīšana,
IUV 519 Stratēģiskā vadīšana,
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. J.Ķipsna, J. Reiters. Nolikums par Uzņēmējdarbības vadīšanas virziena
Diplomprojektu izstrādāšanu un aizstāvēšanu. -Rīga: RTU, 2000. -16 lpp.
2. J.Ķipsna, J. Reiters. Nolikums par Uzņēmējdarbības vadīšanas virziena Maģistra
darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu ekonomikā. -Rīga: RTU, 2000. -19 lpp.
3. J. Reiters, I. Lapiņa, G. Maurāne. Prakses atskaites un kvalifikācijas darba
izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi personāla speciālista
kvalifikācijas iegūšanai -Rīga: RTU, 2004. -36 lpp.
4. J.Ķipsna, J. Reiters., G. Maurāne. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un
aizstāvēšanu bakalauru profesionālo studiju progrmmā “Cilvēku resursu vadīšana”. Rīga: RTU, 2005. -21 lpp.
5. J.Ķipsna, J. Reiters., G. Maurāne. Nolikums par diplomprojekta izstradāsanu un
aizstāvēšanu bakalauru profesionālo studiju progrmmā “Cilvēku resursu vadīšana”. Rīga: RTU, 2005. -39 lpp.
6. J. Reiters. Nolikums par kursa darba izstrādāšanu mācību priekšmetā “Vadīšanas
sistēmanalīze”. Rīga: RTU, 2005. -27 lpp.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds: Juris SAULĪTIS
E-pasts: trei@rtu.lv
Tālrunis darbā: 67089347
Personas kods:190139
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
krievu - brīvi
angļu - apmierinoši

IZGLĪTĪBA
1963. - 1971. Pēterburgas (Ļeņingradas) Valsts Universitāte, ekonomikas fakultāte,
ekonomists
1957. – 1958. Virķēnu tehniskā skola
1946. – 1957. Rūjienas vidusskola
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.). Disertācija aizstāvēta 1972.gadā, Ļeņingrada
Nosaukums: ”Atražošanas process kolhozos ar dažādu ekonomikas attīstības līmeni”.
Nostrifikācija: 1992.gadā 3. decembrī LU Habilitācijas un Promocijas padome
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
⇒ piedalīšanās gadskārtējos RTU mācību prorektora rīkotajos semināros augstskolu
pedagoģijā.
⇒ Starptautiskais zinātniskais seminārs “Development of innovative entrepreneurship based
on knowledge management”, 2006. gada 8. decembrī.
⇒ Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international collaboration
between European enterprises”, 2005. gada 18. februārī.
⇒ RTU Inženierekonomikas fakultātes un LR Ekonomikas ministrijas rīkotais seminārs
„Latvijas rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”, 2003. gads
DARBA PIEREDZE
2007. – līdz šim brīdim IEF Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedras vadītāja v.i.
2000. – līdz šim brīdim TREI (Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta) direktors
1999. – 2007 RTU makroekonomikas profesora grupas vadītājs
1991. – līdz šim brīdim RTU profesors
1992. – 1999. RTU Ekonomikas teorijas katedras vadītājs
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
Ö LZP projekts 01.01.01. Nr. 483 Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā
tirdzniecībā 2001. – 2007. g. g. vadošais pētnieks
Ö RTU pārstāvis Valsts emeritēto zinātnieku padomē
Ö Latvijas Zinātnes Padomes ekspertu komisijas loceklis.
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PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Saulītis J. Latvijas ekonomiskā izaugsme un problēmas pasaules ekonomisko procesu
kontekstā // RTU zinātniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 17. sēj.
(2008), 87-97 lpp.
2. Saulītis J. Par Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanas dažām problēmām //
Tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstības problēmas. - Rīga, LATVIJA: RTU
Izdevniecība, 2008. – 42. -47. lpp.
3. Saulītis J. Рынок труда в период глобализации и экономическое развитие.
ECONOMICS AND MANAGEMENT: Current Issues and Perspectives.2007 / 2(9)
ISSN 1648 – 9098,
4. Saulītis J. Management and Sustainable development 2/2007(17), 2007. - 3.-5.p.,
Sofia, Bulgaria
5. Saulītis J. Pasaules un Latvijas darba tirgus problēmas un risinājumi. Zinātnisko
rakstu krājums: Ekonomika un uzņēmējdarbība: Teorija un prakse. RTU Izdevniecība,
Rīga, 2006, 108-116 lpp.
6. SaulītisJ. Briede L. Development trends of human capital in Latvia. Management and
Sustainable development 1-2/2006(14), 2006. - 58.-61.lpp., Sofia, Bulgaria
7. Saulītis J. Briede L. Izglītības sistēmas komerciolizācija un globalizācija.
Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. RTU Izdevniecība, Rīga, 2006. - 198.-204.lpp.
8. Саулитис Ю. Проблемы развития малых стан в начале XXI века .“Problems of
foreign economic relations development and attraction of foreign investments:
regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 70 – 47 стр.
9. J.Saulītis, M.Širina. Bezdarba problēma Latvijā un tās risinājumi. RTU Zinātniskie
raksti – 3. sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. –
R.: RTU, 2005, 11 sēj., 115.–120. lpp.
10. Briede L., Saulītis J. Augstākās izglītības attīstības tendences un problēmas Latvijā.
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. Starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2005, 61–
69 lpp.
11. Levkāns E., Saulītis J. Onkoloģisko slimnīcu darba efektivitātes paaugstināšanas
iespējas. „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskās
zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2004. –
68 – 74 lpp.
12. Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi. Drošība un tautas attīstība.
Starptautiskās zinātniskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 2004. – 163 – 166
lpp.
13. Krasavcevs I., Saulītis J. Latvijas kokrūpniecības attīstības aspekti ES valstu vidū.
Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos. 5.
starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. – R.: 2003. – 197 – 202 lpp.
14. Leikuma R., Saulītis J. Latvijas farmācijas nozares attīstību ietekmējušie faktori,
problēmas un izaugsmes iespējas 21. gadsimta sākumā. RTU Zinātniskie raksti – 3.
sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU,
2003, 7 sēj., 95.–103. lpp.
15. Nipers A., Saulītis J. Elektroniskā biznesa attīstības tendences.
RTU Zinātniskie raksti – 3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība:
teorija un prakse. – R.: RTU, 2002, 3 sēj., 90.-98. lpp.
16. Ekharde L., Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un risinājumi mūsdienās.
“Uzņēmējdarbība un tiesiskā vide starptautiskās konferences rakstu krājums”. R.:
2002, 78 – 83 lpp.
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17. Saulītis J. Latvijas lauksaimniecības attīstība un perspektīvas. Reģionu konkurētspēja.
I daļa. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 2002.
112 – 117 lpp.
18.Krasavcevs I., Saulītis J. Latvijas kokrūpniecības attīstība un problēmas.
RTU Zinātniskie raksti–3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība:
teorija un prakse. – R.: RTU, 2001, 4. sēj., 79.-89. lpp.
19. Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un problēmas mūsdienās.
RTU Zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un
prakse. – R.: RTU, 2000, 1. sēj., 16.-24. lpp.
20. Didenko K., Saulītis J. Conditions and problems in the economic development of
Latvia on the 21st century. Humanities and social sciences of Latvia, 1 (26), University
of Latvia, 2000, p. 35- 48
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU, 2002. 63 – 187 lpp., atb. un zin. redaktors
(līdzautors - M. Šenfelde). Papildināts izdevums 2003. un 2004. g.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Saulītis J. Рынок труда в период глобализации и экономическое развитие.
ECONOMICS AND MANAGEMENT: Current Issues and Perspectives. 2007. 19.
novembris, Šaulai
2. Saulītis J. Management and Sustainable development Sofia, Bulgaria 2007. 18 – 22
March
3. Саулитис Ю. Проблемы развития малых стан в начале XXI века. “Problems of
foreign economic relations development and attraction of foreign investments:
regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. 22. – 27. January
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē vairāk kā 30 gadi
Lekciju kursi
Ö Makroekonomika
Ö Ekonomikas teorija
Ö Latvijas tautsaimniecība
Ö Latvijas tautsaimniecības vēsture
Ö Starptautiskā konkurence
Ö Ekonomiskās attīstības faktori un modeļi
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Ö Akadēmiskā bakalauru studiju programma „Ekonomika” (RIBE0)
Ö Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” (RIME0)
Ö Profesionālā maģistru studiju programma „ Ekonomika” (RIGE0)
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Ö RTU P-09 Promocijas padomes loceklis;
Ö RTU IEF Profesoru padomes loceklis;
Ö RTU Senāta loceklis;
Ö RTU Senāta studiju kvalitātes un programmu komisijas loceklis;
Ö RTU IEF Domes loceklis
Ö RTU
Starptautiskās
zinātniskās
konferences
zinātniskie
rakstu
„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Konferences
zinātnisko rakstu redkolēģijas loceklis
Ö AIKNC eksperts
Ö Daugavpils Universitātes vieslektors un DU promocijas padomes loceklis
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
1. Vispārīgas ziņas
Uzvārds, vārds
E-pasts
Tālrunis darbā
Personas kods

Nadežda SEMJONOVA
nsemjonova@inbox.lv
67089368
020171-10011

Valodas

Dzimtā valoda: krievu
Citas valodas: latviešu, vācu

Izglītība

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāte:
no 1994.gada līdz 1997.gadam
Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana
Grāds: Maģistrs
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāte:
no 1993.gada līdz 1994.gadam
Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana, inženiera organizatora
kvalifikācija

Nodarbošanās
2.

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāte:
no 1989.gada līdz 1993.gadam
Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana
Grāds: Bakalaurs
Praktiskā docente

Zinātniskā darbība un publikācijas

1. ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИИ – uzstāšanās
Ukrainas nacionālās zinātņu akadēmijas starptautiskā zinātniskā konferencē , rakstu krājums
“Социально-экономические аспекты промышленной политики ”, Doņecka, 2003.g.;
2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА – uzstāšanās
Turības starptautiskā zinātniskā konferencē , rakstu krājums “ Ilgtspējīga tūrisma attīstība :
tendences, pieredze, iespējas”, Rīga, 25.04.2003.g.;
3. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЛАТВИИ – uzstāšanās Krievijas tautu draudzības
universitātes starptautiskā zinātniskā konferencē , rakstu krājums “ СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ”, Maskava,
20.04.2007.g.
3. Pedagoģiskā darbība
-

Studiju priekšmeti:
finanšu pamati – 4KP;
uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana – 3KP;
Reģionu finanses – 3KP.
Sagatavotie mācību līdzekļi:
1. Uzdevumu krājums studiju kursam „Finanšu pamati”;
2. Nolikums par studiju darba izstrādāšanu studiju kursam „Finanšu pamati”.
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Profesionāla pilnveide:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte – kurss “Inovācijās augstākās izglītības sistēmā”: no
2004.gadā septembra līdz decembrim.
Specialitāte:
Piezīmes: sertifikāts
Valsts Administrācijas skola – kurss “Finanšu vadīšana”: no 1999.gada 23. līdz 26.augustam.
Specialitāte:
Piezīmes: sertifikāts
Latvijas Universitāte – kurss “Tiesību un valsts pārvaldes pamati, Latvijas vēsturē un
valstiskums”: no 1999.gada 14. līdz 18.jūnijam.
Specialitāte:
Piezīmes: sertifikāts
Turības mācību centrs – kurss : “Vadīšanas pamati un darba organizācija, lietvedība”:
no 1996.gada 8. līdz 12.decembrim.
Specialitāte:
Piezīmes: sertifikāts
ComputerLand/Rīga un Mācību centrs – kurss “Datori un to izmantošana. Saskarsme:
psiholoģija un ētika”: no 1995.gada 11. līdz 15.decembrim.
Specialitāte:
Piezīmes: sertifikāts
4. Organizatoriskā darbība
Piedalīšanās akadēmisko bakalauru aizstāvēšanas komisijā.
DARBA PIEREDZE
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte: no 1999.gada
Amats: Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedras praktiskā docente
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija: no 1999.gada līdz 2001.gadam
Amats: vecākā inspektore
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Zolitūde”: no1998.gada līdz 1999. gadam.
Amats: galvenā grāmatvedeValsts meža dienesta Meža un medību valsts inspekcija: no 1994.gada
līdz 1998.gadam
Amats: galvenā grāmatvede-revidente
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Ārija SERVUTA
Arija.Servuta@rtu.lv
67089663
260958-10415

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
vācu, krievu

IZGLĪTĪBA
1991 – 1993
LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, aspirante. Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds
(Dr. paed.), doktora diploms C–D N° 001172
1976 – 1981
Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte, vācu valoda un literatūra (dienas nodaļa),
kvalifikācija: filologs, pasniedzējs, tulks. Diploms Nr. 267544
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. paed.) par promocijas darbu ,,Vērtējuma un
pašnovērtējuma sakarības studiju procesā”. Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas
padomes 1993. gada 17. decembra lēmums N° 17. Doktora diploms C–D N° 001172
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
10.10.2007
Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības starptautiskā konference „Attīstību atbalstošais
dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanā” Latvijas Universitātē Rīgā. Marte Meo International
direktores Maria Aarts sertifikāts par konferences tulkošanu.
04.05.2005 – 06.05.2005
Psihosomātiskās medicīnas seminārs Rīgā. Bavārijas Federālās ārstu kameras Tālākizglītības
sertifikāts par semināra tulkošanu.
12.11.2003 – 14.11.2003
SIA TRANSFER Mārketinga centra seminārs „Kontrolings, finanšu vadība” Rīgā.
04.04.2003
Latvijas augstskolu tulkošanas studiju programmu docētāju metodiskais seminārs Ventspils
Augstskolā.
DARBA PIEREDZE
2003 līdz šim laikam
RTU Inženierekonomikas fakultātes Starptautisko ekonomisko
sakaru un muitas institūta (SESMI) Valodu docētāju grupa,
docente
2002 – 2003

RTU SESMI, ĀES Valodu docētāju grupa, docente
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1999 – 2002

RTU Valodu institūts, ĀES Valodu docētāju grupa, vācu
valodas docente

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
01.09.2006. – 30.06.2008
Dalība Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas projektā „Profesionālās izglītības ieguves formu
pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā
līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās”.
Līguma Nr.2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017
Sertifikāts. Reģistrācijas Nr. 16
2005 – 2007
Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības 2 gadu starptautiskā izglītības programma „Smilšu
spēļu terapija”. Lekciju, semināru, mācību materiālu un studiju darbu tulkotāja.
2002 – 2006
Vidzemes profesionālās izglītības centra (VPIC) – Latvijas – Vācijas kopprojekts. Projekta
partneris no Vācijas puses Vācijas Tehniskās sadarbības sabiedrība (GTZ). Elektronikas un
mikroelektronikas mācību literatūras un mācību metodisko materiālu tulkotāja.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
Servuta Ā. Förderung der Textkompetenz der Wirtschaftsstudenten // Svešvalodas
profesionālai un zinātniskai darbībai. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2002. – 165. – 169. lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Vācu valoda cilvēku resursu vadībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2008.
Vācu valoda mārketingā un tirdzniecībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2007.
Vācu valoda grāmatvedībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2007.
Hildebrand, Klaus. Wirtschaftsdeutsch für Letten. Kurseinheit 1: Strategien der
Texterschließung. Von den Grundproblemen des Wirtschaftens zum Strukturwandel der
Wirtschaft / Klaus Hildebrand. – FernUniversität – Gesamthochschule in Hagen,
Fachbereich der Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften, 2000. – S 1. – 127.
Übersetzung ins Lettische und Adaption: Dr. Ārija Servuta, Technische Universität Riga.
Hildebrand, Klaus. Wirtschaftsdeutsch für Letten. Kurseinheit 2: Lesetechniken. Vom
Wirtschaftskreislauf zum Wert des Geldes. / Klaus Hildebrand. – FernUniversität –
Gesamthochschule in Hagen, Fachbereich der Erziehungs-, Sozial- und
Geisteswissenschaften, 2000. – S 129. – 228. Übersetzung ins Lettische und Adaption:
Dr. Ārija Servuta, Technische Universität Riga.
Hildebrand, Klaus. Wirtschaftsdeutsch für Letten. Kurseinheit 3: Verfahren der
Textreduktion. Von der Preisbildung am Markt zur Unternehmenskonzentration / Klaus
Hildebrand. – FernUniversität – Gesamthochschule in Hagen, Fachbereich der
Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften, 2000. – S 229. – 277. Übersetzung ins
Lettische und Adaption: Dr. Ārija Servuta, Technische Universität Riga.
Hildebrand, Klaus. Wirtschaftsdeutsch für Letten. Wörterverzeichnis Deutsch - Lettisch /
Klaus Hildebrand. – FernUniversität – Gesamthochschule in Hagen, Fachbereich der
Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften, 2000. – S 1. – 48. Übersetzung ins
Lettische und Adaption: Dr. Ārija Servuta, Technische Universität Riga.
Servuta Ā., Špona A. Studenta pašvērtējums. – Leptons Media, 1995. – 3. – 43. lpp.
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
20.11.2008
Publisko runu festivāls. Rīga.
11.09.2004.
Starptautiskā konference Ģimenes psihoterapija un starpinstitucionālā sadarbība. LU, Rīga.
Koreferāts ar Lindi fon Keizerlinku „Smilšu spēles dziedinošais spēks.”
11.04.2001.
Biznesa institūta RIMPAK Livonija desmitgadei veltītā konference „Valodu katedras
sadarbība ar speciālajām katedrām studentu profesionālās valodas veidošanā”. „Studentu
radošās meklējumdarbības veicināšana, apgūstot ekonomikas vācu valodu tālmācībā.”
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 25 gadi.
Lekciju kursi
Lietišķā vācu valoda, Speciālā vācu valoda, Biznesa un juridiskā terminoloģija, Speciālās
literatūras mērķlasīšana un interpretācija, Konsekutīvā tulkošana, Ekonomikas vācu valoda,
Ekonomikas tekstu tulkošana, Hāgenas Tālmācības universitātes (VFR) tālmācības kurss
„Wirtschaftsdeutsch für Letten”.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
1. RTU SESMI lietišķās un speciālās vācu valodas mācīšanas koncepcijas, bakalaura,
maģistrantūras un doktorantūras akadēmisko, kā arī ekonomistu profesionālo studiju
programmu un mācību kursu satura izstrāde.
2. RTU Valodu institūta studiju programmas „Tehniskā tulkošana” izstrāde.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. RTU Inženierekonomikas fakultātes SESMI SZTB konferences žūrijas locekle.
2. RTU Valodu institūta valsts eksāmena komisijas un diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas
locekle.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Valērijs SKRIBANS
valerijs.skribans@rtu.lv
26429535
110876-10614

