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1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi 
 

Maģistra profesionālo studiju programma “Ekonomika” apstiprināta RTU 
Senātā 2003.g. 2.jūnijā, prot. Nr.478. un pārapstiprināta ar izmaiņām RTU Senātā 
2011. gada 28. martā, prot. Nr. 548 (1.pielikums).  

Studiju programma akreditēta 2005. gada 11. maijā līdz 2011. gada 31. 
decembrim ar akreditācijas komisijas sēdes lēmumu  Nr.877  (2.pielikums). 

Akreditācijas termiņa laikā maģistra profesionālo studiju programma 
“Ekonomika” mainīta un papildināta ar 2006.gada 30. janvāra Senāta lēmumu, prot. 
Nr. 501 (3.pielikums) un 2006. gada 26. februāra RTU Senāta lēmumu, prot. Nr. 502 
(4.pielikums).   

Maģistra profesionālo studiju programmas „Ekonomika” mērķis ir sniegt 
maģistra profesionālo izglītību ekonomikā, lai sagatavotu sociāli atbildīgus un augsti 
kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļautu strādāt valsts 
institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, finanšu un apdrošināšanas sfērā, kā arī veikt 
zinātniski pētniecisko darbu. 

Studiju programmas uzdevumi: 
 dot iespēju studējošiem maģistrantūrā iegūt profesionālo maģistra 

grādu ekonomikā; 
 veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un 

kompetences, veicinātu tā izmantošanu studiju procesā un 
turpmākā praktiskā darbībā; 

 veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās 
pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu;  

 radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu 
profesionāļu sagatavošanā Latvijas un starptautiskajam darba tirgū; 

 dot studentiem tādu teorētisko un praktisko bāzi, lai viņi spētu 
sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes mikro un 
makroekonomikas, starptautiskās un reģionālās ekonomikas, 
pilsētekonomikas un finanšu analīzes jautājumos, risinot sarežģītas 
ekonomiskas problēmas; 

 attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un 
ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas 
procesiem pasaulē; 

 pēc maģistra grāda iegūšanas dot iespēju turpināt studijas 
doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai. 

Programma kompleksi ietver ekonomikas, finanšu un vadībzinātnes studiju 
priekšmetus. Tas ir ļoti būtiski, jo studenti tiek gatavoti strādāt jebkurā 
tautsaimniecības nozarē, kura darbība saistīta ar ekonomikas jomu, tāpēc tiem ir 
jāizprot jautājumi, kas ir saistīti gan ar ekonomikas vispārējām likumsakarībā, gan 
jāspēj veikt konkrētus aprēķinus.  

Apgūstot minēto studiju programmu, ir paredzēts attīstīt arī prasmes 
pētnieciskā un praktiskā darbā, izstrādājot virkni projektu, lai veiksmīgāk varētu 
uzsākt profesionālo darbu. Studējot šajā programmā, students apgūst nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu ekonomikā un pēc 
papildu prasību izpildīšanas arī ekonomista kvalifikāciju.  

 Studiju rezultātā students iegūst zināšanas atbilstoši izvēlētam specializācijas 
virzienam. 
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Studiju laikā studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un prasmes:  
1. zina un izprot ekonomikas koncepcijas un teorijas; 
2. izprot ekonomikā notiekošos procesus un to likumsakarības; 
3. pārzina ekonomiskās politikas galvenos mērķus un virzienus; 
4. māk novērtēt pieņemto lēmumu sociāli ekonomiskās sekas; 
5. spēj noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus ekonomisko lēmumu 

pieņemšanā; 
6. spēj patstāvīgi veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus konkrētu 

ekonomisko problēmu novēršanai; 
7. prot pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās profesionālās un arī 

ikdienišķās situācijās; 
8. izmanto kritisko un analītisko domāšanu studiju procesā un profesionālā 

darbībā; 
9. spēj veidot profesionālu karjeru valsts pārvaldē, uzņēmējdarbībā, 

starptautiskās institūcijās un nevalstiskajā sektorā. 
 

Studiju laikā studenti apgūst nepieciešamās profesionālās kompetences. 
Programmā kopumā: 

1.  Spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt ekonomista pienākumus atbilstoši Latvijas   
Republikas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību 
normām. 

2.  Spēj plānot, organizēt, uzraudzīt un novērtēt ekonomiskos procesus valstī un 
uzņēmumā. 

3.  Spēj sagatavot un realizēt vietējos un starptautiskos projektus. 
4.  Spēj radoši sadarboties ar klientiem, komersantiem, speciālistiem un citām 

personām. 
5.  Spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību ekonomikas jomā. 
6.  Spēj strādāt starpdisciplinārās komandās. 

Starptautiskās un reģionālās ekonomikas specializācijā: 
1. Spēj izprast ekonomiskās attīstības faktorus starptautiskā un reģionālā 

mērogā, kā arī saskatīt un novērst iespējamos riskus. 
2. Spēj izprast ekonomikas attīstības un valsts ekonomiskās politikas 

problēmas. 
3. Spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar reģionu ilgtspējīgu 

attīstību. 
4. Spēj pamatot konkrētu lēmumu un risinājumu priekšrocības vai trūkumus 

reģionālā un starptautiskā mērogā. 
5. Spēj plānot, veidot un izvērtēt budžeta procesu vietējā, reģionālā un valsts 

līmenī. 
Finanšu analīzes specializācijā: 

1. Spēj izprast vērtspapīru tirgu funkcionēšanu (finanšu instrumentu 
klasifikāciju, vērtspapīru tirgus dalībniekus, spēles noteikumus vērtspapīru 
tirgū).  

2. Spēj pielietot vērtspapīru tirgus tehnisko analīzi, fundamentālās analīzes 
metodes investīciju portfeļa veidošanā un vadīšanā, kā arī iespējamo risku 
analīzi. 

3. Spēj veikt aprēķinus un interpretēt dažādus risku rādītājus. 
4. Spēj izprast komercdarbības rezervju būtību un nozīmi mūsdienu 

ekonomisko procesu norisē apdrošināšanā. 
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5. Spēj izmantot specializētās programmatūras datu apstrādei un finanšu tirgus 
modelēšanai. 

Pilsētekonomikas specializācijā: 
1.  Spēj izprast pilsētu attīstības plānošanas organizācijas principus un reģionu 

attīstības novērtēšanas kritērijus un metodes. 
2.  Spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar pilsētu un reģionu 

ilgtspējīgu attīstību. 
3. Spēj izprast pilsētu un teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras plānošanas 

un ekspluatācijas jautājumus, transporta plūsmu plānošanas principus. 
4.  Spēj novērtēt sociālo un politisko procesu ietekmi uz pilsētu un reģionu 

attīstību. 
5.  Spēj īstenot zaļās ekonomikas politiku reģiona un pilsētas ilgtspējīgā 

attīstībā. 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Ekonomika” nepieciešamā 

profesionālā attieksme: 
 orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu; 
 radoša darbība; 
 atbildības sajūta pret izvēlēto profesiju, sabiedrību un tajā notiekošiem 
procesiem; 
 profesionālās ētikas ievērošana; 
 orientācija uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi. 

Maģistra profesionālā izglītība sniedz zināšanas, kas veido noteiktu inteliģences 
un kultūras pakāpi, lai varētu sekmīgi veikt sabiedrisko darbību, sadarboties ar 
Latvijas un ārzemju kolēģiem. 

 

2. Studiju programmas organizācija 

2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā 
 

Ņemot vērā iepriekšējās akreditācijas komisijas ieteikumus, tika veiktas vairākas 
izmaiņas studiju programmā. Maģistra profesionālo studiju programmā „Ekonomika” 
kopš iepriekšējās akreditācijas ir notikušas šādas izmaiņas: 

1. ir pārveidota programmas struktūra, veicot izmaiņas obligāto studiju 
priekšmetu saraksta apjomā un ierobežotās izvēles priekšmetu sarakstā (B 
daļas priekšmetu sarakstā). Izmaiņas studiju programmas saturā un struktūrā ir 
šādas:  
izmainīts obligāto studiju priekšmetu saraksta apjoms no 13 KP uz 9 KP, bet 
studentiem pēc akadēmiskās pamatizglītības tas ir palielināts līdz 15 KP, 
iekļaujot studiju projektus atbilstoši izvēlētam studiju virzienam:  

 „Reģiona sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrāde” (studiju 
projekts) – 2 KP,  
 „Investīciju projekts teritorijas attīstībai” (studiju projekts) - 2 KP  
 „Lēmumu pieņemšana uzņēmējdarbībā” (studiju projekts)- 2 KP  
 „Tirgzinību pētījumi (studiju projekts)”- 2KP  
 „Pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plānošana (studiju projekts)”- 2KP 
„Investīciju projekts teritorijas attīstībai (studiju projekts)”- 2KP. 
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2. palielināts obligātās izvēles priekšmetu saraksta apjoms no 21 KP līdz 25 KP 
un šīs daļas specializējošiem priekšmetiem paredzētais apjomu katram 
virzienam no 19 KP uz 23 KP; 

3. pārcelts mācību priekšmets „Korporatīvās finanses” 2KP no obligāto 
priekšmetu saraksta un mācību priekšmeti „Datu apstrādes tehnoloģija” 3KP 
un „Vispārīgās apdrošināšanas optimizācija” 3KP no profesionālās 
sagatavošanas priekšmetu saraksta virzienam „Finanšu analīze” uz obligātās 
izvēles specializējošo priekšmetu sarakstu iepriekšminētam virzienam; 

4. tika mainīts programmas specializējošā virziena „Reģionālā ekonomika” 
nosaukums uz „Starptautiskā un reģionālā ekonomika”, ņemot vērā 
akreditācijas ekspertu ieteikumus („...virzienā „Reģionālā ekonomika” tā ir 
skatīta  visai šaurā aspektā, kā arī trūkst teorētisko priekšmetu par reģionu 
ekonomiku un politiku, un  reģioni ir skatīti tikai Latvijas mērogā, nemaz 
nepieskaroties Eiropas Savienības jautājumiem...”) un veikta virkne izmaiņu 
mācību priekšmetos. 

Līdz ar to: 
Specializējošo priekšmetu sarakstā studiju priekšmetus : 

Latvijas apdrošināšanas sistēma    2 KP 
Reģionālā infrastruktūra      3 KP 
Tirgus ekonomikas problēmas un politika   3 KP 
Zemes pārvaldības pamati     4 KP 

 aizstāja ar zemāk minētajiem priekšmetiem, vienlaicīgi arī papildinot 
studiju priekšmetu sarakstu :  
 ES ekonomiskās politikas aktualitātes    2 KP 
 ES līdzfinansēto projektu vadīšana    4 KP 

 Komerctiesību reģionālie aspekti    3 KP 
 Starptautiskā ekonomika     2 KP  
 Valsts politikas ekonomiskie pamati    3 KP 
 Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums 3 KP 
 Pašvaldību vadīšana      2 KP 

5.  Specializējošā studiju priekšmeta „Finanšu tirgus modelēšana” 2 KP apjoms 
palielināts līdz 3 KP. 

6. Papildināti un precizēti imatrikulācijas nosacījumi programmā un iepriekšējās 
izglītības prasības šobrīd formulētas šādi : 

    1) otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – bakalaura profesionālais 
grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikas, 
vadības un administrēšanas, grāmatvedības un nodokļu, finanšu 
inženierijas  nozarēs vai tām pielīdzināma izglītība; 

     2) otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – bakalaura profesionālais 
grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija arhitektūras un 
pilsētu plānošanas, būvniecības un civilās celtniecības nozarēs vai 
tām pielīdzināma izglītība; 

     3) akadēmiskās pamatstudijas - bakalaura akadēmiskais grāds  
ekonomikas, vadībzinātnes, dabaszinātnes vai būvzinātnes nozarēs. 

7. Finanšu analīzes specializēšanās virziena B.1.daļā priekšmets „Ekonomisko 
un komercaprēķinu metodoloģija”- 3 KP aizvietots ar studiju priekšmetu 
„Ekonomisko un komercaprēķinu metodes” -  3 KP. 