Krievu
angļu

IZGLĪTĪBA
1997-1999
RTU IEF,
Ekonomikas maģistrs (uzņēmējdarbības ekonomika)
1994-1997
RTU IEF,
Ekonomikas bakalaurs (būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana)
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Dr. oec.
Latvijas būvniecības nozares prognozēšanas modelis, 2006, Rīga, RTU IEF.
DARBA PIEREDZE
Kopš 2007. gada septembra – ...
RTU Vadošais pētnieks
Kopš 2004. gada septembra – ...
SIA Gandrs Ekonomists
2005. septembris – 2007. septembris
Sociālo tehnoloģiju augstskola
Ekonomikas katedras vadītājs;
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības ekonomika
administratīvais darbs” direktors;
Profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” direktora p.i.;
Docents.

un

2003. jūnijs – 2007. jūnijs
Московский Государственный университет экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)
Pasnedzējs - konsultants.
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2009. Janvāris – ...
RTU IEF SESMI projekts “Būvniecības nozares uzņēmumu darbības efektivitātes
paaugstināšanas iespējas”, IZM - RTU pētniecības projektu konkursa “Zinātniskās darbības
attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” ietvaros.
Projekta vadītājs, vadošais pētnieks
2008. – ...
LZP pētījuma projekts Nr. 09.1518 “Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības un
konkurētspējas prognozēšana, izmantojot modelēšanas instrumentāriju”
Vadošais pētnieks
2008. Janvāris – 2008. decembris
RTU IEF SESMI projekts “Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas sistēmdinamikas
prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, IZM - RTU pētniecības projektu konkursa “Zinātniskās
darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās” ietvaros.
Vadošais pētnieks
2007. Janvāris – 2007. decembris
RTU IEF SESMI projekts “Latvijas būvniecības nozares un nekustāmā īpašuma tirgus
attīstības prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, IZM - RTU pētniecības projektu konkursa
“Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās”
ietvaros.
Vadošais pētnieks
2006. Maijs – 2007. Janvāris
LR Zemkopības ministrija
projekts “Latvijas lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēģija”,
lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības modeļa izstrādāšanas grupa, autors.
PUBLIKĀCIJAS
Monogrāfijas
1. Skribans V., Počs R. Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis.
RTU Izdevniecība, Rīga, 2008. 110 lpp.
2. Skribans V., Počs R. Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas sistēmdinamikas
modelis (sagatavota publicēšanai).
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1.
Skribans V. Būvmateriālu ražošanas un būvniecības ietekmējošie faktori Latvijā.
Starptautiskās konferences “Rūpniecības attīstība pārejas periodā” materiāli. Rīga,
RTU, 2000.- 110.-116. lpp.
2.
Skribans V. Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos.
Starptautiskās zinātniskās konferences “Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika
kvalitatīvā mijiedarbībā” materiāli. Rīga, Banku augstskola, 2001.- 234.-240. lpp.
3.
Skribans V. Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās
problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences “21. gadsimta universitāte”
materiāli. Rīga, RTU, 2001.- 121.-127. lpp.
4.
Skribans V. Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika.
Starptautiskās zinātniskās konferences “Tradicionālais un novatoriskais
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

sabiedrības ilgspējīgā attīstībā” materiāli. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2002.356.-364. lpp.
Skribans V. Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā. Starptautiskās zinātniskās
konferences “Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā” materiāli.
Rīga, RTU, 2002.- 37.-43. lpp.
Skribans V. Construction industry forecasting model. Zinātniskie raksti. Rīga,
RTU, 2002.- 72.-80. lpp.
Skriban V. Latvijas būvniecības tirgus aicina ārzemju būvniekus. Praktiskās
būvniecības konferences “Latvijas būvniecības bizness un Eiropas Savienība:
iespējas un izaicinājumi” materiāli, Rīga, LR EM, Latvijas Būvnieku Asociācija
un “B&B Communications”, 2003,- 30.-32. un 63.-65. lpp.
Skribans V. Construction demand: a model of research and forecast for Latvia
from 2002 to 2025. LU raksti. Rīga, LU, 2003.- 90.-105. lpp.
В. Скрибан Зодчество в ожидании иностранных игроков. Рига,
Bizness&Baltija, 21/08/2003.
Skribans V. Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra
Latvijā. LU raksti. 718.sējums Ekonomika VI, 2007.- 405-414. lpp.
Skribans V. Modeling crediting volume by using the system dynamic method. –
R.: Humanities and social sciences: Latvia 4(57)/2008.- 114-123. lpp.
Skribans V. Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot
sistēmdinamikas metodi. RTU, 2008.
Skribans V. Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas
ekonomiku. (Iesniegta publicēšanai LU raksti, 2009).
Kalniņš J.R., Skribans V., Ozoliņš G. Lauksaimniecības nozares stratēģiskās
attīstības sistemdinamiskā modelēšana. (Iesniegta publicēšanai LU raksti, 2009).
Skribans V. Influence Of Labor Migration On Latvia’s Labor Market. (Iesniegta
publicēšanai The 27th International System Dynamics Conference, 2009).
Skriban V. Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of
crisis. (Iesniegta publicēšanai Economies of Central and Eastern Europe:
Convergence, Opportunities and Challenges, Tallinn University of Technology,
2009).
Skribans V. Būvniecības pieprasījuma salīdzināšana Latvijā un Eiropas Savienībā.
(Iesniegta publicēšanai RTU „Būvzinātne” raksti, 2009).
Skribans V. Latvijas būvniecības resursu problēmas vienotā Eiropā. (Iesniegta
publicēšanai RTU „Būvzinātne” raksti, 2009).

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. 2000.g. Rūpniecības attīstība pārejas periodā. RTU, Rīga, Būvmateriālu ražošanas un
būvniecības ietekmējošie faktori Latvijā.
2. 2000.g. Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā. RTU, Rīga,
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā.
3. 2001.g. Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. Banku
augstskola, Rīga, Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos.
4. 2001.g. 21. gadsimta universitāte. RTU, Rīga, Jaunā ekonomika un jaunie tirgi:
pamatprincipi un veidošanās problēmas.
5. 2002.g. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Rēzeknes
augstskola, Rēzekne, Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas
metodika.
6. 2002.g. Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā. RTU,
Rīga, Latvijas būvniecības nozares attīstības nosacījumi.
7. 2002.g. RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konferencē. RTU, Rīga, Construction
industry forecasting model.
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8. 2003.g. LU 61. Starptautiskā zinātniskā konferencē. LU, Rīga, Construction demand:
a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025. LU raksti.
9. 2003.g. Praktiskā būvniecības konference “Latvijas būvniecības bizness un Eiropas
Savienība: iespējas un izaicinājumi”, LR EM, Latvijas Būvnieku Asociācija un “B&B
Communications”, Rīga, Latvijas būvniecības tirgus aicina ārzemju būvniekus.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādēs 10 gadi
Lekciju kursi
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Sociālo tehnoloģiju augstskola (2005-2007)
Mikroekonomika (4 KP);
Makroekonomika (4 KP);
Kvantitatīvas metodes uzņēmējdarbībā (2 KP).
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās
Maskavas valsts universitāte Ekonomikas, Statistikas un Informātikas institūts (MESI) (20032007)
Reālas investīcijas;
Portfeļa investīcijas;
Operāciju pētīšana;
Projektu vadība;
Loģistika.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Personas kods:
Tālrunis darbā:
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Nikolajs SPRANCMANIS
Nikolajs.Sprancmanis@rtu.lv
131036 - 10649
67089375

Latviešu valoda
Angļu valoda,
krievu valoda

IZGLĪTĪBA
1958 - 1963
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Inženieris – mehāniķis
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Dr.habil.oec. – Vadības struktūras optimizācija autosaimniecībās. Maskavas automobiļu un
ceļu institūts, 1989.
Tehn. zin. kandidāts – Siltuma vadības procesi iekšdedzes dzinējos. Maskavas automobiļu un
ceļu institūts, 1969.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
1998. – Gētes universitāte
1997. – Karlsrues tehniskā universitāte
1994. – PHARE publiskās administrēšanas reformu programma, Bornholma
1993. – Norvēģijas biznesa skola
DARBA PIEREDZE
No 2004. g.
Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centrs
Direktors
No 2003. g.
RTU SESMI SESTEL katedra
Profesors
1993. – 2002. g.
RTU Uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas profesoru grupa
Vadītājs
1979. – 1993. g.
Starpnozaru speciālistu kvalifikācijas celšanas institūta ekonomikas katedra
Vadītājs
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2007. g.
Interreg III B projekts „Baltic Tangent” – līgumdarba vadītājs
2006. g.
Latvijas IZM pētījums „Preču krājumu regulēšanas metodes Latvijā” – līgumdarba vadītājs
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. N.Sprancmanis, D.Līduma. Loģistikas problēmas nelielu reģionu uzņēmējdarbībā.
RTU ZR, Sērija 3, Sējums 17, 2008.
2. N.Sprancmanis, R. Šķērītis. Satiksmes drūzmu samazināšanas modelis Rīgā. RTU ZR.
Sērija 3. Sējums 15, 2007. – 84. – 89.lpp.
3. N. Sprancmanis, P. Patļins. Preču fiziskās sadales organizēšana intensīvas satiksmes
apstākļos. RTU ZR, sērija 3, sējums 12, 2006. – 125. – 132. lpp.
4. N. Sprancmanis, M. Čakste. Loģistikas pakalpojumi un konkurence Baltijas valstu
reģionā. RTU ZRm, sērija 3, sējums 10, 2005. – 110. – 116. lpp.
5. N. Sprancmanis, R. Šķērītis. Pasažieru satiksmes attīstības problēmas Latvijā. RTU
ZR, sērija 3, sējums 9, 2004. – 101. – 111.lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Jelgava, SIA „Jelgavas tipogrāfija”, 2008. –
301.lpp.
2. Biznesa loģistika. Rīga, Vaidelote, 2003. – 357 lpp.
3. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga, RTU, 2001. – 280 lpp.
4. Uzņēmējdarbības loģistikas terminu angļu – latviešu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 2007 –
167 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2008.g. 14.marts. Starptautiska konference.
Krievijas tūrisma un servisa Valsts universitāte,
Maskava.
2007. g. 24. – 25. maijs
6. Starptautiskā zinātniskā konference
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Satiksmes sastrēgumu modelis Rīgā.
2004. g. aprīlis
45. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā conference
Gada ražošanas programmas daudzkritēriju optimizācijas modelis.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 37 gadi.
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Lekciju kursi:
1. Globālā loģistika un transports
2. Uzņēmējdarbība transportā
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Studiju programma bakalauriem un maģistriem „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta
ekonomika” – 1993.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1997. – 2002. – RTU Promocijas padomes P – 13 vadītājs.
2002. – šodien – IEF Promocijas padomes loceklis
1994. – šodien – Latvijas transporta izglītības un attīstības asociācijas valdes loceklis
1994. – 2002. – RTU senāta loceklis
2003. - šodien Latvijas EM. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Zinātniskās
Padomes loceklis.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Alla STARČENKO
allstars@inbox.lv
29811186
190580 – 10106

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

krievu valoda
latviešu, angļu valodas

IZGLĪTĪBA
Laika periods (no – līdz)
Izglītības iestādes nosaukums

01.09.03 – līdz šim brīdim.
Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas
fakultātes doktorantūra (Starptautisko Ekonomisko
Sakaru un Muitas Institūts).

Laika periods (no – līdz)
Izglītības iestādes nosaukums
Piešķirtais grāds

01.09.01 – 20.06.03
RTU Inženierekonomikas fakultāte. SESMI.
Maģistra grāds. Diploms ar izcilību.

Laika periods (no – līdz)
Izglītības iestādes nosaukums
Piešķirtais grāds

01.09.98 – 31.06.01
RTU Inženierekonomikas fakultāte. SESMI.
Bakalaura
grāds
Uzņēmējdarbības
specialitātē.

Laika periods (no – līdz)
Izglītības iestādes nosaukums

01.09.86 – 31.05.98
Rīgas 89.vidusskola.

DARBA PIEREDZE
Laika periods (no – līdz)
Darba vietas nosaukums
Profesija vai ieņemamais amats

05.09.05 – līdz šim brīdim
RTU, IEF, SESTEL katedra
Lektore

Laika periods (no – līdz)
Darba vietas nosaukums
Profesija vai ieņemamais amats

08.09.03 – 05.09.05
RTU, IEF, SESTEL katedra
Profesora asistente

Laika periods (no – līdz)
Darba vietas nosaukums

18.06.02 – 01.06.03
SIA „Faktorija Plus” (starptautiskie kravu pārvadājumi
un ekspedīcija).
Transporta menedžere, ekpeditore.

Profesija vai ieņemamais amats

vadīšanas
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PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 5 gadi.
Lekciju kursi
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Starpniekdarbības loģistika
Globālā loģistika
Transporta ekonomika un organizācija
Tirgzinības transportā
Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana
Starptautisko pārvadājumu tiesības
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
Transporta ekonomika un organizācija
Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

Zoja SUNDUKOVA
zoja.sundukova@rtu.lv
+371 67089324
01.02.50.
krievu valoda
latviešu valoda (augstākā pakāpe)
angļu valoda (sarunvalodas līmenī)

IZGLĪTĪBA
1968.- 1972.g.
Rīgas Politehniskais institūts (RPI)
inženiere – ekonomiste, Diploms Nr.385799
1967. – 1968.g.g.
Kauņas Politehniskā institūta Viļņas filiāle
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1992. gads 11.decembris.
Ekonomikas doktore- Rīga, RTU, Habilitācijas padome H-09, Dr.oec. diploms BD 000396;
1989.gads16.maijs.
Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds– Latvijas Zinātņu akadēmija, Ekonomikas institūts,
Diploms Nr.029562.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2008.,2007. un 2006.g
Latvijas Bankas organizētās konferences.
2008.gada aprīlis
A/S „Datorzinību centrs” datorkursi ar sertifikātu „Kā efektīvi strādāt ar Tildes Jumi”.
DARBA PIEREDZE
kopš 2006.g. RTU IEVF asociētā profesore.
1990.-2006. RTU IEF docente.
2005.g. 1.septembris- 2006.g. 31.jūlijs- SIA „Improvs” finanšu konsultante.
1991.-2002. SIA „Vairogs-89”galvenā grāmatvede.
1989.-1991. kooperatīva „Vairogs-89”galvenā grāmatvede.
1975.-1990. RPI IEF vecākā pasniedzēja.
1973.-1975. RPI IEF vecākā laborante.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
Zinātniskais virziens: Uzņēmējdarbības ekonomika un vadīšana; Finanšu vadīšana.
2005.-2008. g. 5 zinātnisko projektu izpildītāja.
PUBLIKĀCIJAS
2003.-2008.g.g. : Zinātnisko rakstu kopējais skaits – 23
Metodisko darbu kopējais skaits - 4.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2003.-2008.g.g.: Piedalīšanās ar referātu 21 konferencē.
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PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 35 gadi
Lekciju kursi:
Maģistra akadēmisko studiju programma: „Vadības grāmatvedība”, „Zinātniskie semināri”,
„Finanšu pārskati”, „Finanšu analīze un plānošana”, „Vadības grāmatvedība un projektu
analīze”.
Maģistra profesionālo studiju programma: „Ekonomiskās analīzes metodes”.
Bakalaura akadēmisko studiju programma: dienas nodaļa –„Datorizētā grāmatvedība”;
neklātienes nodaļā „Uzņēmējdarbības ekonomika”.
Bakalaura profesionālo studiju programma: dienas nodaļa –„Uzņēmuma ekonomika”,
„Vadības grāmatvedība”, „Datorizētā grāmatvedība”; neklātienes nodaļa -„Uzņēmējdarbības
ekonomika”, „Uzņēmuma ekonomika”; tālākizglītības nodaļa – „Ekonomisko procesu
analīze”.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
2005.-2008.g.g.: Zinātniskās konferences orgkomitejas locekle - 4 reizes; programmas
komitejas locekle – 3 reizes; recenzentu padomes locekle – 2 reizes.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Tatjana SURVILO
tsur@inbox.lv
67089318
210949-12951

VALODAS
Dzimta valoda:
Citas valodas:

krievu
latviešu, angļu

IZGLĪTĪBA
1974.-1979.gadi - LZA Ekonomikas institūts, Dr. oec.
1967.-1973.gadi - Latvijas Universitāte, Ekonomiste
1957.-1967.gadi – Rīgas 10. vidusskola
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1986g. - Dr. oec, LZA Ekonomikas institūts, Rīga.
Повышение эффективности основных производственных фондов (на примере
промышленности строительных материалов Латвийской ССР).
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2007.10.-11.maijā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu Ministrijas Forums “Reģioni –
Latvijas attīstība. Vīzijas. Iespējas. Risinājumi” Rīga
2007.4.aprīlī RTU zinātniskais seminārs “Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu
attīstības problēmas un stratēģijas” Rīga
2007.26.februārī “Baltijas foruma” starptautiskais seminārs “ES un Krievijas savstarpējā
enerģētiskā atkarībā: risks vai iespējas Latvijai?” Rīga
2007.23.februārī Latvijas Zinātņu akadēmijas sēde “Latvijas zemes dzīļu resursi un to
izmantošana tautsaimniecībā” Rīga
2006.11.aprīlī RTU metodiskais seminārs “Kā studiju programmu absolventi iegūst spēju
izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu” Rīga
no 2002.gada februāra līdz 2002.gada martam Kursi “Euro innovation manager”, Čehija
no 2000.gada marta līdz 2000.gada aprīlim Seminārs “BALTECH”, Stokholms
Piezīmes: projekta ietvaros; “Productivity Management” mācību programmas prezentācija;
no 1994.gada maija līdz 1994.gada jūlijam Kursi “Business English” un “Marketing”:,
Anglija
1993.gada septembris Kursi “Management”:, Stokholmā
DARBA PIEREDZE
No 2009. gada līdz šim laikam RTU,IEF,TREI, Starptautiskās un reģionālās ekonomikas
katedra, asociētā profesore
No 2005. gada 2009. gadam RTU,IEF,TREI, Starptautiskās un reģionālās ekonomikas
katedra, docente.
1995.-2005.gadi - RTU, IEF, Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra, docente
1991. - 1994.gadi - Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas pašvaldība,
Tautsaimniecības attīstības nodaļas vadītāja
1974.-1991. - LZA Ekonomikas Institūts, vecākā zinātniskā līdzstrādniece
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
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2008.gads - pētījums „Latvijas reģionu konkurētspējas paaugstināšanas ekonomiskie aspekti”,
RTU, izpildītāja.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos:
1. Cурвило Т. Проблемы межгосударственной миграции населения в Латвии –
Uniwersytet Mikolaja Kopernika W Toruniu Wloclawskie Towarzystwo Naykove, 2005.
– 507-512c.
2. Liepiņa E., Survilo T. Farmaceitisko produktu cenu veidošanas politika, RTU Zinātniskie
raksti , Sērija “Ekonomika un uzņēmējdarbība” – Rīga, 2005. – 10c.
3. Survilo T.,Šenfelde M. Productivity as indicator of the development of the territories –
Wroclaw, 2004. – 160-170 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒ
2003.gada aprīlis – Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „СоциальноЭкономические аспекты промышленной политики” – Национальная Академия Наук
Украины, Украина, Донецк, Referāts „Проблемы повышения производительности труда
в Латвии”.
2003. gada 9.-11. oktobris – RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference”Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas – RTU, Latvija, Rīga, Referāts”Tautsaimniecības
strukturālo izmaiņu ietekme uz darba ražīgumu”.
2004. gada septembris – Starptautiskā zinātniskā konference „Polska w rozszsrzjnej Unii
Europejskiej-uwarunkowania i perspektywy rozwoju” – Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wroclawiu, Polija,Wroclawiu. Referāts „Productivity as indicator of the
development of the territories”.
2005. gada marts – Научно – практическая конференция „Управление организацией,
диагностика, стратегия, эффективность” – С.-Петербург, 2005. Referāts „Akтуальные
проблемы управления предприятием в Латвии”.
2005. gada 13.-15. oktobris RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības
un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” – RPU, Latvija, Rīga. Referāts „Japānas
tirdzniecības pieredzes izmantošana Latvijā”.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 13 gadi.
Lekciju kursi
1. Lekciju kurss “Reģionālā ekonomika un politika”
2. Lekciju un semināru kurss “Reģionu attīstības sociālekonomiskā analīze, plānošana un
organizēšana”
3. Lekciju kurss “Pašvaldību vadība”
4. Lekciju un semināru kurss “Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati”
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, vārds:
Maija ŠENFELDE
E-pasts:
maija.senfelde@rtu.lv
Tālrunis darbā:
67089430
Dzimšanas datums: 1957.g.16.janvārī
VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
angļu, krievu

IZGLĪTĪBA
1981.g. – 1984.g. – Latvijas ZA Ekonomikas institūta aspirantūra, ekonomikas zinātņu
kandidāta grāds;
1974.g. – 1979.g. – Rīgas Politehniskā institūta Inženierekonomikas fakultāte, inženiere –
ekonomiste;
1964.g.- 1974.g. – Liepājas 12. vidusskola, absolvēta ar Zelta medaļu
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1993.g. –
ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskais grāds, nostrifikācija LU Zinātnes
Padomē;
1985.g. –
ekonomikas zinātņu kandidāta grāds par disertāciju „ Latvijas ekonomiskās
domas attīstība 1950.-1980.gados”, aizstāvēta PSRS Zinātņu Akadēmijas
Ekonomikas institūtā, Maskavā
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
no 2007.g.
- dalība Latvijas Bankas organizētajās „Ekspertu sarunās”;
2007.g.oktobris - konference „Konkurētspēja: Latvijas tautsaimniecības nākotnes
stūrakmens”, Latvijas Banka;
2007.g. jūnijs
- konference „Latvijas darba tirgus izaicinājumi”, Latvijas Republikas
Labklājības ministrija;
2007.g. aprīlis - zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu
attīstības problēmas un stratēģijas”, RTU, Rīga;
2006.g.decembris - starptautisks zinātnisks seminārs „ Development of innovative
entrepreneurship based on knowledge management”, RTU, Rīga;
2006.g.oktobris - konference „Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība: aktualitātes,
riski, risinājumi”, Latvijas Banka;
2006.g.jūnijs
- starptautisks zinātnisks seminārs „ Small business management:
innovation, strategy, values”, RTU, Rīga;
2005.g.septembris - konference „Latvija ceļā uz labklājību: izaugsmes potenciāls un vīzijas”,
Latvijas Banka;
2005.g. maijs
- praktiski pētnieciskā conference “Biznesa izglītība un reģionālā attīstība”
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Biznesa vadības koledža, Rīga;
2005.g. februāris - OEKOWI / ECOSYS kursu vadītāju seminārs, Ernst Schmidheiny
Foundation, Swiss Baltic Net, Rīga.
DARBA PIEREDZE
no 2008.g.
RTU Inženierekonomikas fakultātes Tautsaimniecības un reģionālās
ekonomikas institūta direktora vietniece zinātniskā darbā;
no 2007.g.
RTU Inženierekonomikas fakultātes Starptautiskās un reģionālās
ekonomikas katedras vadītāja;
no 2003.g.
RTU Inženierekonomikas fakultātes profesore;
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2002g.- 2004.g. Ventspils Augstskolas asociētā profesore;
1999.g. - 2007.g. RTU Inženierekonomikas fakultātes Starptautiskās un reģionālās
ekonomikas profesora grupas vadītāja;
1999.g .- 2003.g. RTU Inženierekonomikas fakultātes asociētā profesore;
1997.g. - 2007.g. RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāna vietniece mācību darbā;
1994.g.- 1999.g. IEF Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas katedras vadītāja.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2007.g.
IZM projekts „Dinamiskās uzņēmējdarbības vides analīzes iespējas:
pētījumu sistēmas attīstība”, izpildītāja;
2007.g.
ESF projekts VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017
”Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide…”, izpildītāja;
2003.g.- 2006.g.
Starptautiskais INTERREG III B (Baltic Sea Region) projekts „Baltic
Sea Virtual Campus”, projekta koordinatore Latvijā;
no 2003.g.
Swiss Baltic Net programmas sadarbības projekts „Ecosys”, vadītāja;
2003.g.-2005.g.
sadarbības projekts Tacis-Tempus CD-JEP 21135-2000 „A New
Economic Speciality for the Classical Universities of Ukraine”;
no 2003.g.
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperte;
no 2004.g.
RTU P-09 Promocijas padomes locekle;
no 2005.g.
LZP eksperte
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Сравнение методов расчёта регионального индекса развития // Problems of
Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments:
Regional Aspect. Collection of Scientific Works, part II.-Donetsk: Donetsk National
University, 2008, p.502 -507 (Co auth.M.Denisov).
2. Latvian economy – an economy of a small state in the conditions of globalisation//
Problems and Prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe
within the context of Black Sea economic cooperation and GUUAM. Collection of
Scientific Works. Part 1. Livadya- Donetsk, 2007, p.77-82.
3. The main factors of regional competitiveness and the importance of international
indexes in its evaluation // Problems of Foreign Economic Relations Development
and Attraction of the Foreign Investments: Regional Aspect. Collection of Scientific
Works, part III..-Donetsk: Donetsk National University, 2007, p. 945 -950. (Co
auth.I.Judrupa).
4. Starptautisko indeksu nozīme valstu un reģionu konkurētspējas novērtēšanā//
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti. Rīga, 2006.g. 21.-23.sept. – R: RTU izdevniecība,
2007, 96.-104.lpp. (Līdzaut.I.Judrupa).
5. Enhanced competitiveness as a prerequisite of economic development of Latvia//
Problems and Prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe
within the context of Black Sea economic cooperation and GUUAM. Collection of
Scientific Papers. Part 1. Svishtov- Donetsk, 2006, p.63-68.
6. Развитие системы высшего образования Латвии в едином образовательном
пространстве Европы //
Диалог общества и власти в образовательном
пространстве СНГ. Материалы Международной научной конференции, часть 1.
Москва: Московский институт экономики, менеджмента и права, 2006, с.35-39.
(Соавт. Л.Бриеде).
7. Проблемы экономического развития Латвии// Polityka Rozwoju Europy
Srodkowo-Wschodnej. Aspekty makroekonomiczne I regionalne, pod.red.
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W.Karaszewskiego i S.Kunikowskiego. Wloclawek, Wloclawskie Towarzystwo
Naukowe, 2006, p.173-177.
8. The impact of the EU structural funds on the development of Latvian national
economy// Management & Sustainable Development. Academic journal of University
of Forestry, vol. 1-2/2006 (14). – Sofia, University of Forestry, 2006, p.53 -57.
9. Инновационное развитие как фактор экономического роста экономики Латвии//
Страны с переходной экономикой в условиях глобализации. Материалы V
Международной научно-практической конференции. Том 1. Москва: Российский
университет дружбы народов, 2006, с.180-183. ( Соавт. У.Камолс).
10. The role of sustainable regional development in the economy of Latvia// Problems of
Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments:
Regional Aspect. Collection of Scientific Works, part 1.-Donetsk: Donetsk National
University, 2006, p.51 -56
11. Latvijas reģionālās attīstības problēmas un ES struktūrfondu nozīme to risināšanā //
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2006, 103.-110.lpp. (Līdzaut.
I.Judrupa)
12. Valsts un privātās partnerības izmantošanas iespējas valsts un pašvaldību projektu
realizācijā// Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās
zinātniskās konferences zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2005, 109.120.lpp. (Līdzaut. A.Feldmane)
13. Latvijas ekonomikas attīstības raksturojums un tās perspektīvas// Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences
zinātniskie raksti.-Rīga: RTU izdevniecība, 2005, 81.-90.lpp. (Līdzaut. Z.Bušs)
14. Valsts iepirkumu efektivitāte un to ietekmējošie faktori// RTU IEF Zinātniskie raksti.
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā.3.sēj. Rīga, RTU, 2005, 64.-73.lpp. ( Līdzaut.
D.Gaile)
15. Актуальные проблемы управления предприятием в Латвии//Управление
организацией:
диагностика,
стратегия,
эффективность.
Труды
XIII
Международной научно-практ. kонференции, апрель 2005-С.-Петербург,
2005,с.157-159 ( Соавт.Т. Сурвило)
16. The role of investment in
a sustainable development of the economy of
Latvia//Management & Sustainable Development. Academic journal of University of
Forestry, vol. 1-2/2005(12). – Sofia, University of Forestry, 2005, p.88-94.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Makroekonomika. 2.izd. – R.: RTU izdevniecība, 2007. – 237 lpp.
2. Makroekonomika. – R.: RTU izdevniecība, 2006. – 231 lpp.
3. Ievads makroekonomikā. – R.: RTU izdevniecība, 4 izdevumi no 1994. līdz 2004.g.
Līdzaut. J.Saulītis.
4. Makroekonomika. – R.:Kamene, 2004, 216 lpp. Līdzaut. V.Nikitina, I.Lapiņa.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
2007.g.oktobris - V Starptautiska zinātniska konference “Problems and Prospects of
cooperation
between the countries of South-Eastern Europe within the
context of Black Sea economic cooperation and GUUAM “ organized by
Donetsk National University and Svishtov D. Tsenov Academy of
Economics Bulgaria, Lyvadia, Ukraine
“Latvian economy – an economy of a small state in the conditions of
globalisation”
2007.g.augusts - Starptautiskā vasaras skola doktorantiem, Rīga, RTU
“Introduction of Research Work and How to Deal With It”
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2007.g.jūnijs-jūlijs - XI Starptautiskais Vasaras seminārs-skola starptautiskās ekonomikas
un vadības studentiem, Doņeckas Nacionālā Universitāte, Lielbritānijas
Padome Ukrainā
„Mazo ekonomiku attīstības īpatnības mūsdienās”
2007.g.maijs
- V Baltijas menedžmenta attīstības asociācijas konference „The Future of
the Region – People Behind the Prosperity”, BI Norwegian School of
Management, Oslo, Norway
2007.g.aprīlis
- Starptautiskā zinātniskā duāla konference „Towards knowledge-based
economy”&”Enterprise management:diagnostics, strategy, effectiveness”
„Enhancement of efficiency of education as a relevant precondition for
the development of Latvian economy”
2006.g. septembris - 47. RTU Starptautiskā zinātniskā conference
“Starptautisko indeksu nozīme valstu un reģionu konkurētspējas
novērtēšanā”
2006.g. septembris - IV Starptautiska zinātniska konference “Problems and Prospects of
cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the
context of Black Sea economic cooperation and GUUAM “ organized by
Donetsk National University and Svishtov D. Tsenov Academy of
Economics Bulgaria, Albena, Bulgaria
„Enhanced competitiveness as a prerequisite of economic development of
Latvia”
2006.g. maijs
- Starptautiskā projektā Baltic Sea Virtual Campus iesaistīto augstskolu
rektoru un pārstāvju forums, Hamburg University of Applied Sciences,
Hamburgā, Vācijā
2006.g. marts
- Starptautiska zinātniska konference „Диалог общества и власти в
образовательном пространстве”. Maskavas ekonomikas, menedžmenta
un tiesību institūts, Krievija.
„Развитие системы высшего образования Латвии в едином
образовательном пространстве Европы”
2006.g. marts
- V Starptautiska zinātniski praktiskā konference „ Страны с переходной
экономикой в условиях глобализации”, Krievijas tautu draudzības
universitāte, Maskava.
„Инновационное развитие как фактор экономического роста
экономики Латвии”
2006.g. marts
- VIII Starptautiska zinātniska konference „Management & Sustainable
Development”
Sofia, University of Forestry, Bulgaria
“The impact of the EU structural funds on the development of Latvian
national
economy”
2006.g. janvāris - XII Starptautiska zinātniska konference „Problems of Foreign Economic
Relations Development and Attraction of the Foreign Investments:
Regional Aspect”, Donetsk National University, Ukraine
“The role of sustainable regional development in the economy of Latvia”
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 29 gadi
Lekciju kursi
„Makroekonomika” , „Makroekonomikas analīze”, „Starptautiskā ekonomika”
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
2006.g. - Starptautiskā un reģionālā ekonomika RIGEO 2 – profesionālās maģistra studijas
1998.g. - Būuzņēmējdarbības ekonomika RIVU 7 - profesionālās studijas
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1996.g. - Reģionālā ekonomika RIEE 2 - profesionālās studijas
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās
2005./2006.m.g. – lekciju kurss„Transregional Structures – Different institutional contexts”,
Master Studies ‘Transregional Management”, Baltic Sea Virtual Campus;
2004.g. maijs – Makroekonomikas lekciju kurss Erasmus programmas ietvaros Setubalas
Politehniskajā augstskolā, Portugāle
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
RTU P-09 Promocijas padomes locekle;
Latvijas Zinātnes Padomes eksperte;
RTU IEF Profesoru padomes locekle;
RTU Zinātnisko rakstu sērijas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” redkolēģijas locekle;
RTU IEF Zinātnisko rakstu “Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā” redkolēģijas locekle;
Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperte;
Igaunijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra eksperte;
RTU ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferencesprogrammas komitejas locekle;
Krievijas Tautu draudzības universitātes Maskavā ikgadējās starptautiskās zinātniski
praktiskās konferences orgkomitejas locekle;
RTU Senāta locekle;
RTU Senāta studiju kvalitātes un programmu komisijas priekšsēdētāja vietniece;
RTU IEF Domes locekle
CITA INFORMĀCIJA
2006.g. un 2001.g. - RTU Atzinības raksti;
1998.g. - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Dzimusi:
Tautība:
Ģimenes stāvoklis:
Dzīves vieta:
Svešvalodas:

Airisa ŠTEINBERGA
1968. gada 5. martā, Rīgā.
latviete
precējusies, divi dēli.
Priežu 9, Garciems „Mežciems”, Carnikavas pag.,
LV -2163, tel.7905034, mob. tel. 6178824, e-mail:
krievu un vācu.
airisasteinberga@inbox.lv

Izglītība:

1990. gadā beigusi LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa,
bioloģijas un ķīmijas pasniedzējas kvalifikāciju.
1994. gadā absolvējusi LU maģistratūru un ieguvusi pedagoģijas
maģistra grādu.
1997. gadā ieguvusi psiholoģijas doktora (Dr. psych.) grādu.

Galvenās darba vietas:

Rīgas 9. maiņu vidusskola, skolotāja,. 1986. - 1988.
Ādażu vidusskola, psihologs, 1988. - 1990.
Rīgas komercskola, skolotāja, 1990. - 1999.
RTU, lektore, 1994. - 1998.
RTU Humanitārais Institūts, Socioloģijas un pedagoģijas katedra,
docente kopš 1998. gada; no 2006.gada Pedagoģijas un psiholoģijas
katedras docente.

Zinātniskās publikācijas:

Šteinberga A. “Iemācītā bezpalīdzība” // Skola un
Ģimene, 1992, Nr. 4
Šteinberga A. “Humāna personība nevar būt vardarbīga” //
Skola un Ģimene, 1997, Nr. 5, 24. lpp.
Šteinberga A. “Vidusskolēnu pašizjūta un darbības
produktivitāte” // krāj. “Personības veidošanās pedagoģiskās un
psiholoģiskās problēmas”, R., LU, 1994, 11.-13. lpp.
Šteinberga A. “Vidusskolēnu pašizjūtas veidošanās fons” //
krāj. “Pašizjūtas un identitātes veidošanās”, R., LU, 1997,
159.-164. lpp.
Steinberga A. “Probleme des Selbstgefuehles Jugendliche” //
“Jugend zwischen Ausgrenzung und Integration”, Zagreb,
1997, S. 94.-98.
Šteinberga A. “Individuālā pašizjūta kā sabiedrības problēma”
// krāj. “Latvijas sabiedrība mūsdienās”, R., 1998, RTU
Humanitārais institūts, 37.-39. lpp.
Šteinberga A., Tunne I. “Jauniešu pašizjūta un vērtības” // R.,
RAKA, 1999.
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Steinberga A. “Agressivität als Faktor der Ausgrenzung
Jugendliche in der lettischen Gesellschaft” // “Jugend zwischen
Ausgrenzung und Integration”, Band 2. Riga, Mācību apgāds,
1999.
Šteinberga A. “Agresija kā vardarbīgas rīcības cēlonis un tās
izpausmes jauniešu vecumā”, zinātniski praktiskā konference
“Jaunatne mūsdienu Latvijas mainīgajā vidē”. 2000.g. 10.-11.
marts, Rīga.
Šteinberga A. „Pašizjūtas un dzīvesdarbības mijattiecības
jauniešu vecumā”, RTU 42.Starptautiskā zinātniskā
konference. Rīga, 2001.g.11.-13.oktobris, referāts.
Šteinberga A. Metodiskais materiāls “Ievads attīstības
psiholoģijā”, RTU, 2001. g.
Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās
arodizglītībā. RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference,
Rīga, 2002.g., 10.-14. oktobris, referāts.
Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās
arodizglītībā. RTU Zinātniskie raksti, 4.sējums, izdevniecība
„RTU”, R. 2003., 36.-40.lpp.
Šteinberga A. Emocionālais fons un darbības efektivitāte
mācību stundā. RTU 44.starptautiskā zinātniskā konference
Rīgā, 2003.g. 9.-11.oktobris, referāts.
Špona A., Šteinberga A. „Aktuelle pảdagogische und
politische Problematik der Integration der Schuljugend
in Lettland” // „Jugend in Europa – Integrationsprobleme
und Partizipationschancen”, Bericht Nr.48, Universitảt
Tủbingen, 2004.
Šteinberga A. Zinātniskās pētniecības attīstība
starptautiskā projekta „Internacionālā mācīšanās”
ietvaros (1990.2001.g.). RTU 45. starptautiskā zinātniskā
konference, Rīga, 2004.g., 14.-16. oktobris, referāts.
Šteinberga A. Das individuelle Wissenschafliche
Wachstum im Rahmen des internationalen Projektes
„Internationales Lernen”. Referāts konferencē
„Perspektiven der multikulturellen Gesellschaft” ,
Rīga, 3.-7.marts, 2005.gads.
Šteinberga A. Bērnu attīstība no dzimšanas līdz trīs
gadu vecumam perinatālās psiholoģijas kontekstā.
RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga,
2005.g., 13.-15. oktobris, referāts.
Šteinberga A. Pētniecības metožu attīstība starptautiskā
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projekta „Internationales lernen” ietvaros no 1990.gada
līdz 2005.gadam. RTU Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās
un sociālās zinātnes”, 8.sēj. R.,RTU,2005. 111.-115.lpp.
Šteinberga A. Bērna optimālas attīstības priekšnoteikumi
perinatālās psiholoģijas kontekstā. RTU Zinātniskie
raksti.8.sēr. „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 10.sēj.
R.,RTU,2006. 71.-77.lpp.
Šteinberga A. Skolēnu attieksme pret skolu kā izglītības kvalitātes
kritērijs. RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference, 2007.g.11.13..oktobris, referāts.
Šteinberga A. Spēle-skolotāju tālākizglītības līdzeklis.
RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga,
2008.g., 13.-15. oktobris, referāts.
Šteinberga A. Skolas funkcijas mūsdienu Latvijā. RTU
Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās un sociālās zinātnes”,
14.sēj. R.,RTU,2008. 59.-71.lpp.
Piedalījusies:
-