8. Papildināts B.daļas specializējošo priekšmetu saraksts (B.1.daļa) ar jaunu 
Pilsētekonomikas specializēšanās virzienu, kurā iekļauti šādi studiju 
priekšmeti: 
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Pilsētu ekonomika un sociālā vide – 4KP 
Reģionālā pārvaldība- 4 KP 
Teritoriālā plānošana un sistēmiskā izpratne- 5 KP 
Reģionālā infrastruktūra- 3KP 
Energoapgādes ilgtspējīga attīstība- 3KP 
Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība-2 KP 
Arhitektūras vēsture- 2 KP 
Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis- 2 KP 
ES ekonomiskās politikas aktualitātes- 2KP 
ES līdzfinansēto projektu vadīšana- 2KP 
Grāmatvedība un finanses- 2KP 

 
2.2.Studiju programmas 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 likumam (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. 

RTU stratēģiskie mērķi ir zinātniskās darbības, studiju procesa, darba 
organizācijas un infrastruktūras izcilība. Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu 
sasniegšanu RTU izvirza noteiktus uzdevumus (skat. www.rtu.lv).  

Studiju programmas atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem ir atspoguļota 1. 
tabulā. 

 
1. tabula 

Studiju programmas atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem 
 
RTU uzdevumi stratēģisko mērķu 

sasniegšanai 
 

Maģistra profesionālās studiju programmas 
„Ekonomika” atbilstība RTU mērķiem un 

uzdevumiem 
 Zinātniskās darbības izcilībai 

1.1. Attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti, 
katrā akadēmiskajā struktūrvienībā veicinot 
zinātnisko darbību, paaugstinot pētniecības 
personāla potenciālu, piesaistot pasaules līmeņa 
zinātniskos darbiniekus, stiprinot doktorantūru 
un plaši iesaistot studentus zinātniski 
pētnieciskajā darbā. 
1.2.Veidot stimulējošu zinātniski pētniecisko 
vidi, nodrošinot modernu konkurētspējīgu 
materiālo bāzi, īpaši stiprinot starptautiski 
atzītus un/vai reģionāli nozīmīgus zinātniskos 

Programmas administrācija veicina: 
1. programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā 
personāla zinātniskā potenciāla paaugstināšanu, 
realizējot reģionālās ekonomikas pētījumus un 
prezentējot pētījumu rezultātus zinātniskajās 
konferencēs, kā arī publicējot zinātniskos 
rakstus; organizējot RTU IEVF konferences 
sekciju „Latvijas nacionālas ekonomikas un 
reģionālās ekonomikas problēmas”; organizējot 
ikgadējos Tautsaimniecības un reģionālās 
ekonomikas institūta pavasara zinātniskos 
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centrus, nodrošinot efektīvu darbību 
starptautiskajos projektos un aktīvi iesaistoties 
vienotajā Eiropas Savienības pētniecības telpā. 
1.3.Paplašināt zinātnisko sadarbību ar pasaulē 
vadošajiem zinātnes un pētniecības centriem, 
valsts un sabiedriskajām institūcijām un 
uzņēmumiem, īstenojot kopīgus pētniecības 
projektus. 
1.4.Veicināt inovatīvu produktu un tehnoloģiju 
attīstību un komercializāciju, veidojot 
kompetences centrus un zinātņietilpīgas 
produkcijas biznesa inkubatorus, stiprinot 
saites starp zinātni un industriju, attīstot 
modernus un inovatīvus mehānismus zināšanu 
pārneses un biznesa mijiedarbības veicināšanai. 

seminārus; uzturot zinātniskos kontaktus ar citu 
universitāšu akadēmisko un zinātnisko 
personālu; 
 
2. programmā studējošo iesaisti pētnieciskajā 
darbā, piedaloties RTU studentu zinātniskās 
konferences Tautsaimniecības un reģionālās 
ekonomikas sekcijā; iesaistot studentus 
zinātnisko pētījumu projektu konkursos 
(Latvijas ekonomikas attīstības forumā, Latvijas 
Bankas u.c.); iesaistot studentus zinātnisko 
publikāciju sagatavošanā; 
 
3. absolventu studiju turpināšanu doktorantūrā. 
 

Studiju izcilībai 
2.1.Pilnveidot studiju programmas ar spēcīgu 
vispārējo un nozares fundamentālo kursu bloku 
un plašu profilējošo izvēles kursu moduļu 
klāstu ar projektēšanas un praktiskās darbības 
apguves daļu. 
2.2.Attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot 
studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas 
speciālistus, veicinot mācību spēku 
starptautisko apmaiņu, sabalansējot studiju, 
pētnieciskā un administratīvā darba slodzi, 
izveidojot akadēmiskā personāla pedagoģiskās 
un profesionālās izaugsmes sistēmu. 
2.3.Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot 
studējošajiem modernus mācību materiālus, 
veicinot e-studiju līdzekļu izmantošanu, 
nodrošinot pieeju modernam laboratoriju 
aprīkojumam. 
2.4.Veicināt tālākizglītības un mūžizglītības 
programmu attīstību, izmantojot universitātē 
uzkrāto pieredzi un zināšanas. 
2.5.Nodrošināt studiju programmu 
starptautisko pieejamību un atpazīstamību, 
atbalstot studiju programmu un atsevišķu kursu 
īstenošanu svešvalodās, ārzemju studentu 
piesaistīšanu, veidojot ilgtspējīgu sadarbību ar 
ārzemju augstskolām, īstenojot kopējas studiju 
programmas un studentu apmaiņu. 
2.6.Pilnveidot studējošo piesaisti un izaugsmi, 
informējot sabiedrību par studiju iespējām 
RTU, plānojot studējošajiem vienmērīgu 
studiju darba slodzi, kurā ņemta vērā 
iepriekšējā sagatavotība, ievērojot akadēmisko 
ētiku un veicinot sadarbību ar absolventiem. 