starptautiskajā projektā ‘Pingist Pinki’ un tā ietvaros
organizētajā konferencē Magdeburgā, Vācijā,1995. g.
- starptautiskajā projektā ‘Internationales Lernen’ un
tā ietvaros organizētajās konferencēs Freidenštatē 1995. g.
un Rīgā 1997. gadā.
- studiju apmaiņas programmā Tībingenas universitātē,
Vācijā 1991. gada aprīlī - maijā.
- starptautiskajā seminārā “Innovationen in
Hochschuldidaktik”, 1994. gadā, Rīgā.
- seminārā “Inovācijas augstskolu didaktikā”, Bernes
universitātē, Šveicē 1995. gada maijā.
- seminārā augstskolu mācībspēkiem Kristiansandā,
Norvēģijā, Agderas augstskolā, 1997. gada maijā.
- konferencē „Jauniešu situācija un orientācija Eiropā”
Soloniki, Grieķija, 1998.gada 18.-20.septembris.
- starptautiskajā projektā „Nākotnes perspektīvas
arodizglītībā Latvijā un Lietuvā”, 2000.gadā, Latvijas,
Lietuvas IZM, Somijas izglītības centrs.
- starptautiskā seminārā-treniņā „Attīstības psiholoģiskais
pavadījums. Perinatālās psiholoģijas pamati” Starptautiskās
profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, semināra
vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga, 18.-20.februāris,
2005.gads.
- ESF projektā „Akadēmiskā personāla kompetenču
pilnveide pedagoģijā un IT jomā” ( 01.07.2006.30.06.2007).
Mācību programmas; Vispārīgā un personības psiholoģija
Attīstības psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Tatjana TAMBOVCEVA
tatjana.tambovceva@rtu.lv
+371 67089425
25.06.73.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

krievu
latviešu, angļu

IZGLĪTĪBA
2003.-2008. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Doktora grāds
vadībzinātnē;
2000.-2003. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Maģistra diploms,
Specialitāte – Tirdzniecības un tirgzinības;
1997.-1999. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Bakalaura diploms,
Specialitāte – Ekonomika;
1994. – 1996. Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte,
Maģistra grāds datorzinātnē, Specialitāte - Lēmumu pieņemšana biznesā;
1993.-1995. Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte,
Inženiera diploms, Specialitāte – Automatizētās vadības sistēmas;
1990.-1993. Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte,
Bakalaura diploms, Specialitāte – Datorzinātne.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Dr.oec., promocijas darbs „Ekoloģiski orientētas uzņēmējdarbības vadīšanas novērtēšanas
modeļi un attīstība Latvijā” 2008.gadā aizstāvēts Rīgas Tehniskās universitātes P-09
Promocijas padomē.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2004. gada 28.-29. aprīlis. Sertifikāts Nr. S-i-82/04 semināram „Investīciju projektu
efektivitātes novērtējuma un ekspertīzes prakse”.
2004. gada 20. decembris. Sertifikāts semināram „Vides pārvaldības sistēmas”.
2006.gada 5. jūlijs. Apliecība TA2136 un sertifikāts Nr. 002136 apmācības kursam „RTU
Blackboard”. Kurss bija organizēts ESF projekta ‘E-studiju platformas izveide RTU
inženierzinātņu
studiju
programmām”
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0057/0007
ietvaros.- 2006.g. 5. jūlijā (Reģistrācijas Nr. 110).
2006. gada 29-30. jūnijs. Sertifikāts semināram „Small business management: innovation,
strategy, values”. RTU.
2006. gada 22. septembris. Sertifikāts semināram „Par privātpersonu kredīta saņemšanas
iespējam AS „Hansabanka”.
2006. gada 8. decembris. Sertifikāts semināram „Development of innovative entrepreneurship
based on knowledge management”. RTU.
2007. gada 12.-13. aprīlis. Sertifikāts par dalību starptautiskajā zinātniskajā divkāršā
konferencē „Towards knowledge-based economy” & „Enterprise management: diagnostics,
strategy, effectivness”. RTU.
2007. gada 4. jūlijs. Sertifikāts Nr. 2007-021 par dalību seminārā „Nekustamā īpašuma tirgus
un būvniecības nozares attīstības mijiedarbība”. Seminārs bija organizēts ESF un RTU
projekta „Atbalsts RTU IEF Nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču
paaugstināšanai” VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/007 ietvaros.
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2007. gada 7.- 11. septembris. Sertifikāts Nr. 3643 par dalību seminārā „Elektronisko resursu
lietošana universitātēs”. Seminārs bija organizēts ESF projekta „Elektronisko resursu
lietošanas prasmju attīstīšanas programmas izstrāde un realizācija augstskolu pasniedzējiem”
ietvaros.DARBA PIEREDZE
2008.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības
fakultāte, docente
1996.- 2008. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, lektore;
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
2003. gada Ekonomikas koledža- studiju programmas „Ekonomiskās informatīvas sistēmas”
izstrādātāja.
LR Finanšu ministrijas pasūtītais zinātniskais pētījums: “Kombinētās akcīzes nodokļa likmes
koncepcijas un priekšlikumu izstrādāšana”. A.Zvejnieks – zināt. vadītājs, T.Tambovceva–
līdzizpildītāja. - Rīga: RTU. - 2002. – 92 lpp.
LR Finanšu ministrijas pasūtītais zinātniskais pētījums: “ Nodokļu politika attiecībā uz bio
degvielas ražošanu Latvijā”. A.Zvejnieks – zināt. vadītājs, T.Tambovceva – līdzizpildītāja.Rīga: RTU. - 2003. – 92 lpp.
Profesionālās izglītības akreditācijas komisijā (ekspertu komisijas vadītājas vietniece) „Vides
pārvaldības sistēmas vadība” programmas akreditācijā 2004. gada 4.06-18.06.
ESF projekta ‘E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju programmām”
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0057/0007 dalībniece. 2006.-2007.g.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos - 40
Mācību un metodiskie līdzekļi - 3
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 13 gadi
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
1.Personiskie dati:
Vārds, uzvārts:
Dzimis:
Adrese:
Tālrunis:

Ronalds TARAŠKEVIČS
1942.gada 23.novembrī, Rīgā
Zeiferta ielā 20 dz. 68, Olainē, LV-2114
m. 7962572, d. 7089440

2.Izglītība:

1971.g. Rīgas politehniskais institūts, kvalifikācijamašīnbūves inženieris-ekonomists;
1983.g. ekonomisko zinātņu kandidāts;
1988.g. docents;
1992.g. Dr.oec., docents
1999.g. Dr.oec., asociētais profesors
2009.g. Dr.oec., profesors

3.Papildus iemaņas:

krievu un poļu valodās;
darbā ar tehniskiem,ekonomiskiem,finansu un
grāmatvedības datiem, darbā ar datoru

4.Darba pieredze:

no 1971.g. līdz 1989.g. Rīgas politehniskais institūts,
vec.laborants, mācību daļas vadītāja vietnieks, mācību
daļas vadītājs, vec.pasniedzējs, docents, mācību prorektora palīgs, vadošais zinātniskais līdzstrādnieks;
no 1989.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte,
vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, mācību prorektora
vietnieks, kanclers, docents, asociētais profesors,
profesors
5.Zinātniskās darb. virzieni: ekonomikas nozare, sociālās ekonomikas apakšnozare,
ekonomiskā reģiona speciālistu kadru un augstākās izglītības ekonomikas un finansēšanas problēmas
6.Galvenās apkopojošas
publikācijas:

Augstākās kvalifikācijas kadru vajadzības prognozēšanas daži metodoloģiskie aspekti.-Speciālistu kadru tautas saimniecības vajadzības noteikšanas problēmas, Vissavienības III simpozija materiāli, Viļņa, 1983.g.;
Reģionālie faktori un to ietekme uz speciālistu kadru
vajadzību. Sibīrijas tehnoloģiskais institūts, Krasnojarska, 1989.g.;
Augstskolas kopējā darba algas fonda automatizētās sadales pa katedrām metodika. RPI, 1989.g.;
LR izglītības sistēmas finansēšanas metodika. RTU,
1991.g.;
Vadības saocioloģija. RTU, 1993.g.
Augstākās izglītības finansējuma aprēķina metodika.
RTU, 1996.g.;
Studiju izmaksu normatīvu ekonomiskā analīze un pamatojums. RTU, 1997.g.,1998.g.,1999.g.;
Studiju izmaksu aprēķins un analīze pilna laika un nepilna laika studentiem. RTU, 2000.g.
Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti. RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās
zinātnes, 1.sēj.,Rīga, RTU, 2002..
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Dabas un inženierzinātņu speciālistu prognoze Latvijā. RTU
Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes,
6.sēj.,Rīga, RTU, 2004.

Referāti zinātniskās konferencēs:
1. Taraškevičs R. Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti. Referāts nolasīts RTU
42.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2001.gada 11.oktobrī.
2. Taraškevičs R. Dabas un inženierzinātņu speciālistu prognoze Latvijā. Referāts
nolasīts RTU 44.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada 10.oktobrī.
3. Taraškevičs R. Speciālistu darba perspektīvas tautsaimniecībā. Referāts nolasīts RTU
45.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, vārds: Lolita TĪSE
Tālrunis darbā: 67089368
Personas kods: 140856-11836
Valodas
Latviešu: dzimtā
Krievu: pārvaldu brīvi
Vācu: sarunvalodas līmenī, lasu un rakstu labi
Čehu: lasu ar vārdnīcas palīdzību
Izglītība
Rīgas Tehniskā universitāte: no 1993.gada līdz 1994.gadam
Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana
Grāds: inženierzinātņu maģistra akadēmiskais grāds
Rīgas Politehniskais institūts: no 1979.gada līdz 1983.gadam
Specialitāte: celtniecības ekonomika un organizācija
Kvalifikācija: inženieris- ekonomists
Rīgas 58.vidusskola: no 1973.gada līdz 1974.gadam
Rīgas 5.vidusskola: no 1963.gada līdz 1973.gadam
Kvalifikācijas paaugstināšana
Latvijas lauksaimniecības universitāte: profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu
didaktika” no 2005.gada.14.novembra līdz 2006.gada 13. februārim, sertifikāts
Akreditēta izglītības iestāde SIA KIF „Biznesa Komplekss”: grāmatveža kluba biedre no
1996. gada līdz šim brīdim
Rīgas Tehniskā universitāte: apgūta starptautiskā konsultantu programma „Finansu tirgus
riska vadīšana” 1993.gadā, sertifikāts
Darba pieredze
Rīgas Tehniskā universitāte: no 1998.gada līdz šim brīdim
Amats: IEF Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra, lektore
Rīgas Politehniskais institūts: no 1990.gada līdz 1998.gadam
Amats: IEF DZO un ražošanas pārvaldes katedras asistente
Rīgas Politehniskais institūts: no 1989.gada līdz 1990.gadam
Amats: IEF DZO un ražošanas pārvaldes katedras vecākā pasniedzēja
Rīgas Politehniskais institūts: no 1985.gada līdz 1989.gadam
Amats: IEF DZO zinātniski- pētnieciskās un psihofizioloģisko pamatu izpētes
laboratorijas vecākā inženiere
Ogres rajona ”Ļeņina” kolhozs: no 1984.gada līdz 1985.gadam
Amats: ekonomiste
Celtniecības banka: no 1983.gada līdz 1984.gadam
Amats: ekonomiste
Rīgas alus pārstrādes uzņēmums „Aldaris”: 1983.gads
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Amats: galvenā grāmatveža vietas izpildītāja
Rīgas Politehniskais institūts: mācības no 1979.gada līdz 1983.gadam
Rīgas Medicīnas institūts: no 1975.gada līdz 1979.gadam
Amats: Centrālās zinātniski pētnieciskās laboratorijas laborante
Rīgas Popova radiorūpnīca: 1975.gads
Amats: tehniķe
Uzdevumi/pienākumi:
RTU IEF Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre no 2000. gada līdz 2004.gadam.
Publikācijas
Pēdējo gadu publikācijas:
1.1.Zinātniskās publikācijas
1.1.1. Tīse L., „Uzņēmuma informācijas sistēmas organizēšana”, RTU 47.
Starptautiskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta
tēzes. Rīga, 2006.gada., 1lpp.
1.1.2. Tīse L. Latvijas grāmatvedības reforma. RTU Zinātnisko rakstu krājums.
Sociālie un ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbības vadīšanā. Rīga, RTU, 1998., 3 lpp.
1.2. Piedalīšanās zinātniskās konferencēs
1.2.1. 1. Zinātniski- praktiskā konference Grāmatvedības un finanšu koledžā
„Grāmatvedība un ekonomika teorijā un praksē” 2006.gada 29.marts
Pedagoģiskā darbība
Lasa lekciju kursus; vada seminārus praktiskās nodarbības, studiju darbus, kas saistīti ar
grāmatvedības, finanšu grāmatvedības, nodokļu jautājumiem.
1. Studiju kursu programmu izstrāde
2006.gadā izstrādāta jauna programma pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
mācību priekšmetam „Finanšu grāmatvedība”
Mācību līdzekļi
1. Grāmatvedība: mācību līdzeklis / L. Tīse, V. Vasiļjeva. – Rīga, 2006.– 76 lpp.
(sagatavots iesniegšanai RTU izdevniecībā).
2. 2006.gadā tika sastādīta jauna programma pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības mācību priekšmetam „Finanšu grāmatvedība”.
3. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas
metodiskie norādījumi grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai / Izstr. I.Lapiņa, L.Tīse. –
Rīga: RTU izdevniecība, 2006.- 39 lpp.
4. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas
metodiskie norādījumi grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai / Izstr. I.Lapiņa, L.Tīse. –
Rīga: RTU izdevniecība, 2004.- 35 lpp.
5. Prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie
norādījumi grāmatveža un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas iegūšanai / Izstr.
J.Ieviņš, I.Geipele, L.Tīse.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2001.- 24 lpp.
6. Prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie
norādījumi / Izstr. J.Ieviņš, L.Tīse.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2000.- 23 lpp.
7. Grāmatvedības uzskaite: mācību līdzeklis / L. Tīse . – rokrakstā.
8. Grāmatvedības uzskaite: uzdevumu krājums / L.Tīse . – rokrakstā.
9. Finanšu pārskatu analīze: mācību līdzeklis / L.Tīse . – rokrakstā.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Valentīna URBĀNE
valentina.urbane@rtu.lv
67089459
08.03.45.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

krievu
latviešu, angļu

IZGLĪTĪBA
1969-1972. g. Aspirantūra RPI.
1968.g. Rīgas Politehniskais institūts specialitāte ķīmiķis-tehnologs.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1992.g. Latvijas ķīmijas doktors
1992. g. ķīmijas doktora grāds
1972. g. ķīmijas zinātņu kandidāta grāds
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
SO Latvijas Informācijas institūts 2004. gada decembris. Ir sertifikāts.
DARBA PIEREDZE
1973.g. līdz šim Rīgas Tehniskā universitāte Darba un apkārtējās vides aizsardzības katedra
As.profesore.
1973-1989. g. RPI Zinātniski metodiskās daļas vadītāja.
1971-1973.g. Rīgas Medicīnas institūts Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
1. Darba aizsardzības maģistra programmas izstrāde „Bīstamo vielu pielietošanas drošība”.
2. Darba aizsardzības maģistra programmas izstrāde „Arodveselība un darba medicīnas
pamati”.
3. Ķīmisko vielu bīstamība, darba un dabas aizsardzības īpatnības ārstniecisko vielu
ražošanā, bioloģiski-aktīvas vielas kosmētikā
4. 1,2 – Dihalogenpiridazoni - 6 .
5. Piedalīšanās IS projektā „Mēs sabiedrībā un mēs – sabiedrībai” (vad. I. Rulle).
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. N. Griķītis, V. Urbāne. Darba aizsardzības sistēmas veidošana un izmaksas. Starptautiskās
zinātniskās praktiskās konferencs Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts.
2. I. Jevinga, A. Lesničenoks, J. Strautmanis, V. Urbāne. Darba aizsardzības sistēmas
ieviešanas un uzturēšanas izmaksas. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences
Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts.
3. A. Grigorjevs, V. Urbāne. Darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas izveidošanas
izmaksas. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. Latvija.
Rīga, 2007. gads, 30. marts.
4. V. Urbāne, M. Muižniece, M. Vanags. Darba traumatisma analīze. Starptautiskās
zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts.
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5. O. Savicka, V. Urbāne. Putekļu iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka organismu, kā vides
sastāvdaļu. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. Latvija.
Rīga, 2007. gads, 30. marts.
6. A Bauze. V. Urbāne. Vēdināšanas kvalitāte. Starptautiskās zinātniskās praktiskās
konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts.
7. V. Urbāne. Darba traumatisms un profesionālo saslimšanu ekonomiskās sekas. /
līdzautore I. Jevinga // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas.
Starptautiskās zinātniskās konference. Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2005. gads.
8. V. Urbāne. Telpu gaisa kondicionēšanas problēmas // Informācijas tehnoloģijas. II –
Rīga:RTU, 2004.-346.-351.lpp.
9. V. Urbāne. Latvijas likumdošana, dators un veselība // Informācijas tehnoloģijas. II –
Rīga:RTU, 2004.-352.-360.lpp.
10. V. Urbane. Industrial accidents as the aggregate of financial expenses. Proceedings of the
2nd. International Conference Information Tehnologies and Managment. 2004. Riga
Latvia.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Mācību grāmata: Bīstamo vielu pielietošanas drošība. Rīga: RTU, 2005.-187 lpp.
2. Uzdevumu krājums darba aizsardzībā. / Līdzautors V. Kozlovs, V. Ziemelis. Rīga: RTU,
2005.-50 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Third. International Scientific-Technical Conference 20-23 September, 2007. Togliatti
city Russia.
2. Zinātniski starptautiskā konference Torunas tehniskā universitāte, Polija, 2007.g. 20.
jūnijs.
3. V. Urbane. Economic implications of Professional injuries and diseases. / līdzautore I.
Jevinga // RTU 45. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2004. gada 14. – 17.
oktobris.
4. V. Urbane. Indusrial accidents as the aggregate of financial expenses. Proceedings of the
2nd. International Conference Information Tehnologies and Management. 2004. Riga
Latvia.
5. В. Урбан. Безопасность труда как обязанность работодателя // Международная
научно-практическая конференция. Санкт-Петербург, 2003.г. 27 марта. Тезисы
доклада.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 37 gadi.
Lekciju kursi:
1. Darba un dabas aizsardzība.
2. Darba aizsardzības pamati.
3. Bīstamo vielu pielietošanas drošība.
4. Lietišķā etiķete.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. RTU grāmatvedības nodaļas vadītāja.
2. RTU kanclera palīdze no 1997. gada līdz šim brīdim.
3. SIA „Baltijas finansu partneri „konsultants darba aizsardzībā no 1999. gada 23.09. līdz
šim brīdim.
4. 1973.- 1989.g RPI Zinātniski metodiskās nodaļas vadītāja.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Ludmila VASIĻJEVA
ludmila.vas@inbox.lv
+371 67089486
07.09.44.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

krievu
latviešu, angļu

IZGLĪTĪBA
1961.-1966. Rīgas Politehniskais institūts, inženieris- mehāniķis.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1992. Ekonomikas doktore, Rīgas Tehniskā universitāte;
1972. Latvijas Valsts universitāte, Disertācija „Elementkoeficientu metode nestandarta iekārtu
novērtējumā”.
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
April12-13, 2007
CERTIFICATE „TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY. ENTERPRISE
MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS”. International
scientific dual-conference, Riga
2006.gads 8. decembris.
CERTIFICATE „DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP BASED
ON KNOWLEDGE MANAGEMENT” within the scientific project „Development of
Economic Knowledge Management Based Innovative Enrepreneurship in Latvia” Rīga
2006.gads 29.-30.jūnijs.
CERTIFICATE „SMALL BUSINESS MANAGEMENT:INNOVATION, STRATEGY,
VALUES” within the scientific project’’Designing of Performance Evalution System of
Latvian Small Enterprises’ Riga.
2006. gads 5. maijs.
Seminārs „Darba tiesisko attiecību aktuālākie jautājumi”, ESF Nacionālās programmas
„Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas
ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes” projekta „Darba
drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzība” VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.4./0001/0006
ietvaros.
September 9, 2005
Latvian Twinning Project LV/2004/F1/07
Training session on environmental accounting to the potential usersaccounts,Central
statisticalaccounts, Central statisticalBureau in Riga,
February 18, 2005
Institut Arbeitwissenschaft und Technologiemanagement Universitat Stuttgart.
Certificate”Trends and drivers implementing international collaboration between European
enterprises’’ within the ‘’PROMINENCE-Promoting Inter- European Networks of
Collaborating Extended Enterprise’’ project funded by the European Commision, contract
G1RD-CT-202-00713.
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DARBA PIEREDZE
no 2006. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte, asociētā profesore;
1990.- 2006. Rīgas Tehniskā universitāte, docente;
1973.-1990. Rīgas Politehniskais institūts, docente;
1970.-1973. Rīgas Politehniskais institūts, vecākā pasniedzēja;
1966.-1970. Rīgas Politehniskais institūts, asistente;
1966. Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, inženiere.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
Zinātniskā darbības virziens ir uzņēmējdarbības ekonomika.
2004. -2007. Projekts: “Studentu zinātnisko darbu konkurss par Rīgas dabu un vides
aizsardzības aktuālām problēmām”.
2004.-2005. Projekts: SOCRATES Erasmus Thematic Network “Teaching and Research in
Engineering in Europe”.
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Pārtikas produktu konkurētspējas novērtēšana. // Tautsaimniecības un izglītības attīstības
problēmas mūsdienu periodā // Starptautiskās zinātniskās konferences raksti.- Rīga: RTU,
2002.- 219.-224. lpp.
2. Dažādu funkciju izmantošana preču konkurētspējas aprēķināšanā // Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas/Starptautiskās zinātniskas konferences zinātniskie
raksti.- Rīga: RTU, 2005.- 387.-395. lpp.
3. Mazo uzņēmumu izveidošanas priekšrocības un problēmas // Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti.-Rīga:
RTU, 2005., 396.-406. lpp.
4. Lauku tūrisma ietekme vides ekonomikā. // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības
problēmas/Starptautiskās zinātniskas konferences zinātniskie raksti.- Rīga: RTU Izdevniecība,
2006.- 210.-219. lpp.
5. Zemnieku saimniecības ietekme uz apkārtējo vidi. // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas/Starptautiskās zinātniskas konferences zinātniskie raksti.- Rīga: RTU
Izdevniecība, 2007.- 190.-197. lpp.
6.Vieglo automašīnu pieprasījuma un piedāvājuma problēmas Latvijā// Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas/Starptautiskās zinātniskas konferences zinātniskie
raksti.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2008.- 18.-27. lpp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
1. Mazā uzņēmuma biznesa ekonomika un plānošana.- Rīga: Izdevniecība RTU, 2005.–
75 lpp.
2. Mazā uzņēmuma izveidošanas pamati . - Rīga: Izdevniecība RTU, 2006. – 165 lpp.
3. Vides ekonomika. Mācību grāmata. - Rīga: Izdevniecība RTU, 2007. – 190 lpp.
4. Ievads enerģētikas ekonomikā.-Rīga: RTU Izdevniecība, 2008.-117.lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Vides ekonomikas problēmas // Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā.
Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rīga, 2000. gada 24. novembrī.
2. Pārtikas produktu konkurētspējas novērtēšana // Tautsaimniecības un izglītības attīstības
problēmas mūsdienu periodā // Starptautiskās zinātniskas konferences referātu tēzes. Rīga,
2002. g., 17. maijā.
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3. Dažādu funkciju izmantošana preču konkurētspējas aprēķināšanā // Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskas konferences referātu
tēzes. Rīga, 2004. g., 14-17 oktobrī.
4. Lauku tūrisma attīstības ietekme vides ekonomikā/ Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas. Starptautiskās konferences referātu tēzes. Rīga, 2005.g. , 14.oktobrī.
5. Radaru diagrammu izmantošana mazo uzņēmumu novērtēšanā THE USING OF THE
RADAR DIAGRAMS IN EVALUTION OF SMALL BUSINESS/ „DEVELOPMENT
OF
INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP
BASED
ON
KNOWLEDGE
MANAGEMENT” within the scientific project „Development of Economic Knowledge
Management Based Innovative Enrepreneurship in Latvia”, International scientific dualconference,held 2006. g., 8. decembrī , Rīga
6. KNOWLEDGE- BASED MANAGEMENT OF POWER ENTERPRISE/ „TOWARDS
KNOWLEDGE-BASED
ECONOMY.
ENTERPRISE
MANAGEMENT:
DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS.” International scientific dualconference, held on 12-13 April, 2007, Rīga
7. Vieglo automašīnu pieprasījuma un piedāvājuma problēmas Latvijā// Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas/Starptautiskā zinātniska konference. Rīga, 2008.,
11.-13. oktobrī.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 40 gadi
Lekciju kursi: „Vides ekonomika”, „Vides ekonomikas pamati”, „Enerģētikas ekonomika”,
„Enerģētikas ekonomika”, „Mazā uzņēmuma biznesa ekonomika un plānošana”, „Mazā
uzņēmuma izveidošana”, „Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati”, „Tirgzinības
transportā”, „Uzņēmējdarbības plānošana”.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana
IMEO-3 „Vides ekonomika” maģistriem
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
1. RTU Akadēmiskās sapulces pastāvīgais loceklis;
2. Inženierekonomikas fakultātes bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis (spec.
„Uzņēmējdarbības ekonomika”);
3. Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras Studentu Zinātniski Tehnisko
Konferenču organizators, žūrija locekle.
CITA INFORMĀCIJA
2005. gada decembris. Rīgas Domes Atzinības raksts sakarā ar studentu zinātnisko darbu
konkursā iegūto 3. vietu.
2002. gada maijs. IEF dekāna pateicība sakarā ar IEF 35. gadu jubileju un teicamu darbu. Nr.
18/177.
1970.-2000. IEF Padomes (Domes) zinātniskā sekretāre.
1997. gada aprīlis. RTU Goda darbinieka nosaukums piešķirts, RTU Padomes sēdes lēmums
Nr. 420.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Vārds Uzvārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Dzimšanas dati:

Irina VORONOVA
irina.voronova@rtu.lv
+371 67089324
20.10.50.

VALODAS
Dzimtā valoda:
Citas valodas:

krievu
latviešu, angļu

IZGLĪTĪBA
September, 1998 – October, 1999. Advanced Actuarial Diploma Corse program (Viļņa –
Londona – Edinburga – Riga Diploma in Actuarial Science Nr.22 1999 10 07 (diploms);
03.1996. - 12.1996. Gada Aktuāras skola (Viļņa – Londona – Edinburga) (Certificate of
Faculty of Mathematics, Vilnius University; Diploma in Actuarial Science Nr7 1997 02 27
(diploms);
1980. Rīgas Politehniskais institūts, aspirantūra;
1968.-1975. Rīgas Politehniskais institūts, inženiere - ekonomiste, diploms Nr. 0 N415335.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1992. gada 11.decembris. Relatīvi lielumi taras izmaksu plānošanā. Rīga, RTU, Habilitācijas
padome H-09, Dr.oec. diploms B-D Nr. 000399
1986. Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds.- Latvijas Zinātņu akadēmija, Ekonomikas
institūts
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
6.-7. Novembris 2008. Internal Auditor (certifies Nr.010QMS-002-Sert/2008). Activa
Management. Organizāciju vadības sistēmas. Rīga, Latvija(klausīt. stat.)
23. augusta 2008. Estonian Actuarial Socienty. Seminar ( Certificate) (klausīt. stat.)
7.- 11. septembris 2007. Seminārs (20 stundas)”Elektronisko resursu lietošana
universitātes” (ar sertifikātu No 3646). RBS, Rīga. Latvija
2007. gada 26. septembris. Firmas finanšu diagnostika. Vadības seminārs. SIA MKC
Vērtspapīri. Rīga. Latvija
July 28, 2007. Baltic States Workshop on Solvency II and Basel II. (certificate). – LAA,
Aglona, Latvija,
29-30 June, 2006. International seminar „Small Business Management: Innovation, Strategy,
Values”. Riga Technical University. (ar sertifikātu). Riga. Latvia
2006.g. 7.- 9.jūnijā. Projektu vadība: no idejas līdz tās īstenošanai. Praktiskais seminārs (24
stundas). Alberta Koledža. Rīga. (ar sertifikātu)
2004.g., 15.10 - 30.11. Kvalifikācijas celšana - Rīgā, Zinātniski konsultatīvā firmā „Risks un
Audits ”SIA.
DARBA PIEREDZE
kopš 21.12. 2006.g. RTU asoc. profesore;
1993. - 2006.g. RTU, IEF docente;
1988. - 1993.g. RPI, IEF, docente;
1985. - 1988.g. RPI, IEF, vecākā pasniedzēja;
1975. - 1985.g. RPI, IEF, pasniedzēja - stažieris, asistente.
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
01.01.2007. – 31.12.2007. Piedalīšanās projektā „Pirmā līmeņa augstākās profesionālās
izglītības programmu studentu kvalifikācijas prakses nodrošināšana uzņēmumos”. Līgums Nr.
2007/0002 /VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0036/0475. Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība
2005. marts-maijs. Piedalīšanas pētījumu projektā „Cilvēk resursu potenciāla noteikšana
Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, un stratēģijas izstrāde jauno speciālistu
piesaistei šajā nozarē, pielietojot reklāmas pasākumus un motivēšanas shēmas” izpildē
2005.g. Piedalīšanās projektā SOKRATES/ERASMUS „Teaching and Research in
Engineering in Europe” izpildē
PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskajos izdevumos
No 1975.g. līdz 2006.g. zinātnisko publikācijas skaits ir 54 darbi. No 2000.g. līdz 2009.g.
zinātnisko publikācijas skaits ir 23 darbus, t.sk. 12 zinātniskie raksti izdevumos, kuri iekļauti
Latvijas Zinātnes Padomes apstiprinātajā vispāratzīto zinātnisko izdevumu sarakstā, t.sk.
1. Voronova I. Methods of analysis and estimation of risks at the enterprises of non-financial
sphere of Latvia// Journal of Business Economics and Management. Transition Processes
in Central and Eastern Europe. – Vilnius, Vilnius Gediminas Technical University, 2008,
9(4). – 319-326 pp.
2. Voronova I., Freinats L. Tehnisko analīžu pielietošanas stratēģijas finanšu tirgos // RTU
IEF Zinātniskie raksti. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. 6. sējums.– Rīga: RTU
Izdevniecība, 2008. - 45.-55.lpp.
3. Voronova I., Pettere, G. Risku vadības attīstība apdrošināšanā // RTU Zinātniskie raksti.
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Sērija 3, sējums 18. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 123.-136.lpp.
4. Voronova I. Methods of analysis and estimation of risks management system creation in
production enterprises. Research of Tehnogenic Environment Protection. Proceedings of
International Scientific Conference. Riga, 9.-10. October 2008. – Riga: RTU Publishing
House, 2008. – 172- 183 pp.
5. Voronova I., Freinats, L. Methodical Based of the Shot-time Investment in the Stock
market. The 5th International Scientific Conference “Business and Management’2008”.
Selected papers of the 5th International Scientific Conference “Business and
Management’2008”, May 16-17 2008, Vilnius, Lithuania. – Vilnius: Vilnius Gediminas
Technical University Publishing house “Tehnika”, 2008. – 133 -139 pp.
6. Voronova I. Development of organization of risk management at the enterprises of non
financial sphere of Latvia. 4th International Scientific Conference Business and
Management. 14th International Scientific Conference Enterprise Management: Diagnosis,
Strategy, Efficiency. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Selected papers. – Vilnius:
VGTU Press “Technika”, 2007. - 145- 151 pp.
Mācību un metodiskie līdzekļi
No 1975.g. līdz 2009.g. metodisko darbu skaits ir 41 darbi. No 2000.g. līdz 2009.g. metodisko
darbu skaits ir 8 darbi, t.sk.:
1. Voronova I. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija: 1. daļa . – Rīga: Izdevniecība
„RTU”, 2007. -122 lpp.
2. Voronova I. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija: 2. daļa . –Rīga: RTU, 2006. 137 lpp.
3. Voronova I., Pettere G. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. 2.
pārstrādātais izdevums. Apgāds ”Rasa ABC”- Rīga, Banku augstskola, 2004. -176 lpp.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. Voronova, I., Pettere, G. Rating as an Assessment Instrument of the Insurance Market
participants Security. 9-13 October 2008, 49th International Scientific Conference of Riga
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2.

3.

4.

5.

technical University “THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF NATIONAL
ECONOMY AND ENTERPRENEURSHIP”: RTU Scientific Conference of Economics
and Entrepreneurship (SCEE’2008). Conference Proceedings/– Riga: RTU Publishing
House, 2008.-163 - 165 pp.
Voronova, I., Freinats L. Technical Analysis Strategies Used in Financial Markets
Conference Proceedings. 9-13 October 2008, 49th International Scientific Conference of
Riga technical University “THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF NATIONAL
ECONOMY AND ENTERPRENEURSHIP”: RTU Scientific Conference of Economics
and Entrepreneurship (SCEE’2008). Conference Proceedings/ – Riga: RTU Publishing
House, 2008. 43 - 45 pp.
Voronova, I., Freinats L. Methodical Based of the Shot-time Investment in the Stock
market. 16-17 May, 2008, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University
The 5th International Scientific Conference “Business and Management’2008”. Conference
Proceedings of the 5th International Scientific Conference “Business and Management
’2008”/ Vilnius Gediminas Technical University Publishing house “Tehnika”, 2008.
Воронова, И. Петтере, Г. Развитие управления рисками на рынке страховых услуг
Латвии. V International scientific practical conference “Shevchenko Spring” Current
Condition of Science: Achievement, problems and prospects of development, March 2,
2007 Kyiv, Ukraine –Актульнi проблеми мiжнародних вiдносин. Випуск 67 (частина
II)-Киiв:Киiвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут
мiжнародних вiдносин, 2007. – С.102-105
Voronova,I., Pettere, G. Risku vadības apdrošināšanā. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā
konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referātu tēzes. –
Rīga: RTU izdevniecība, 2007. - 65. lpp.