1. Maģistra profesionālā studiju programma 
„Ekonomika” ir starptautiski orientēta, lai 
studenti gūtu zināšanas un iepazītos ar citu 
valstu pieredzi un globālām ekonomiskām 
likumsakarībām. 
2. Programmas administrācija sadarbojas ar 
ārvalstu augstskolām, paaugstinot studiju 
procesa kvalitāti un veicina studentu un 
mācībspēku apmaiņu.    
3. Programmas administrācija piesaista vietējos 
speciālistus un ārzemju vieslektorus atsevišķu 
programmas kursu īstenošanai, izmantojot 
Erasmus programmu. 
4. Programmas administrācija nodrošina 
regulāru studiju priekšmetu satura un apmācības 
metožu pilnveidošanu, izmantojot jaunāko 
mācību literatūru. 
5. Studiju programmas administrācija iegādājās 
jaunāko ārvalstu literatūru studiju procesa 
vajadzībām. 
6.Uzsākot studijas, studenti saņem pilnīgu 
informatīvo materiālu, kurš satur studentam 
svarīgāko informāciju par studiju organizāciju 
un praktisko realizāciju, kā arī tiek organizētas 
grupu sapulces, kurās tiek izklāstīta aktuālā 
informācija par studiju procesa organizēšanu un 
studentu tiesībām un pienākumiem.  
7. Lai sekmīgi organizētu studiju procesu RTU 
ir izveidota iekšējā informācijas sistēma 
„ORTUS”,  kura satur arī e – studiju sistēmu 
un kurā regulāri notiek studentu un absolventu 
aptauja. 
8. Programmas studentiem arī tiek nodrošināta 
tieša pieeja pie RTU zinātniskās bibliotēkas 
resursiem. 

Organizācijas izcilībai un atpazīstamībai 
3.1.Paaugstināt universitātes pārvaldes sistēmas 
efektivitāti, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu, 

1.Programmas administrācija nepārtraukti 
pilnveido studiju procesu norisi, ņemot 
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attīstot e-pakalpojumus un elektronisku dokumentu 
apriti, pilnveidojot procesus un produktus, samazinot 
akadēmiskā personāla noslogojumu ar vispārējiem 
administratīviem un saimnieciskiem darbiem. 
3.2.Stimulēt profesionālas un motivētas 
administratīvās komandas izaugsmi, īstenojot vienotu 
administratīvā personāla piesaistes un kompetences 
paaugstināšanas politiku un optimizējot 
administratīvos procesus. 
3.3.Īstenot ilgtspējīgu finanšu politiku, pilnveidojot 
finanšu plānošanas un kontroles sistēmu, centralizējot 
projektu pārraudzību, veicinot līgumdarbu, 
ziedojumu un dažādu fondu finansētu projektu 
piesaisti akadēmiskās kapacitātes attīstībai un 
neatkarības nodrošināšanai. 

vērā studentu izteiktos ieteikumus. 
2. Tiek veidoti informatīvie materiāli 
potenciāliem studentiem.  
3. Programmas organizatoriskās darbības 
pilnveidošanu atbalsta RTU iekšējā 
informatīvā sistēma „ORTUS”.  
4. Tiek slēgti sadarbības līgumi ar 
ārvalstu augstskolām par sadarbību 
studiju un pētniecības procesā, kuri 
paredz arī studentu un mācībspēku 
apmaiņu. 
 

3.4.Paaugstināt saimnieciskās darbības efektivitāti, 
optimizējot RTU realizētās saimnieciskās funkcijas 
un līdzdalību komercsabiedrībās. 
3.5.Veicināt nacionālo un starptautisko RTU 
atpazīstamību, ieviešot vienotu komunikācijas 
politiku, koncentrējot un nostiprinot tās īstenošanai 
nepieciešamos resursus, veicot intensīvu 
komunikāciju ar mērķa grupām, sniedzot kvalitatīvu 
informāciju par notikumiem, sasniegumiem, 
sadarbības un studiju iespējām. 

 

Infrastruktūras izcilībai 
4.1.Izveidot efektīvu, pieejamu un pievilcīgu vienotu 
RTU teritoriālo kompleksu ar centru Ķīpsalā un 
attīstītu filiāļu tīklu, veidojot mūsdienīgus mācību un 
administratīvos korpusus, modernas pētnieciskās 
laboratorijas, tehnoloģiju pārneses centrus, biznesa 
inkubatorus, atpūtas, sporta un pakalpojumu centrus, 
dienesta viesnīcas, kā arī nodrošinot RTU telpu 
pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
4.2.Izveidot integrētu informatīvo telpu, iekļaujoties 
starptautiskajos datu pārraides tīklos, nodrošinot 
nākotnes prasībām atbilstošu tīkla pieejamību, attīstot 
starppersonu saziņas iespējas un akadēmiskās 
informācijas pieejamību. 
4.3. Modernizēt mācību auditorijas, laboratorijas un 
bibliotēku, nodrošinot ar moderniem informācijas un 
tehniskajiem līdzekļiem, sekmējot akadēmiskajam 
darbam draudzīgas vides izveidi. 

Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
administrācija nodrošina iespēju realizēt 
studiju programmu jaunajās telpās Meža 
ielā 1/7, kas aprīkotas ar multimediju 
sistēmu, kā arī ir piemērotas cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. 
Studiju programmas studentiem ir pieeja 
e-resursiem, izmantojot “ORTUS” 
sistēmu. 
 

 
 

2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes vadības sistēma 
 
RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti 

vērtē studiju programmas administrācija, katedras un institūti, kuri realizē studiju 
programmu. Kvalitātes nodrošināšanā ir iesaistītas arī fakultātes Nozares studiju 
programmu komisija, fakultātes Dome un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo 
pašpārvalde. 
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Augstākās izglītības studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 
mehānisma darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos: 

1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju 
daļa. Studiju daļa realizē: 

 RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver 
sevī MP atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai un tās saturam; 

 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 atbildīgajām 
personām; 

  telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām (100 – 200 
vietas). 