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 34 gadi. Lekciju kursi:
1. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija. Maģistra akadēmiskā programma.
Maģistra profesionālā programma. (3 un 4 KP))
2. Cenu veidošanas politika. Maģistra akadēmiskā programma.(2 KP)
3. Uzņēmējdarbības plānošana. Bakalaura akadēmiskā un bakalaura profesionāla programma
4. Методология финансовых и коммерческих расчетов. Формирование политики
ценообразования. RTU Ārzemju studiju departaments
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
2005., 2006.-2008. g. Ekonomiskas profila bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis.
2005.g. Aktuāra profesijas standarta projekta komisijas loceklis. LR Izglītības un zinātnes
ministrija.
1999.-2009.g. Profesionālās inženieres studijas programmas „Ekonomika” specializācijas
„Finanšu analīze” studiju programmas līdzautore.
Profesionālās maģistra programmas „Ekonomika” specializācijas „Finanšu analīze” studiju
programmas līdzautore un atbildīga persona par metodisku darbu
CITA INFORMĀCIJA
kopš 1999. g. līdz šīm brīdim Latvijas Aktuāru asociācijas dibinātāja, LAA loceklis.
kopš 2002.g. līdz šīm brīdim Latvijas Aktuāra asociācijas valdes loceklis.
kopš 2005.g. 1. janvāra SIA „Risks un Audits” konsultante
kopš 2006. gada 7. februāra SIA Advice Consulting konsultante
2005.- 2006. Ekonomiskas profila bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis
2006.g. 23. marts. Uzņēmējdarbības risku vadība. Starptautiskais seminārs (Latvija, Igaunija,
Lietuva – Ergo ) SIA Advice Consulting. Seminārā vadītāja.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, vārds:
E-pasts:
Tālrunis darbā:
Personas kods:

Jānis ZVANĪTĀJS
janis.zvanitajs@rtu.lv
67089374
130157-10519

VALODAS
Dzimtā valoda: latviešu
Citas valodas: krievu, angļu
IZGLĪTĪBA
1980. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu. Specialitāte – inženieris ekonomists.
ZINĀTNISKIE GRĀDI
1985. gadā Maskavas Tekstilinstitūtā aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija
„Strādājošo un brigādes darba imitācijas modelēšana jaunajos darba apstākļos”.
1992. gadā piešķirts Latvijas Dr.oec. grāds
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA
2002. gads – Eiroinovāciju menedžeru kurss (ES apmācību projekts IPS-2000-00056).
Sertifikāts Nr. EIM /214/2002.
1998. gads – BALTEX mācību programmu apgūšana, izstrāde Zviedrijā.
1995. gads – Zviedrijas valdes akadēmiskais kurss „Īpašuma tiesības un valdes darbs.
DARBA PIEREDZE
Kopš 2005. gada – RTU profesors.
Kopš 1990. gada RTU Inženierekonomikas fakultātes katedras vadītājs, pašlaik – Ražošanas
un uzņēmējdarbības organizēšanas (RUO) katedras vadītājs.
1994.–1995. gads – LR ekonomikas ministrs.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS.
1. Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības kopsakarības, no 10.2007. līdz 15.09.2008.,
vadītājs;
2. Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana
mūžizglītības stratēģijas ieviešanai, Rīgas dome, 2006.;
3. Daugavpils pilsētas infrastruktūras attīstības prognoze, Daugavpils dome, 2005.
ES Sociālā fonda atklātā konkursa projektu pieteikumu vērtēšanas eksperts, LR Izglītības
un zinātnes ministrija, 2005.–2006.
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PUBLIKĀCIJAS
Publikācijas zinātniskos izdevumos
Nr.
p.k.
1.

1.
2.
3.

Nosaukums
Проблемы
управления
энергоэффективностью
зданий в Латвии в
контексте
концепции
долгосрочного развития.
Efektīvas
energoresursu
izmantošanas
un
tās
vadības nozīme (tēzes).
Nodokļu administrēšanas
organizēšanas problēmas
(tēzes)
Tautsaimniecības nozaru
efektivitātes novērtējums.

4.

Maksājumu kartes un to
risku samazināšanas
organizēšana.

5.

Эффективность отраслей
народного хозяйства в
Латвии.

6.

Tautsaimniecības nozaru
efektivitāte Latvijā.

7.

Uzņēmējdarbības
problēmas Latvijā (tēzes).

8.

Maksājumu kartes un to
risku samazināšana (tēzes).

9.

Globālās
loģistikas
ietekme uz Latvijas ostu
darbību (tēzes).
Daugavpils pilsētas
infrastruktūras attīstības
prognoze (tēzes).
Globālās
loģistikas

10.
11.

Izdevniecības dati

Apjoms

Сборник научных
158. –
трудов НОУ
164. lpp.
„Институт
экономики”, г
Подольск, 2007.
RTU
48.
SZ
1 lpp.
konference,
referātu
tēzes, 2007.
RTU
48.
SZ
1 lpp.
konference,
referātu
tēzes, 2007.
Latvijas Universitātes
603.–
Raksti, 702.sējums,
610.lpp.
Ekonomika, V, Rīga,
LU, 2006.
SZ konferences
258.–
Zinātniskie raksti
264.lpp.
„Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības
attīstības problēmas”.
Rīga, RTU
Izdevniecība, 2006.
Межвузовский
185.–
сборник научных
191.lpp.
трудов „Актуальные
проблемы экономики
и менеджмента”,
Москва, 2006.
SZ konferences
26.–
(2005.gada. 26.–
32.lpp.
27.septembris) rakstu
krājums.
Daugavpils, Saule,
2006
RTU 46. SZ
1 lpp.
konference, referātu
tēzes, 2005.
RTU 46. SZ
1 lpp.
konference, referātu
tēzes, 2005.
RTU 45. SZ
1 lpp.
konference, referātu
tēzes, 2004.
RTU 45. SZ
1 lpp.
konference, referātu
tēzes, 2004.
RTU Zinātniskie raksti, 10 lpp.

Līdzautor
s
A. Deniņa

A. Deniņa
V.
Stavecka
J. Reķe

M. Priede

J. Reķe

J. Reķe

J. Reķe
M. Priede
J. Vanags
–
J. Vanags
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12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

ietekme uz Latvijas ostu
darbību.
Оптимизация
управленческих
решений.
Тенденции развития и
организации народного
хозяйства
Латвии
в
переходном периоде.
Dzelzceļa
transporta
plūsmu
optimizācijas
iespējas Latvijā.
Ostas mārketinga attīstības
aspekti.
Uzņēmējdarbība un tās
tiesiskā vide.
Latvijas ostu attīstības
ietekme
uz
valsts
tautsaimniecību.
Uzņēmuma
vērtības
palielināšana, izmantojot
„uz vērtību balstītu pieeju
vadību”.
Latvijas ostu attīstības
ietekme
uz
tautsaimniecību (tēzes).
Uzņēmuma
vērtības
palielināšana, izmantojot
„uz vērtību balstītu pieeju
vadību” (tēzes).
Latvijas ostu
konkurentspējas
analītiskais vērtējums
Baltijas jūras ZA reģionā
(tēzes).
Uzņēmuma
vērtības
rašanās avoti (tēzes).
Ekonomiskās efektivitātes
rādītāju sistēmas loma
tautsaimniecībā.

2004.
Брошюра. Институт
экономических
стратегий, Москва,
2004.
Московский госуд.
тексильный
университет 2004.g

68 lpp.

9 lpp.

–

RTU Zinātniskie raksti,
2003.

142.–
148. lpp.

–

А. Павлов

LU SZ konference
251.– J. Vanags
2002.
266. lpp.
LU SZ konference
266.–
R. Sabulis
2002.
280. lpp.
RTU Zinātniskie raksti,
136.– J. Vanags
2002.
145. lpp.
RTU zinātniskie raksti,
2002., sēr.3., sēj.5.
IEF 35 gadu jubilejai
veltīta SZ konference,
referātu tēzes, 2002.
IEF 35 gadu jubilejai
veltīta SZ konference,
referātu tēzes, 2002.
RTU 43. SZ
konference, referātu
tēzes, 2002.
RTU 43. SZ
konference, referātu
tēzes, 2002.
RTU IEF SZ
konference, 2002.

95.–106. R.Sabulis
lpp.
1 lpp.

J. Vanags

1 lpp.

R. Sabulis

1 lpp.

J. Vanags

1 lpp.

R. Sabulis

50.–55.
lpp.

J. Vanags

Mācību un metodiskie līdzekļi
1. J. Zvanītājs, G. Kozaka „Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu
ražošanas un uzņēmējdarbības katedrā maģistra profesionālo studiju programmā
Uzņēmējdarbība un vadīšana virzienā Uzņēmējdarbības organizēšana” 2007. gads, RTU.
2. N. Baranovskis, J. Zvanītājs „Uzņēmējdarbības resursu organizēšana” 2002. gads, RTU.
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS
1. RTU Starptautiskās zinātniskās konferences 2007.. 2006., 2005., 2004., 2003. 2002.
gadā.
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2. Piedalīšanās Maskavas tekstila universitātes 85. gadu jubilejas zinātniski – praktiskajā
konferencē. Sadarbības līguma noslēgšana 23.11.2004.
3. Metodikas konference par vienotas Baltijas valstu augstskolu ekonomiskās apmācības
programmas „Hanseatic” izveidi. Līčopinga, Zviedrija – 2002., Rīga, Latvija – 2003,
Tallina, Igaunija – 2004.
4. Lietišķo spēļu ieviešana mācību procesā 2003., Maskavas Valsts agrārais institūts.
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 28 gadi (kopš 1980. gada).
Vadītie promocijas darbi:
Recenzētie promocijas darbi:
Vadītie maģistra darbi:
Vadītie bakalaura un
kvalifikācijas darbi:

R. Sabulis – aizstāvējis 2005. gadā, RTU;
J. Vanags – aizstāvējis 2004. gadā, RTU;
3 promocijas darbi – izstrādes procesā.
S. Iļjina – Maskavas Valsts tekstila universitāte
(Krievija), 2007. gadā.
J. Duka – Latvijas Universitāte, 2006. gadā;
5 maģistra darbi katru gadu.
10 bakalaura darbi katru gadu.

Lekciju kursi:
1. Darba organizācija.
2. Ražošanas investīciju organizēšana.
3. Ražošanas vadīšanas organizēšana.
4. Uzņēmējdarbības attīstības organizēšana.
5. Uzņēmējdarbības vadīšanas organizēšana.
6. Uzņēmējdarbības organizēšanas problēmas.
7. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana.
Studiju programmu izstrāde un vadīšana:
Uzņēmējdarbība un vadīšana
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās:
2007. gada 26.aprīlis–3.maijs – nolasīts lekciju kurss „Ražošanas organizēšana” (3 Kp)
Maskavas Valsts tekstila universitātē.
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
Starptautiskās tehniskās konferences „Mūsdienu tehnoloģijas un iekārtas tekstilrūpniecībā
(TEKSTIĻ – 2008) organizācijas komitejas loceklis.
RTU Starptautiskās zinātniskās konferences programmas komitejas un redkolēģijas loceklis.
RTU Senāta loceklis.
RTU Zinātnes komisijas loceklis.
RTU Inženierekonomikas fakultātes Domes loceklis.
RTU IEF Zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas loceklis.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
PERSONAS DATI
Uzvārds, Vārds:
Alberts ZVEJNIEKS
E-pasts:
Alberts.Zvejnieks@rtu.lv
Tālrunis darbā:
6 7089454
VALODAS
Dzimtā valoda: Latviešu
Citas valodas: Krievu – ļoti labi, Vācu -viduvēji
IZGLĪTĪBA
2002
Rīgas Tehniskā universitāte
Rīgas Tehniskās universitātes profesors
1992
Rīgas Tehniskā universitāte
Nostrifikācija – ekonomikas doktors
1979-1983
Vissavienības būvmateriālu rūpniecības ekonomikas un
informācijas zinātniskais un pētniecības institūts, Maskava
Ekonomikas zinātņu kandidāts
1967-1971
Latvijas Valsts universitāte
Ekonomists rūpniecības plānošanā
ZINĀTNISKIE GRĀDI
Doktora grāds ekonomikā
DARBA PIEREDZE
Kopš 01.02.1986
Rīgas Tehniskā universitāte
Docents, asoc. profesors, profesors
1986-1989
docents
1989-1997
fakultātes dekāns
1997-2004
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta direktors
2004
profesors
1989-2004
fakultātes domes priekšsēdētājs, loceklis
1989-2003
RTU Senāta loceklis
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS
PROJEKTOS
1997-1998.
TEMPUS project JEP – 11064/96 Industrial logistics Management Master and Engineering
Study Programmes ekonomikas sadaļas izstrādātājs.
2003.
Zinātniski pētnieciskā darba „Nodokļu politika attiecībā uz biodegvielas ražošanu Latvijā”
vadītājs.
2002.
Zinātniski pētnieciskā darba „Kombinētās akcīzes nodokļa likmes koncepcijas un
priekšlikumu izstrādāšana” vadītājs.
1998.
Zinātniski pētnieciskā darba „Pieprasījuma un konkurētspējas izpēte produkcijai, kas ražota
no Latvijas māliem” vadītājs.
PUBLIKĀCIJAS
• A.Zvejnieks.
Būvniecība
Latvijā
attīstība
un
problēmas.
Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā.
Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2002. gada 17. maijā. Rīgas
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. RTU, 2002.
• I.Loseva, A.Zvejnieks. Mājokļu situācijas analīze Latvijā. RTU 44 Starptautiskā
zinātniskā
konference
2 003. gada
9.-11. oktobrī. Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. RTU izdevniecība. Rīga, 2003.
• A.Zvejnieks. Ekonomikas un sociālo procesu attīstība. Rīgas Tehniskās universitātes
zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 3.sērija, 6.sējums 148.-156.lpp.
RTU izdevniecība. Rīga, 2003.
• A.Zvejnieks. Ekonomikas un sociālo procesu attīstība. Rīgas Tehniskās universitātes
zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 3.sērija, 6.sējums. RTU
izdevniecība. Rīga, 2003.
• S.Gusta, A.Zvejnieks, A.Šteinerts. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas
sistēmas pilnveidošana. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti.
Ekonomika un uzņēmējdarbība. 3.sērija, 7.sējums. RTU izdevniecība. Rīga, 2003.
• A.Zvejnieks, K.Didenko. Probleme bei der Exportentwichlung der Kleinen und
mittenständishen Unternehmen Lettlands. VIII Betriebswirtschaftliche Tage zu
Schwerin 98. Universität Rostock. 1999.
• A.Zvejnieks, K.Didenko. Stellung
mittelständischer Unternehmungen im
Wirtschaftsfeld Lettlands. Universität Rostock. 1998.
• A.Zvejnieks, K.Didenko. Dienstleistungen als Träger der Wirtschaftlichen
Entwicklung Lettlands. Universität Ros
• I.Loseva, A.Zvejnieks. Mājokļu kreditēšanas politikas pašreizējās
nostādnes Latvijā. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Ekonomika
un uzņēmējdarbība. 3.sērija, 3.sējums. 2002.
• A.Pastare, A.Zvejnieks. Economical effect of wood waste utilisation in Latvia.
Kaunas tehniskā universitāte. 2004.
• A.Zvejnieks. Nodokļi un nodevas. Otrs pārstrādāts izdevums. Mācību
grāmata. Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Rīga,
1998.412 lpp.
• A.Zvejnieks Jauns starptautisks profesionāls maģistra studiju programmas
„Inovācijas un uzņēmējdarbība” izstrādāšana. Saņemta licence profesionālā
maģistra grāda iegūšanai uzņēmumu un iestāžu vadībā līdz 2006. gadam.
21.05.2009.
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Daugavpils filiāles
bakalaura akadēmiskās studiju programmas „ Ekonomika ”
realizācijā iesaistītā mācībspēku
saraksts un dzīves un darba gājumi

Studiju priekšmeti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dobkeviča Marija
Ivanovs Ivanovs
Kazakevičs Anatolijs
Miglāns Vladimirs
Oļehno Juliāns
Osipova Regīna
Smirnova Raisa
Smirnovs Sergejs
Stašāne Janīna
Stašāne Sandra
StrautmaneValentīna
Niķišins Vladimirs
Tretjakova Jeļena

Mācībspēka zinātniskais
grāds un amats
Maģistre, lektore
Doktors, docents
Maģistrs, lektors
Maģistrs, lektors
Doktors, docents
Doktore, docente
Doktore, docente
Maģistrs, lektors
Doktore, docente
Maģistre, lektore
Maģistre, lektore
Doktors, docents
Maģistre, lektore
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Personas dati

Izglītība

Nodarbošanās
Zinātniskā
darbība

Marija DOBKEVIČA, Mag.math., Mag.pead.
1971.g.
Tautas 83-18, Daugavpils, LV-5417
dobkevica@df.rtu.lv, mob. 26542211
09/2006
06/2008
Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā
09/1999
06/2000
Izglītības zinātņu maģistra grāds
09/1997
06/1998
Datorzinātņu bakalaura grāds
09/1988
Matemātikas, informātikas un skaitļošanas tehnikas specialitāte;
06/1993
matemātikas un informātikas vidusskolas skolotāja
09/1988
Matemātikas bakalaura grāds
06/1993
09/1988
Psiholoģijas bakalaura grāds
06/1993
09/2003
lektore, Rīgas Tehniska Universitāte Daugavpils filiāle
šim laikam
Pētījumu
projekti
Publikācijas
Dalība
konferencēs

Zinātniskipētnieciskie
darbi ar
studentiem

IZM–RTU pētniecības projektā ZP/2005-07 “Nelineāras
haotiskas vibromašīnas: pielietojums mašīnbūvē”
M. Dobkeviča. Non-Monotone Iteration. LU MII zinātniskie
raksti. Diferenciālvienādojumi. 2008. sējums. 8. (iesniegts).
Latvijas Universitātes 67. konference, Rīgā 2009. g. 20. februārī.
Par robežproblēmu atrisinājumu nemonotoniem
tuvinājumiem.
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 50.starptautiskā zinātniskā
konference, Daugavpils 2008.g.15. maijā.
Nemonotonas iteratīvas shēmas.
1.

2.

Metodiskā
darbība

1.

2.
3.

Ivanova A., Dobkeviča M. Statistisko metožu
pielietošana tirgus pētīšanā // Starptautiskā studentu
zinātniski praktiskā konference „Sabiedrības attīstība:
izglītības, zinātnes loma un iespējas” – 2005, DF RTU Daugavpils – 2005, lpp. 25-27.
D.Fiļipovs. Dobkeviča M. Regresijas analīzes
pielietošana akciju cenu prognozēšanā. //Starptautiskā
studentu zinātniski praktiskā konference 2004- DF RTU
Daugavpils – 2004, lpp. 6-9.
Dobkeviča M. Varbūtību teorija un matemātiskā
statistika. Metodiskie norādījumi (programma
"Datorsistēmas", 3.semestris), RTU DF: Elektroniskā
bibliotēka www.df.rtu.lv, Daugavpils - 2004.
Dobkeviča M. Datoru tīkli. Laboratorijas nodarbības
materiāli, RTU DF: Elektroniskā bibliotēka www.df.rtu.lv,
Daugavpils - 2004.
Dobkeviča M., Ščukins I. Operētājsistēmas. Laboratorijas
darbu uzdevumi, RTU DF: Elektroniskā bibliotēka
www.df.rtu.lv, Daugavpils - 2004.
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Personas dati

Izglītība

Jurijs IVANOVS
1943
Smilšu ielā 105-19 Daugavpilī, LV-5410
Jurijs.Ivanovs@df.rtu.lv, tālrunis - 29298819
09.1961. –
Daugavpils pedagoģiskais institūts
06.1969.
vidusskolas fizikas un matemātikas skolotājs
12.1969. –
12.1972.
25.01.1978.

07.1987.
12.1992.
Papildu izglītība

Nodarbošanās

Metodiskā
darbība

No -līdz

RPI aspirantūra
tehnisko zinātņu kandidāts, TH №019605
Автореферат диссертации на соискание ученой
степени канд. техн. наук. Рига, РПИ, 1977
„Исследование периодических режимов в
существенно нелинейных колебательных системах с
несимметричными упругими характеристиками.”
Docents ДЦ № 000482
Inženierzinātņu doktors, B-D №000492

09.1975. –
30.12.1975.

Kvalifikācijas celšanas kursi, stažēšanās ārvalstīs
u.tml.
Kibernētikas institūts, Kijevā.
Kvalifikācijas celšanas kursi

09.1981. –
12.1981.

Maskavas inženierfizikāls institūts, Maskavā.
Kvalifikācijas celšanas kursi

09.1986. –
10.1986.

Kijevas valsts universitāte, Kijevā.
Kvalifikācijas celšanas kursi

01.11.2002.
–
30.12.2005.

RTU Daugavpils filiāles direktors

.12.2005 –
RTU Daugavpils filiāles docents
pašlaik
01.05.1990. RTU senāta loceklis
-30.12.2005.
Publikācijas Informātikas un skaitļošanas tehnikas īsa krievu, latviešu
un angļu vārdnīca, RTU, Daugavpils, 1994.
Datoru mācība (pamatkurss). Lekciju konspekts RTU 1.
kursa studentiem, RTU DF, Daugavpis, 1998.
Metodiskie norādījumi (programma "Datorsistēmas",
1.semestris), Datormacība (pamatkurss), RTU DF,
Daugavpils, 2003.
Metodiskie norādījumi (programma "Datorsistēmas",
2.semestris), Datormacība (speckurss),RTU DF,
Daugavpils, 2004.
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Zinātniskā
darbība

Programmēšanas Delphi 7 vidē (mācību līdzeklis), RTU
DF, Daugavpils, 2006.
Norādīt kopējo pētījumu un publikāciju skaitu
Publicēti 51 zinātniskie raksti
Тема № 2881/77 «Разработка методики и
Pētījumu
исследование областей притяжения в виброударных
projekti
системах бурильных машин, ее апробация при
выборе параметров виброударных механизмов»,
Рига-Даугавпилс, 1977-1978.
Тема № 0.72.02. «Исследовать особенности
нелинейных резонансов» (промежуточный отчет,
часть 1), Рига-Даугавпилс, 1982.
«Разработка и исследование динамики
компрессионно-вакуумных ударных механизмов
(КВУМ)». (заключительный отчет по договору о
сотрудничестве № 376 от 15.10.83.) Даугавпилс,
1984.
Тема № 3848/84 «Усовершенствование конструкции
и оптимизация параметров компрессионновакуумного электромолотка ИЭ-4213»
(заключительный отчет), Даугавпилс, 1984.
Тема № 3966.84 «Разработка и создание новой
конструкции компрессионно-вакуумного
электромолотка» (заключительный отчет),
Даугавпилс, 1990.
Publikācijas Компрессионно-вакуумный ударный механизм с
нелинейным виброприводом.// Нелинейные
колебания механических систем. Горький, 1987.
Колебания кусочно-линейной системы с двумя
степенями свободы при инерционном
возбуждении.//Тезисы всесоюзной конференции по
вибрационной технике. Тбилиси,1987.
Zakrževskis M., Ivanovs J. Nelineārā dinamika un haoss.
//RTU, Mehānikas institūts, Rīga-Daugavpils, 2000. 128
lpp.
Zakrzhevsky M., Schukin I., Ivanovs Yu., Yevstignejev
V., Smirnova R. Nonlinear Dynamics, Chaos and
Control in Vibro-Impact Technology
Problems.//International Summer School on Nonlinear
Dynamics, Chaos, Catastrophes and Control, held in
Riga, Latvia, RTU, 2002.
Анализ нелинейной вибрационной механики и хаоса.
Dalība
konferencēs (программный комплекс NLO) // III Международная
научно-техническая конференция "Вибрационные
машины и технологии". Курск, 1997.
Control of Nonlinear Oscillatory Mechanisms: Nonlinear
Smart Vibro-Reducer NIViR // The Dynamics of
Vibroimpact (Strongly Nonlinear) Systems, Russian
Academy of Sciences, Moscow-Zvenigorod, 2002
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Personas dati
Izglītība

Papildu
izglītība
Nodarbošanās

Vladimirs MIGLĀNS
1952
Daugavpils,Stadiona iel. 8 dz 9, vmiglans@df.rtu.lv .27896275
1972-1976
Daugavpils Pedagoģiskais institūts,fizikas un darbmācības
vidusskolas skolotāis Ю-N403214
1980-1984
PSRS Pedagoģisko Zinātņu Akademija.Profesionāli
tehniskās pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūta
aspirantūra.Fizikas mācīšanas metodika
2001-2008
Daugavpils Universitāte doktorantūra.
Fizikas mācīšanas metodika.
01.09.1987- Ļeningradas elektrotehniskais institūts.Darbinieku
31.12.1987
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi
1984 līdz
šim laikam

RTU Daugavpils filiāle, lektors

2008 līdz
šim laikam
Pētījumu
projekti

RTU Daugavpils filiāle, direktora vietnieks mācību darbā

Interaktīvo pakalpojumu pētījumi digitālās televīzijas
lietojumiem izglītība.
Virtuālie laboratorijas darbi fizikā
Inovatīva mūžizglītības apmācībs moduļu izstrāde
ražošanas automatizācijas un mehatronisko sistēmu
datorvadībā.
LLP-LdV-VETPRO-2007-LV-378 Izglītības kvalitātes
pilnveide reģionālās attīstības veicināšanai
Piaugušu izglītības process
Publikācijas V.Miglāns Praktikums fizikā.-Rīga RTU 2003.g.-36 lpp.
J.Ivanovs,I.Ivanova,V.Miglāns,J.Olehno.Mrtodiskie
norādījumi.Daugavpils filiāle RTU 2003.g.-124 lpp.
J.Ivanovs,V.Kiseļovs,V.Kuģeļevičs,V.Miglāns.Metodiskie
norādījumi.Daugavpils filiāle RTU 2004.g.-134 lpp.
V.Miglāns,I.Noženko.Virtuālie laboratorijas darbi
fizikā//Daugavpils:Akadēmiskais parks,zinātniski
praktiskā konference”Latgales reģiona attīstība Eiropas
integrācijas telpā”
Daugavpils universitātes 50.starptautiskā zinātniskā
konference.V.Miglāns Fizikas virtuālie laboratorijas darbi
kā tālmācības iespēja augstskolā.
V.Miglāns Uzdevumu krājums fizikā 1 daļa.Daugavpils
mācību-zinātņu centrs RTU 2001.g.-52 lpp.
Daugavpils universitātes 50. starptautiskā zinātniskā
Dalība
konferencēs konference.
Daugavpils:Akadēmiskais parks ,zinātniski praktiskā
konference”Latgales reģiona attīstība Eiropas integrācijas
telpa”
21.05.2009.
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Personas dati

Juliāns OĻEHNO
02.aprīlis 1942.g.
Latvietis
Daugavpils, Raipoles 4, olehno@df.rtu.lv, 29428526

Izglītība

No 1964.g.
līdz 1971.g.
No 1985.g.
līdz 1990.g.

03.1993.g.

Maskavas inženieru – fizikāls institūts, tēma –
“Salaspils rektora kritiskās masas aprēķins ”, iegūtais
diploms inženieris – fiziķis.
Rīgas politehniskais institūts, aspirantūra, aizstāvēta
tehnisko zinātņu kandidāta disertācija, tēma
“Формирование процедур планирования и
управления строительно-монтажными работами на
основе многокритериальной оценки и
имитационного моделирования динамики процесса
строительства ”.
RTU Promocijas padome, ieguvis ekonomikas doktora
zinātnisko grādu, B- D000646, tēma - “Формирование
процедур планирования и управления строительномонтажными работами на основе
многокритериальной оценки и имитационного
моделирования динамики процесса строительства ”.

Papildu izglītība

1985.g.

Ļeņingradas politehniskais institūts, kvalifikācijas
paaugstināšanas kursi, Ļeņingrada

Nodarbošanās

09.1981.g.
līdz
09.1991.g.
No 1991.g.
līdz patreiz

RTU Daugavpils filiāles vecākais pasniedzējs
Docents RTU Daugavpils filiālē

1 piedalīšanās projektā, 3 pēdējās publikācijas, 1 konferences
Projekti

2008.g., piedalīšanās projektā “ Akademiskā personāla
kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”.

Publikācijas I.Volodko, J.Olehno. Metodiskie norādījumi, 1 daļa.
Daugavpils, 2007
I. Volodko, J. Olehno. Metodiskie norādījumi, 2 daļa.
Daugavpils, 2007
J. Olehno. Vairāku argumentu funkcijas ekstrēmi.
Mācību līdzeklis.Daugavpils,2007
Dalība
konferencēs

Faktoriālās funkcijas formula, Daugavpils, studentu
zinātniskā konference “ Jaunatnes loma un iespējas
inženierzinātnes attīstība ”, 2008
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Regīna OSIPOVA
Dzimšanas gads: 11.12.1938.
Izglītība:
Izglītības iestāde
Datums: no
līdz
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Daugavpils pedagoģiskais institūts (DPI)
09.1957.
06.1961.
Fizikas un matemātikas skolotāja
№147345

Izglītības iestāde
Datums: no
līdz
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

RPI aspirantūra
1971.
1975.
aizstāvēta tehn. zinātņu kandidāta disertācija
3-D nr. 000578

RTU Promocijas padome P-05
Izglītības iestāde
15.12.1992.
Datums: no
Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. ing.)
Iegūtā izglītība:
B-D №000578
Diploma Nr.
Papildu izglītība/kursi: nav
Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
Krievu
Latviešu
Angļu

Lasītprasme
5
4
2

Runātprasme
5
4
1

Rakstītprasme
5
4
2

Darba pieredze:
Datums: no
līdz
Darba vietas
nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

1967.
līdz šim laikam
RTU Daugavpils filiāle
Docente, profesiju konsultante

Kontaktinformācija:
Adrese:
Tālruņa nr:

Daugavpils, RTU Daugavpils filiāle, Smilšu iela 90.
22023319
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1. Uzvārds, vārds:
2. Dzimšanas datums:
3. Dzimšanas vieta:
4. Dzīves vieta:
5. Darba vieta un amats:

Smirnova Raisa
28. maijā 1965. gada
Daugavpils, Latvija
Daugavpils rajons, Naujenes pagasts, Krauja c.,
Daugavas 17-21
RTU Daugavpils filiāle, docente

Izglītība / kvalifikācija
Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Rīgas Politehniskais institūts
09/1982 - 06/1988
Automātikas un telemehānikas specialitāte;
inženiera - elektriķa kvalifikācija

Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Rīgas Tehniskā universitāte
06/1994 - 06/2002
Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.)

Profesionālā darbība:
Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Daugavpils universitāte
09/2002 - 12/2002
Augstskolu izglītības pakāpē strādājošo pedagogu
tālākizglītības programma "Augstskolu didaktika"

Profesionālā pieredze:
Datums no / līdz
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

01/2003 - šim laikam
Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils filiāle
docente

Datums no / līdz
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

2001 - 12/2003
Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils filiāle
lektore

Datums no / līdz
Darba vietas nosaukums

1995 - 2001
Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils mācību zinātņu centrs
asistente

Amata nosaukums
Datums no / līdz
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

1988 - 1995
Rīgas Politehniskais institūts Daugavpils
vispārtehniskā fakultāte
inženiere
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Pētniecības projekti:
RTU Daugavpils filiāles projekta R7247 “Jaunās paaudzes haotiskas vibromašīnas” vadītāja.
Piedalījās projektos:
1. R7240 "Tehnisko katastrofu prognozēšana ar jaunam metodēm: teorija, eksperimenti un
rekomendācijas"
2. “RTU inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības
uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem”
(līguma Nr. 2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007)
3. IZM–RTU pētniecības projektā ZP/2005-07 “Nelineāras haotiskas vibromašīnas:
pielietojums mašīnbūvē”
Pedagoģiskā kvalifikācija:
Lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratoriju un kursa darbi priekšmetos – skaitliskās
metodes, elektroinženieru matemātikas datorrealizācija, matemātikas papildnodaļas
(mašīnzinībās , būvniecībā), datormācība, lietojumprogrammatūra, diskrētās struktūras
datorzinātnēs, sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati, gadījuma procesi, ievads
operāciju pētīšanā, nelineāra dinamika.
Pēdējo 5 gadu laikā gada nozīmīgākās publikācijas
Smirnova R., Iltiņš I., Iltiņa M. Skaitlisko metožu pielietojumi MathCAD vidē. Mācību
līdzeklis. – Rīga: RTU izdevniecība, 2003.- 93.lpp.
Smirnova R., Zakrzhevsky M., Malgin V., Schukin I. Oscillations of Nonlinear Dissipation
Systems, in V.K.Astashev, V.L.Krupenin and E.B.Semenova (eds.) The Dynamics of
Vibroimpact (Strongly Nonlinear) Systems, Russian Academy of Sciences, MoscowZvenigorod, 2003, pp. 86-91.
Смирнова Р.С., Закржевский М.В., Вынужденные колебания в системе с нелинейным
немонотонным демпфированием и линейной восстанавливающей силой, Труды XV
симпозиума «Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем, РАН, Москва,
2006, с.283-289.
Smirnova R.S., Zakrzhevsky M.V., Schukin I.T., Yevstignejev V.Y. Chaotic oscillations in
nonlinear dynamic systems: types chaotic attractors, scripts of their birth and multiregimes,
Proceedings of VI International Conference on the Improvement of the Quality, Reliability
and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes, Hurghada, Egypt, 2007,
pp. 67-70.
Kontaktinformācija:
Adrese:
Tālruņa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

Daugavpils, LV-5415, Pārdaugavas ielā 164 - 1
65442466, mob.26603220
65443075
raja@df.rtu.lv
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Personas dati

Izglītība

Nodarbošanās

Zinātniskā
darbība

Sergejs SMIRNOVS
3.jūlijs 1980.g.
Krievs
Daugavpils rajons, Naujenes pagasts, 18.Novembra 420-59,
ssmirnov@df.rtu.lv, mob.20096021,
No 2001.g.
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas
līdz 2005.g.
fakultāte, Bakalaura grāds matemātikā, tēma – “ Beseļa
funkcijas ”.
No 2005.g.
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas
līdz 2007.g.
fakultāte, maģistra grāds matemātikā, tēma – “ Lineāru
diferenciālvienādojumu faktorizācija ”.
No 2007.g.
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas
līdz patreiz
fakultāte, mācības doktoranturā.
No 2007.g.
Lektors RTU Daugavpils filiālē
līdz patreiz
No 2005.g.
Inženieris – tehnologs SIA “ AXON CABLE”
līdz 2006.g.
2 publikācijas, 3 konferences
Publikācijas S. Smirnov. On the Connection between Double and
Simple Zeros of Solutions of the Third-Order Linear
Differential Equations. Matemātika.
Diferenciālvienādojumi: Zinātniskie raksti. Latvijas
Universitātes Matemātikas un Informātikas Institūts.
Rīga: LU MII, 2008. – lpp. 125. – 134.
S. Smirnov. Some Remarks about the Adjoint System.
Matemātika. Diferenciālvienādojumi: Zinātniskie raksti.
Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas
Institūts. Rīga: LU MII, 2008. – lpp. 135. – 140..
Dalība
konferencēs

S. Smirnovs. Par trešās kārtas diferenciālvienādojumu
atrisinājumu oscilāciju. LU 66. konference, Rīga, 2008.
gada 29. februārī.
S. Smirnovs. Lineāru trešās kārtas
diferenciālvienādojumu oscilācijas īpašības. 7. Latviajs
matemātikas konference, Rēzekne, 2008. gada 19. aprīlī.
S. Smirnovs. Par trīs-dimensiju diferenciālas sistēmas
atrisinājumiem. Daugavpils Universitātes 50.
starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, 2008.
gada 16. maijā.

21.05.2009.

209

Personas dati

Izglītība

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Janīna STAŠĀNE
dzim.1960. gada 17.jūnijā
dzīv.Tartu ielā 4-56, Daugavpilī, LV-5421;
tālr. 29925354 tālr. 65443708, fakss 65443075,
e-mail: jana@aircom.lv; jana@df.rtu.lv
2007
1994

Latvijas Universitāte, Dr.oec.izglītības vadībā; promoc.
darbs “Pieaugušo izglītības pārvaldība kā mūžizglītības
veicināšanas nosacījums”
Daugavpils Universitāte, Mg.paed.pedagoģijas teorijas un
vēstures apakšnozarē; maģ.darbs “Pedagoģiskā procesa
informacionāli bibliogrāfiskais nodrošinājums”
Latvijas Valsts universitāte, bibliogrāfs

1982

Papildu izglītība

2009
2009
2006
2006

Nodarbošanās

Zinātniskā
darbība

Mācību kurss “Personāla vadības efektivitāte“ (sertifikāts
Nr.30064802)
Mācību kurss “Praktiskā personāla lietvedība” (sertifikāts
Nr.17)
Izglītības programma „Mūžizglītības koordinatoru
sagatavošana” (apliecība Nr.187)

2003-2004

Mācību programma „Projektu sagatavošana un realizēšana”
(apliecinājums)
Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu
mācībspēku pedagoģiskā pilnveide / Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība” Latvijas
Universitātē (sertifikāts Nr.0429)

1999

Lietvedības kursi (sertifikāts)

1997-1998

Latviešu valodas kā otrās valodas mācīšanas metodikas kursi
(apliecība Nr.145/98)

1995 pašlaik

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles lektore,
kopš 2008.gada – docente.