2.  RTU fakultāšu līmenī: 
     reizi gadā studiju programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei, 

iepriekš programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju 
programmu komisijā; 

    studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes 
studējošo pašpārvalde un tās pārstāvji, kuri aktīvi darbojas augstskolas 
lēmējinstitūcijās: RTU Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta 
komisijās un fakultātes Domē; 

    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; 

 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 
savukārt sekmēs fakultātes attīstību un paaugstinās studiju programmu 
realizācijas kvalitāti. 

3. Katedras un studiju programmas administrācijas līmenī: 
 katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju programmā 

studējošo aptaujas par mācībspēku darba kvalitāti un studiju programmas 
novērtējumu. Rezultāti tiek apspriesti katedras sēdē, Nozaru studiju 
programmu komisijas sēdē un fakultātes Domes sēdē; 

 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; 

 akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām 
mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursu apmeklēšana; 
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 akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās 
dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu 
augstskolām, izmantojot Erasmus piedāvātās iespējas un tiekoties ar 
tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī pilnveidojas, 
savstarpēji apspriežot aktualitātes nozarē; 

 notiek regulāra studentu un absolventu aptauja, izmantojot ORTUS vidi; 
 katedras nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību 

atbilstībai un uzlabošanai. 
 

3. Studiju programmas apraksts 
3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 

 
Maģistra profesionālo studiju programma “Ekonomika” izveidota atbilstoši 

RTU noteiktajai kārtībai, formai un struktūrai saskaņā ar LR MK atbilstošajiem 
normatīvajiem dokumentiem.  

Programma tiek realizēta pilna laika klātienes un nepilna laika (neklātienes) 
studijās. Studiju apjoms un ilgums parādīts 2. tabulā. 

 
2. tabula 

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 
 

 
Katrā mācību gadā ir 2 semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas. Pilna 

laika klātienes studijas paredz, ka semestrī ir 16 mācību nedēļas un 4 nedēļas ilga 
sesija. Nepilna laika (neklātienes) studijas paredz studiju procesu realizēšanu moduļu 
veidā 20 nedēļas semestrī. 

 
3.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 

 
Studiju programmā imatrikulējamas personas ar šādu iepriekšējo izglītību: 

 otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – bakalaura profesionālais grāds 
un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikas, vadības un 
administrēšanas, grāmatvedības un nodokļu, finanšu inženierijas  
nozarēs vai tām pielīdzināma izglītība; 

 otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – bakalaura profesionālais grāds 
un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija arhitektūras un pilsētu 
plānošanas, būvniecības un civilās celtniecības nozarēs vai tām 
pielīdzināma izglītība ( specializācijas virzienā „Pilsētekonomika”);  

 akadēmiskās pamatstudijas - bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikas, 
vadībzinātnes, dabaszinātnes* vai būvzinātnes** nozarēs. 

* specializācijas virzienā „Finanšu analīze” 
** specializācijas virzienā „Pilsētekonomika” 

Realizācijas forma KP skaits Pēc profesionālās 
izglītības 

Pēc akadēmiskās 
izglītības 

Pilna laika studijas 60/100 1,5 gadi 2,5 gadi 

Nepilna laika studijas 60/100 2 gadi 3 gadi 
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Reflektantiem ar sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu ekonomikā vai 

vadībzinātnē, kā arī dabaszinātņu un būvniecības bakalaura akadēmisko grādu, lai 
vienlaikus ar maģistra grādu iegūtu arī ekonomista (PK 2441 02) (5. pielikums) 
profesionālo kvalifikāciju, papildus maģistra profesionālo studiju programmā 
noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl šādas prasības vismaz 40 KP kopapjomā, t.sk.: 

 
 Profesionālās sagatavošanas priekšmeti   6 KP 
 
Starptautiskajā un reģionālajā ekonomikā  
  1.1. Darba aizsardzība     2 KP 

1.2. *Reģiona sociāli ekonomiskās attīstības 
 programmas izstrāde (studiju projekts)  2 KP 
1.3. *Investīciju projekts teritorijas attīstībai  
(studiju projekts)     2 KP 

Finanšu analīzē  
  1.4. Darba aizsardzība     2 KP 

1.5.*Lēmumu pieņemšana uzņēmējdarbībā 
 (studiju projekts)     2 KP 
1.6. *Tirgzinību pētījumi (studiju projekts)  2 KP 

Pilsētekonomikā 
1.7. Darba aizsardzība    2 KP 
1.8. *Pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības 
 plānošana (studiju projekts)    2 KP 
1.9.*Investīciju projekts teritorijas attīstībai 
(studiju projekts)     2 KP 
1.10. **Eiropas Savienības ekonomiskās politikas   
 aktualitātes      2 KP 
1.11.**Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu vadīšana     2 KP 
1.12. **Grāmatvedība un finanses   2 KP 
 

 Prakse                  26 KP 
 Maģistra darbs ar projekta daļu     8 KP 

 
*jāapgūst reflektantiem ar bakalaura akadēmisko grādu ekonomikā vai vadībzinātnē, kā arī 

dabaszinātnēs. 
** bakalaura profesionālo grādu un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikāciju arhitektūras un 

pilsētu plānošanas, būvniecības un civilās celtniecības nozarēs un bakalaura akadēmisko grādu 
būvniecībā. 

3.3. Studiju programmas īstenošanas vieta un veids 
 

Studiju programma tiek īstenota Rīgā pilna laika un nepilna laika (neklātienes)  
studijās. 

3.4. Programmas daļu apjomi un struktūra 
 
Programmas daļu apjoms un struktūra attēlota 3. tabulā. 
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3. tabula 
 

Programmas daļu apjomi un to kredītpunktu sadalījums 
 

  Programmas daļa Apjoms, KP Struktūra, % 

Programmas KP sadalījums studentiem ar profesionālo izglītību 
A.Obligātie studiju priekšmeti 9 KP 15% 
B.Ierobežotās izvēles priekšmeti, t.sk. 25KP 41,7% 
1. Specializējošie kursi:   
1.1.Starptautiskā un reģionālā 

ekonomika 
1.2.Finanšu analīze 
1.3.Pilsētekonomika 

  

2. Humanitārie kursi   
D. Prakse 6 KP 10% 
E. Gala pārbaudījumi  20 KP 33,3% 

Kopā 60 KP 100% 
Programmas KP sadalījums studentiem ar akadēmisko izglītību 

A.Obligātie studiju priekšmeti 15 KP 15% 
B.Ierobežotās izvēles priekšmeti tsk. 25 KP 25% 
1. Specializējošie kursi:   
1.1.Starptautiskā un reģionālā 

ekonomika 
1.2.Finanšu analīze 
1.3. Pilsētekonomika 

  

2. Humanitārie kursi   
D. Prakse 32 KP 32% 
E. Gala pārbaudījumi  28 KP 28% 

   Kopā  100 KP 100% 
 
Semestru studiju plāni aplūkojami 6. pielikumā. 
 