Publicēti 17 zinātniskie raksti
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Pētījumu projekti
2009 Leonardo da Vinci programmas projekta
“Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide
profesionālās tālākizglītības kvalitātes uzlabošanai”
izstrāde
2008 Leonardo da Vinci programmas projekta
“Izglītības kvalitātes pilnveide reģionālās attīstības
veicināšanai” izstrāde un ieviešana
2006 Leonardo da Vinci programmas projekta „Eiropas
pieredzes apgūšana pieaugušo izglītības iekļaušanai
mūžizglītības sistēmā” izstrāde un ieviešana
2005 Līdzdalība Nacionālās programmas
„Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana”
projekta „Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta
sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana”
reģionālajā darba grupā
2005 Leonardo da Vinci programmas projekta
„Profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošinājums
reģionālās attīstības veicināšanai” izstrāde un ieviešana
2004 Leonardo da Vinci programmas projekta
„Menedžmenta pieredzes apgūšana profesionālās
tālākizglītības kvalitātes uzlabošanai” izstrāde un
ieviešana
2003 Līdzdalība Leonardo da Vinci programmas
projektā „Jaunatnes darbinieku izglītošana – garants
veselīgas sabiedrības attīstībai”
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Publikācijas

Personības un sabiedrības tālākizglītības vajadzību
saskaņotība // Changing Education in a Changing
Society:: Decade of Reform: Achievements,
Challenges, Problems.- Rīga, 2002.- 165.- 172.lpp.
Учитель в информационном обществе:
информационное обеспечение педагогического
процесса и осмысление поиска и выбора
информации // Teacher Education in XXI Century:
Changing and Perspectives: Intern. Scientific
Conference, Nov.29- 30, 2002., Šiauliai University.Šiauliai, 2002.- p.209.-213.
Personības informacionālās kultūras veidošanās
mūžizglītībā // Changing Education in a Changing
Society.- 1.Part: Teachers, Students and Pupils in a
Learning Society.- Rīga, 2003.- 140.-146.lpp.
Patstāvīgā izziņas darbība mūžizglītībā //
Personība. Laiks. Komunikācija: Starptaut.zin.konf.,
2003.g.27.-28.febr./ RA.- Rēzekne, 2003.- 107.113.lpp.
Образование взрослых как социальнопедагогическая и психологическая проблема //
Образование
взрослых
в
современном
развивающемся обществе: Матер.междунар.научнопракт.конф.,18-19 ноября 2003 г.- Спб., 2003.- С.99102.
Personības pašrealizācijas problēma pieaugušo
izglītībā // Pedagoģija: teorija un prakse.- 3.d.- Liepāja,
2003.- 221.-232.lpp.
Fuhrung des Erwachsenenbildungssystems unter
dem Aspekt des Lebenslangen Lernens // Changing
Education in a Changing Society.- 1.T.-Klaipeda
University, 2005.- S.209-214.
Strategy of Adult Education Development in
Changing Society // Mobility of Ideas in Changing
Society: Intern.Scientific Conference.- Kaunas, 2005.p.64-69.
Informācijpratība vai informacionālā kultūra:
alternatīva vai vienots process // Sabiedriskās
attiecības:
kvalitāte,
ieguvumi
un
riski:
6.Starpt.zin.konf.- Rīga, 2005.- 111.-117.lpp.
Adult Education Management for Sustainable
Development of Society // Pedagoģija: Teorija un
prakse IV: Zin. rakstu krāj.- Liepāja, 2006.- 262.268.lpp.
Pieaugušo izglītības pārvaldības iespējas
mūžizglītības veicināšanā // Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā: III Starpt.zin.konf./ RPIVA.Rīga, 2006.- 433.-438.lpp.
Pieaugušo
izglītības
pārvaldība
kā
mūžizglītības veicināšanas nosacījums // New
Dimensions in the Development of Society:
Proceedings of the International scientific conference /
LLU.- Jelgava, 2006.- 288.- 293 lpp.
Pieaugušo izglītības pārvaldības modelis
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mūžizglītību veicinošas vides attīstībai // Reģionālo
augstskolu loma mūžizglītības attīstībā: Akad.konf.tēžu
krāj.,2006.gada 8.dec.- Rēzekne, 2006.- 45.-46.lpp.

Adult Education Management for Sustainable
Development of Society // Pedagoģija: Teorija un
prakse IV: Zin. rakstu krāj.- Liepāja, 2006.- 262.268.lpp.
Pieaugušo izglītības pārvaldības iespējas
mūžizglītības veicināšanā // Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā: III Starpt.zin.konf./ RPIVA.Rīga, 2006.- 433.-438.lpp.
Pieaugušo
izglītības
pārvaldība
kā
mūžizglītības veicināšanas nosacījums // New
Dimensions in the Development of Society:
Proceedings of the International scientific conference /
LLU.- Jelgava, 2006.- 288.- 293 lpp.
Pieaugušo izglītības pārvaldības modelis
mūžizglītību veicinošas vides attīstībai // Reģionālo
augstskolu loma mūžizglītības attīstībā: Akad.konf.tēžu
krāj.,2006.gada 8.dec.- Rēzekne, 2006.- 45.-46.lpp.
Pieaugušo izglītības pārvaldības pilnveide
reģiona mūžizglītības sistēmas attīstībai // Sabiedrība,
integrācija, izglītība : Starpt.zin.konf./ RA.- Rēzekne,
2006.- 198.- 204.lpp
Efektīva pieaugušo izglītības pārvaldība kā
vietējās un reģionālās attīstības priekšnoteikums //
Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starpt.zin.konf./ RA.Rēzekne, 2007.- 346.- 354.lpp.
Pieaugušo izglītības pārvaldība zināšanu
sabiedrības attīstības procesā // Izglītība sociālo
pārmaiņu apstākļos : Starpt.zin.konf./ DU.- Daugavpils,
2007.
Kompetenču pieeja cilvēkresursu attīstībā //
Sabiedrība.Integrācija.Izglītība:Starpt.zin.konf./ RA.Rēzekne, 2009.- 766.-774.lpp.
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Dalība
konferencēs

2009 Starptautiskā zinātniskā konference
“Sabiedrība.Integrācija.Izglītība”, Rēzeknes Augstskola
2008 Starptautiskā zinātniskā konference
“Sabiedrība.Integrācija.Izglītība”, Rēzeknes Augstskola
2007 Starptautiskā zinātniskā konference
“Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”, Daugavpils
Universitāte
2006 Starptautiskā zinātniskā konference
“Sabiedrība.Integrācija.Izglītība”, Rēzeknes Augstskola
2006 Akadēmiskā konference “ Reģionālo augstskolu
loma mūžizglītības attīstībā”, Rēzeknes Augstskola
2006 Starptautiskā zinātniskā konference “New
Dimensions in the Development of Society”, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte
2007 Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”, Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
2006 Starptautiskā zinātniskā konference
“Pedagoģija: Teorija un prakse”, Liepājas Pedagoģijas
akadēmija
2005 Starptautiskā zinātniskā konference
“Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski”,
Biznesa augstskola Turība
2005 Starptautiskā zinātniskā konference “Mobility
of Ideas in Changing Society”, Lietuvas
Lauksaimniecības Universitāte
2005 Starptautiskā zinātniskā konference
“Changing Education in a Changing Society”,
Klaipēdas Universitāte
2003 Starptautiskā zinātniskā konference “Pedagoģija:
Teorija un prakse”, Liepājas Pedagoģijas akadēmija
2003 Starptautiskā zinātniskā konference Personība.
Laiks. Komunikācija, Rēzeknes Augstskola
2003 Starptautiskā zinātniskā konference “Changing
Education in a Changing Society”, Latvijas Univrsitāte
2002 Starptautiskā zinātniskā konference “Teacher
Education in XXI Century: Changing and Perspectives”
2002 Starptautiskā zinātniskā konference “Changing
Education in a Changing Society”, Latvijas Univrsitāte.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
1. Uzvārds, vārds:
2. Dzimšanas datums:
3. Dzimšanas vieta:
4. Dzīves vieta:
5. Darba vieta un amats:

Sandra STAŠĀNE
1970.gada 09.septembris
Ilūkste, Daugavpils rajons
“Liepas”, Dvietes pagasts, Daugavpils rajons
Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle,
lektore

Izglītība / kvalifikācija;
Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):
Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

LU PPI Pedagoģijas maģistratūra
1999.g. -2001.g.
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
DPU Humanitārā fakultāte
1991.g, - 1996.g
Filoloģijas bakalaurs literatūras zin. apakšnozarē,
Psiholoģijas bakalaurs, vidusskolas latviešu valodas
un literatūras skolotāja

Profesionālā pieredze:

kopš 1996.g. līdz šai dienai RTU Daugavpils Daugavpils filiāles
lektore
Pedagoģiskā kvalifikācija: 1991.g, - 1996.g, Daugavpils Universitāte, Humanitārā
fakultāte,
vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Lekcijas un prakse:
Latviešu valoda
Pastiprināts latviešu valodas kurss
Saskarsmes pamati
Vispārējā socioloģija
Sociālās attīstības modeļi
7. Kontaktinformācija:
Adrese:
Smilšu90-215, Daugavpils
Tālruņa nr:
22023356
Faksa nr:
E-pasta adrese
Sandra.stasane@gmail.com

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
1.
2.
3.
4.

Vārds, uzvārds:
Valentīna STRAUTMANE
Personas kods:
260957 - 10203
Dzimšanas vieta:
Latvija, Daugavpils.
Darba vieta: RTU Daugavpils filiāle, Daugavpils, LV-5410, Smilšu 90, tālr.
65443708.
5. Dzīves vieta: Daugavpils, LV-5410, Stadiona 6b -12, tālr. 65448942
6. Pabeigts Rīgas Politenniskais Institūts -1979. g., Mašīnbūvniecības tehnoloģijas,
metālgriešanas darbgaldu un instrumentu specialitātē, klātienes nodaļa;
Socialās tehnoloģijas institūts - no 1994. g. līdz 1997. g. neklātienes nodaļa juridiskā
fakultāte;
Daugavpils pedagoģiskā universitāte - 1998.g. – ieguvusi ekonomikas bakalaura grādu un
ekonomista kvalifikāciju, bakalaura darba tēma “Netiešie nodokļi Latvijā”; Daugavpils
pedagoģiskā universitāte - 2001.g. – ieguvusi maģistra grādu ekonomikā, maģistra darba
tēma “Nodokļu sistēma Latvijā”;
7. Praktiskā darbība:
2009
RTU DF lektore
2002 - patreiz
RTU IEF SESMI uz līguma pamata par lektori
1994– 2009
VID - Nodokļu inspektore, galvenā inspektore, operatīvo pārbaužu
sektora vadītāja, nodokļu iekasēšanas daļas priekšniece.
1977 –1979
Rīgas Vāgonu rupnīca – strādāju vadošajā mehānikas nodaļā
vecākā inženiera amatā.
1979-1980
Valsts uzņēmuma “Vilnis” cehā Nr.1 vecākā inženiera amatā.
1980-1994
Valsts uzņēmums – strādāju par galveno inženieri, būvniecības
nodaļas vadītāja amatā
8. Pedagoģiskā pieredze:
No 2004 – 2009 biju studentu zinātniskā vadītāja studentu tēmām, kuri piedalījās
zinātniskajās konferencēs.
No 2002 – patreiz esmu prakses vadītāja studentiem, ka arī kvalifikācijas darbu vadītāja.
No 2002 – patreiz vadu lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratoriju un kursa darbi
priekšmetos : finanšu pamati, cilvēku resursu ekonomika, grāmatvedība, finanses un nodokļi,
nodokļu grāmatvedība, uzņēmējdarbības plānošana, ekonomika u.c.
9. Papildus izglītība:
1997.g. “Mazo Tirdzniecības uzņēmumu grāmatvedība no A līdz Z”
1998.g. Rīgas SIA Biznesa Komplekss - “Grāmatvedība”
1999.g. RMS - “Izmaiņu vadīšana”,
1999.g. RMS - “Darbinieku motivēšana izmaiņu procesam”,
1999.g. RMS - “Problēmu situāciju menedžments”
2000.g. Rīgas SIA Biznesa Komplekss - “Grāmatvedība”
2002.g. RMS - “Darba likumdošana”, “Darba aizsardzība”
2003.g. Valsts administrācijas skola – “Valsts pārvaldes iekārtas likums”
2003.g. Valsts administrācijas skola – “Darba tiesības”
2003.g. Valsts administrācijas skola – “Laika menedžments”
2003.g. Valsts administrācijas skola – “Uzticību radoša organizācijas kultūra valsts
iestādē”
2003.g. Valsts administrācijas skola – “Lietvedības dokumentu izstrāde un
noformēšana”
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2003.g. Valsts administrācijas skola – “Valsts pārvaldes iekārtas likums”
2003.g. Valsts administrācijas skola – “Darbinieku efektivitātes paaugstināšana”
2004.g. Valsts administrācijas skola – “Eiropas savienības institūcijas un to sadarbība ar
nacionālajām institūcijām”
2004.g. Valsts administrācijas skola – “Eiropas savienības reģionālā politika un
struktūrfondi”
2004.g. Valsts administrācijas skola – “Personāla vadīšana”
2004.g. DPMC – “Darba likumdošanā un darba aizsardzībā”
2007.g. DPMC – “Ugunsdrošība”
2008.g. Komunikāciju aģentūra “Puzzle” – “ Efektīva vadītāja komunikācija klientu
apkalpošanas darbā ”
10.Valodu prasme: latviešu, krievu, vācu
11.Profesionāli-sabiedriskais darbs: piedalīšanās studentu zinātniskajās konferencēs
(2004g.-2009 g. ). u.c., studentu darbu un prakses vadīšana, ikgadēja piedalīšanas Daugavpils
universitātes konferencēs. 2004.g. tiku iekļauta Saeimas apakškomisijā “ LR reģionālās
tautsaimniecības attīstība”.
21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
1. Uzvārds, vārds:
2. Dzimšanas datums:
3. Dzimšanas vieta:
4. Dzīves vieta:
5. Darba vieta un amats:

Ščukins Igors
30. maijā 1970. gada
Daugavpils
Daugavpils
RTU Daugavpils filiāle, docents

Izglītība / kvalifikācija
Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Rīgas Tehniskā universitāte
09/1987 - 06/1993
Elektrozinību bakalaurs

Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Rīgas Tehniskā universitāte
09/1987 - 06/1993
Automātikas un datora zinātnes inženieris

Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Rīgas Tehniskā universitāte
09/1995 - 12/2005
Inženierzinātņu doktors

Profesionālā darbība:
Institūcija
Datums no / līdz
Iegūtais grāds(i) vai diploms(i):

Daugavpils universitāte
09/2002 - 12/2002
Augstskolu izglītības pakāpē strādājošo pedagogu
tālākizglītības programma "Augstskolu didaktika"

Profesionālā pieredze:
Datums no / līdz
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

06/2007 - šim laikam
Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils filiāle
docents

Datums no / līdz
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

09/1994 - 06/2007
Rīgas Tehniskā universitāte Daugavpils filiāle
lektors

Datums no / līdz
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

09/1990 - 06/1993
Latvijas Dzelzceļš
programmētājs

Pētniecības projekti:
1. RTU Daugavpils filiāles projekts R7247 "Jaunas paaudzes haotiskas vibromašīnas".
2. Pētniecības projekts R7240 "Tehnisko katastrofu prognozēšana ar jaunam metodēm:
teorija, eksperimenti un rekomendācijas"
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3. Pētniecības projekts "RTU inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības
kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem" (līguma Nr.
2006/0247/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0061/0007)
4. IZM-RTU pētniecības projekts ZP/2005-07 "Nelineāras haotiskas vibromašīnas:
pielietojums mašīnbūvē"
Pedagoģiskā kvalifikācija:
lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratoriju un kursa darbi priekšmetos – datu struktūras,
programmēšanas valodas, operētājsistēmas, datoru tikli, objektorientēta programmēšana,
ievads datoru arhitektūrā, energoelektronika, datortehnika enerģētikā, ciparu elektronika
un datoru arhitektūra, ciparu iekārtas un sistēmas, elektronu ierīces, analogas iekārtas,
analogas un ciparu mikroshēmas, datoru pielietojums elektronikā.
Pēdējo 5 gadu laikā gada nozīmīgākās publikācijas
1. Smirnova R.S., Zakrzhevsky M.V., Schukin I.T., Yevstignejev V.Y. Chaotic
oscillations in nonlinear dynamic systems: types chaotic attractors, scripts of their
birth and multiregimes. // Proceedings of VI International Conference on the
Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and
Technological Processes, Hurghada, Egypt, 2007.
2. И.Т.Щукин, М.В.Закржевский, В.Ю.Евстигнеев.
Редкие аттракторы в
системе с двумя степенями свободы с тремя положениями равновесия. // ХV
симпозиум «Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем». – М.:
РАН, 2006.
3. Щукин И.Т. Развитие методов и алгоритмов моделирования задач
нелинейной динамики. Бифуркации, хаос и редкие аттракторы. Диссертация.
// Рига-Даугавпилс: РТУ, 2005.
4. M.Zakrzhevsky, I.Schukin. Rare meet catastrophe phenomenon: theory and
experimental investigation, Transport and Mechanical Engineering, RTU 45th
International Conference, Riga, 2004.
Kontaktinformācija:
Adrese:
Tālruņa nr:
Faksa nr:
E-pasta adrese

Daugavpils, Dīķu 33, 53
5442466
igor@df.rtu.lv

21.05.2009.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Personas dati

Vladimirs ŅIKIŠINS
dzim. 1956. gada 18. augustā,
Ezeru iela 61, dz. 4, Daugavpils, LV-5421
nikis@df.rtu.lv Tālr.: 5443562

Izglītība
augstākā
1973.-1979.g. Maskavas enerģētiskais institūts (inženieris-mehāniķis-pētnieks
specialitātē “Mašīnu dinamika un izturība”, , diploms Г-I №745802)
1983.-1987.g. Maskavas hidromeliorācijas institūta būvmehānikas katedras
aspirantūra (diploms TH №100610)
Papildu izglītība 22.03.2008.-23.03.2008. apmācību programma “Akadēmiskā personāla
kompetenču
pilnveide
pedagoģijas
un
IT
jomā.Projekts
Nr.2005/0102/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/ 3.2.4.1/0001/0002/0182
Nodarbošanās
1981.-1983.g. Ivanovas enerģētiskā institūta teorētiskās un lietišķās
mehānikas katedras asistents
1987.-1996.g. Rīgas politehniskā institūta Daugavpils vispārtehniskās fakultātes
fizikas un matemātikas katedras lektors
1996.-2002.g. Rīgas tehniskās universitātes Daugavpils mācību-zinātņu centra fizikas,
matemātikas un elektrozinību nodaļas docents
2002.-2008.g. Rīgas tehniskās universitātes Daugavpils mācību-zinātņu centra fizikas,
matemātikas un elektrozinību nodaļas docents
2008.-2009.g. Rīgas tehniskās universitātes Daugavpils filiāles datorzinību un
elektrozinību nodaļas docents
Zinātniskā darbība
Pētīumu
Projekti

14 darbi

RTU zinātniskais darbs Nr. ZP/2005-07

Publikācijas
1. Евстигнеев В. Ю., Закржевский М. В., Никишин В. П. и др. Теоретические и
экспериментальные исследования по использованию хаотических колебаний в
вибротехнике // ХV симпозиум «Динамика виброударных (сильно нелинейных)
систем». М.: РАН, 2006.- 4 стр. (в печати).
2. Yevstignejev V., Zakrzhevsky M., Schukin I., Smirnova R., Nikishin V., Dobkevicha
M., Zaborovsky V., Shilvan E. Chaotic and Complicated Vibrations in Strongly
Nonlinearly Smooth and Vibro-Impact Systems. Simulations , Experiments and New
Applications // 1st International conference on vibro -impact systems, Loughborough,
UK, 2006.- 8 p. (in print).
3. Baranovskis A. , Ņikišins V. Управление шаговым мотором // Starptautiska
studentu zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības attīstība: izglītības, zinātnes
loma un iespējas” 2005. gadā.- Daugavpils: RTU DF, 2005.- 74.-78. lpp.
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4. Ivanovs A., Ņikišins V. Signalizācija // Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā
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