3.5. Programmas daļu apraksti 
      

 Pašreizējās programmas obligātā daļa ietver obligātos studiju priekšmetus 9 
vai 15 KP apjomā, kas veido maģistranta teorētisko zināšanu pamatu, bet no obligātās 
izvēles priekšmetiem maģistrants, pēc savām interesēm un atbilstības imatrikulācijas 
noteikumiem, var izvēlēties specializējošos kursus trijos studiju virzienos: 

 Starptautiskā un reģionālā ekonomika ; 
 Finanšu analīze; 
 Pilsētekonomika. 

Studiju programma paredz profilam atbilstošu obligāto teorētisko studiju 
kursu ciklu: mikroekonomikas un makroekonomikas analīzi, kā arī ekonomiskās 
analīzes metodes. Pārējie obligātās izvēles priekšmeti ir atbilstoši izvēlētam 
specializācijas virzienam. 
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Starptautiskā un reģionālā ekonomika: 
Reģionālās attīstības sociāli ekonomiskā analīze, plānošana un organizēšana, 

Reģiona finanses, Ekonomikas attīstības faktori un modeļi, Starptautiskā konkurence, 
ES ekonomiskās politikas aktualitātes, ES līdzfinansēto projektu vadīšana, 
Komerctiesību reģionālie aspekti, Valsts politikas ekonomiskie pamati, 
Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums, Starptautiskā ekonomika, 
Pašvaldību vadīšana. 

Finanšu analīze: 
Ekonomisko un komercaprēķinu metodes, Aktuārmatemātika, Dzīvības 

apdrošināšana, Finanšu risku vadība, Finanšu tirgus modelēšana, Komercdarbības 
rezervju uzskaite, Finansiālās informācijas analīzes metode, Stohastiskie modeļi 
apdrošināšanā, Korporatīvās finanses, Datu apstrādes tehnoloģija, Diskriminantu un 
faktoru analīze, Lietišķās prognozēšanas metodes. 

Pilsētekonomika: 
Pilsētu ekonomika un sociālā vide, Reģionālā pārvaldība, Teritoriālā 

plānošana un sistēmiskā izpratne, Reģionālā infrastruktūra, Energoapgādes ilgtspējīga 
attīstība, Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība, Arhitektūras vēsture, Ekonomiskās 
sistēmas funkcionēšanas modelis, Eiropas Savienības ekonomiskās politikas 
aktualitātes, Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana. 

Humanitārie priekšmeti visām specializācijām: 
Pedagoģija, Psiholoģija, Sociālā psiholoģija. 
 
Maģistru studiju programmas priekšmetu anotācijas un mācību programmas 

pievienotas 7. pielikumā. 
Studiju programma ietver arī obligāto praksi, kas nepieciešama, lai iegūtu 

reālu priekšstatu par problēmām šajā sfērā un iemaņas praktiskai darbībai, kā arī 
kopumā labāk sagatavotu studentus turpmākām studijām vai darbam.  

Noslēdzot studijas, jāizstrādā maģistra darbs vai maģistra darbs (ar projekta 
daļu). Maģistra darbs vai Maģistra darbs (ar projektu daļu) paredz zinātnisku pētījumu 
starptautiskās un reģionālās ekonomikas, pilsētekonomikas un finanšu analīzes vai 
apdrošināšanas jomā, kurā tiek izstrādāts konkrēts projekts reģiona, pilsētas, 
pašvaldības vai uzņēmuma darbības problēmas risināšanai.  

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir noslēdzošs posms maģistru 
sagatavošanā. Tam ir šādi uzdevumi: 

- aktuālas problēmas analīze, patstāvīgi izvēloties pētījuma metodes un zinātnisko 
literatūru maģistra darba izstrādāšanai; 

- uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasmju 
izmantošana;   

- praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu formā,  
- patstāvīga zinātniskā darba veikšanas prasmju un iegūto zinātniski praktisko 

rezultātu aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana. 
Maģistra darbi tiek aizstāvēts publiski, darbu vērtēšanai izveidojot RTU Rektora 

nozīmētu Valsts pārbaudījumu komisiju, kuras sastāvā ne mazāk kā 50% ir darba 
devēju pārstāvji. Darbus pirms aizstāvēšanas izvērtē Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes dekāna apstiprināti recenzenti. 

3.6. Tiesības studiju turpināšanai 
Absolvējot maģistra profesionālo studiju programmu „Ekonomika”, tālāk 

izglītību var turpināt doktora studiju programmā „Vadībzinātne un ekonomika” RTU 
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Inženierekonomikas un vadības fakultātē, kā arī citu augstskolu doktora 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, 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 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. Aizvien plašāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli www.draugiem.lv un www.facebook.com. Informācija par studiju 
iespējām programmā tiek sniegta arī TV, galvenokārt LTV 7 raidījumos „Darbs, 
izglītība, kultūra” un „Dzīvei pa vidu”. 

  

4. Vērtēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standarta, ko nosaka LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.481 
(pievienoti 8. pielikumā),  prasību punkti 29 ÷ 32.   

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. 

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz mācību gadā tiek apspriesti 
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta  sēdēs, tos apkopo un vērtē arī 
programmas administrācija, un tie kalpo par pamatu tālākai studiju  procesa 
pilnveidošanai.  Studiju programmas mērķu un to sasniegšanas vērtēšana atspoguļota 
4.tabulā.   
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 4. tabula  
Studiju programmas uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma 

 

 Mērķi Vērtēšanas sistēma 

1. Spēt sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes 
mikro un makroekonomikas, starptautiskās un 
reģionālās ekonomikas, pilsētekonomikas un 
finanšu analīzes jautājumos, risinot sarežģītas 
ekonomikas problēmas; 
 

Izpildītie ieskaites darbi, referāti, to 
izpildes novērtējums, piedalīšanās 
SZTK darbā, dažādos konkursos un 
tur ieņemtās vietas. 
Aptaujas. Darba devēju atsauksmes. 

2. Veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt 
zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un 
pilnveidošanu un veidot studiju procesu, lai 
attīstītu studējošo intelektu un kompetences, 
veicināt tā izmantošanu studiju procesā un 
turpmākā praktiskā darbībā; 
 
 

Izstrādātā maģistra darba līmenis un 
vērtējums, darba devēju, kā arī paša 
maģistra atsauksmes. Starptautiskā 
sadarbība. 

3. Radīt nepieciešamos priekšnosacījumus 
konkurētspējīgu profesionālu sagatavošanā 
Latvijas un starptautiskajam darba tirgū; 
 

Izpildītie ieskaites darbi, referāti, to 
izpildes novērtējums, piedalīšanās 
SZTK darbā, dažādos konkursos un 
tur ieņemtās vietas. 
Aptaujas. Darba devēju atsauksmes. 

4. Profesionālo studiju beidzējam jābūt spējīgam: 
- saprast problēmas risināšanas mērķi, 
profesionāli piedalīties tā realizācijas projekta 
vadīšanā un izstrādāšanā, veicot nepieciešamos 
aprēķinus; 
- nepārtraukti paaugstināt savas profesionālās 
zināšanas. 

Profesionālo studiju beidzēju, darba 
devēju aptaujas un atsauksmes. 

5. Veicināt studentu turpmāku izglītošanos doktora 
līmeņa studiju programmās un piesaistīt 
pedagoģiskajam darbam. 

Studentu skaits. 

 
Programmas ietvaros nepārtraukti notiek pārbaudes darbu vērtēšanas 

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”. Vērtēšana notiek atbilstoši Studiju rezultātu vērtēšanas 
nolikumam (RTU Senāta 2010. gada 29. marta sēdes lēmums). Šie kārtējie 
pārbaudījumi ir noteikti studiju kursu programmās. Papildus mācībspēki pievērš 
uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar mācību un zinātnisko literatūru, 
sistematizēt materiālus, veikt teksta satura analīzi. Liela uzmanība tiek veltīta studentu 
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prasmei lasīt literatūru svešvalodās, diskutēt ar studiju biedriem, pieņemt lēmumus. 
Šīs prasmes tiek stimulētas ar interaktīvās lietišķās spēles un pastāvīgo grupu darbu 
izmantošanu mācību procesā. 

Studiju procesa laikā mācībspēki 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. atbilstoši  

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav bijis 
mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”.  

Diplomu par maģistra profesionālā grāda iegūšanu ekonomikā (9. pielikums) 
saņem studenti, kuri ir apguvuši programmu un aizstāvējuši maģistra darbu”, iegūstot 
tajā vērtējumu – ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).  

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana tiek vērtēta 10 ballu skalā. 
Aizstāvot maģistra darbu, vērtēšanas kritēriji ir: 

 teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un 
paplašināšana; 

 patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. 
svešvalodās; 

 uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas 
prasme, kas ietver atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un 
novitātes elementus; 

 aktuālas lietišķās problēmas analīze; 
 praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā; 
 patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko 

rezultātu aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana. 
Labākie programmā izstrādātie darbi tiek virzīti dažādos studentu zinātnisko 

darbu konkursos, piemēram, Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu 
konkursos, Latvijas Ekonomikas attīstības foruma u.c.  

5. Programmas praktiskā īstenošana 
 
Programmas realizāciju koordinē un vada Tautsaimniecības un reģionālās 

ekonomikas institūts, savukārt, saturu un kvalitāti nodrošina katedras. Studiju procesa 
nodrošināšanā piedalās šādas RTU struktūrvienības: 

1. Inženierekonomikas un vadības fakultātes  
 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta 
- Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra 
- Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra; 
 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta  
- Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra 
- Finanšu katedra; 
 Darba un civilās aizsardzības institūts.  

2. Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes  
 Arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora 

grupa; 
 Arhitektūras un pilsētplānošanas katedra. 

3. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte 
 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts  

4. Humanitārais institūts 
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Institūti un tajos ietilpstošās katedras nodrošina mācību metodisko darbu: 
izveido un atjauno mācību priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo mācību 
priekšmetu pasniegšanu, maģistra darbu vadīšanu un aizstāvēšanu un citus mācību 
metodiskos darbus. Studiju programmas pilnveidošanā tiek ņemtas vērā studiju 
programmas akreditācijas laikā vērtējošā ziņojumā izteiktās piezīmes un 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 no mācīšanas uz mācīšanos un informācijas tehnoloģiju integrēšanu 
mācību procesā. Mācību process tiek organizēts tā, lai studenti iegūtu gan teorētiskas, 
gan praktiskas zināšanas.  
  Studiju procesā tiek iekļautas dažādas formas: 

 lekcijas, 
 semināri un diskusijas, 
 situācijas un praktisku uzdevumu (case studies) risināšana, 
 individuālais un grupu darbs,  
 pētnieciskais darbs, zinātniski pētnieciskais darbs, līdzdalība konferencēs un 

pētījumu realizēšanā, 
 nozares ekspertu un uzņēmumu pārstāvju vadītie semināri un lekcijas. 

Pēc iepriekšējā Novērtēšanas grupas ekspertu 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 īstenotajā programmā vērsta uz to, lai attīstītu 
studentos prasmi risināt problēmas un sadarboties ar mācībspēkiem. Studiju formu un 
metožu pilnveidošanas nolūkos tiek organizētas studentu zinātniski praktiskās 
konferences, kur tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses, tostarp arī darba devēji un 
absolventi. 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: 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 
Gedimina Tehnisko universitāti un Kauņas Tehnoloģisko Universitāti (Lietuva), 
Tallinas Tehnoloģisko Universitāti (Igaunija), Mežsaimniecības Tehnisko universitāti 
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un D.A.Cenova Ekonomikas Akadēmiju (Bulgārija), Krievijas Tautu draudzības 
universitāti (Maskava), Doņeckas Nacionālo universitāti (Ukraina), Marmara 
Universitāti ( Turcija). Nākotnē tiek plānots šādu sadarbību attīstīti vēl vairāk, 
iesaistot arī citas no RTU sadarbības partneraugstskolām. Jāatzīmē, ka mācībspēki ir 
iesaistījušies zinātniski pētnieciskajā darbā. Viņi savukārt tajā cenšas iesaistīt arī 
studentus, izvirzot tiem pētnieciskā darba tēmas, kuras studenti pēta studiju darbos, 
maģistra 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 (šobrīd 
VARAM) par studentu iespēju iesaistīties Nacionālā attīstības plāna 2007.-
2013.gadam (NAP) īstenošanas novērtēšanas procesā. Sadarbības ietvaros studenti, 
izstrādājot maģistra 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.  

Maģistrantiem ir iespēja uzstāties un publicēties par sava darba rezultātiem 
ikgadējās RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences (SZTK) ietvaros. Kopš 
2006.gada SZTK ir piedalījušies vairāk nekā 30 studiju programmas maģistranti ar 
saviem ziņojumiem par paveikto zinātniski pētniecisko darbu kopā ar savu zinātnisko 
vadītāju.  

2009. gada rudenī Latvijas Ekonomikas attīstības foruma izsludinātā konkursā 
uzvarēja 2008. gada jūnijā aizstāvētais I. Apsīša maģistra darbs „Latvijas 
elektroenerģijas tirgus attīstība un perspektīvas no 2000. līdz 2030. gadam” 
(Zinātniskais vadītājs prof. J. Saulītis). 

Kopumā studentiem tiek piedāvātas dažādas iespējas veikt savu pētniecisko 
darbu: var piedalīties starptautiskajos zinātniskajos projektos, LZP, RTU, IZM 
grantos, līgumdarbos, ekspertu grupās utt.; var veikt patstāvīgi pētniecisko darbu 
noteiktajā virzienā docētāja vadībā; var veikt pētniecisko darbu kursa darbu, maģistra 
darbu ietvaros; var gatavot zinātniskos referātus RTU starptautiskajām zinātniskajām 
ikgadējām konferencēm, kā arī sniegt zinātniskās publikācijas RTU rakstu krājumos.   

Mācībspēki aktīvi paaugstina savu kvalifikāciju, piedaloties starptautiskās 
mācībspēku apmaiņas programmās (Erasmus/Socrates), kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos Latvijā un ārzemēs, konferencēs un zinātniski praktiskos 
semināros. 5. tabulā atspoguļoti programmā iesaistītie mācībspēki, kuri lasījuši 
lekcijas ārvalstīs, bet 6. tabulā atspoguļoti Erasmus vieslektori studiju programmā. 

 
5. tabula 

Studiju programmā ieskaitīto mācībspēku lekcijas Erasmus programmas 
citās universitātēs   

 

Np.k. Vārds, Uzvārds Mācību iestāde Valsts, gads 

1. Liena Ādamsone, 
asoc. profesore 

Forestry University Bulgārija, 2010 

2. Ilze Judrupa, lektore  Forestry University Bulgārija, 2010 
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6. tabula 
Erasmus mācībspēku lekcijas studiju programmā 

 

Np.k. Vārds, Uzvārds Mācību iestāde Valsts, gads 

1. Rasa Balvočiute, asoc. 
prof. 

Siauliai University Lietuva, 2011 

2. Cengiz Bachcekapili, 
asoc. prof. 

Marmara University Turcija, 2011 

3. August Aarma, PhD Tallin Technical 
University 

Igaunija, 2011 

4. Milan Damborsky, 
asist. prof. 

TBU Zlin Čehija, 2010 

5. Nuray Terzi , asoc. 
prof.  

Marmara University  Turcija, 2009 

6. Yeşim Reel,  assist. 
prof. 

Marmara University Turcija, 2009 

7. Ivan Paligorov, Dr. 
oec. 

Forestry University Bulgārija, 2008 

8. Ivaylo Ivanov, asist. 
prof. 

Forestry University Bulgārija, 2008 

9. Stanislava Kovacheva, 
asoc. prof. 

Forestry University Bulgārija, 2008 

 
Mācību procesā tiek pieaicināti arī nozares speciālisti un uzņēmumu pārstāvji, 

kas atbilstošo mācību priekšmetu ietvaros sniedz specifiskas zināšanas un dalās 
pieredzē. Programmā ir vairāki priekšmeti, kurus vada vieslektori, kuri strādā valsts 
iestādēs vai uzņēmumos, piemēram, „Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
vadīšana” nodrošina mācībspēks, kurš ilgstoši ir darbojies LR Vides un reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā kā projektu vadītājs, kā arī mācību 
priekšmetam „Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes” uz dažām 
lekcijām tiek pieaicināta vieslektore no LR Ekonomikas ministrijas. Tostarp nepilna 
laika studentiem lekciju kursu „Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais 
novērtējums” vada Talsu tipogrāfijas finanšu direktore, bet priekšmetu „Ekonomiskās 
analīzes metodes” vada vieslektors ar vairāk kā desmit gadu pieredzi uzņēmējdarbībā. 
Vieslekcijas nodrošināja arī LR Konkurences padomes departamenta direktore. 

Tostarp ir cieša sadarbība ar Doņeckas Nacionālo universitāti (Ukraina), kur 
IEVF studenti ik gadus piedalās starptautiskajā Ekonomikas vasaras skolās Doņeckā 
jūnija pēdējā vai jūlija pirmajā nedēļā. 

Lai nodrošinātu demokrātijas principu attiecībā uz mācībspēkiem, akadēmiskā 
personāla darbu reizi semestrī novērtē studenti, rakstiski atbildot uz anketas 
jautājumiem. Saiknes nodrošināšanai starp studējošiem, mācībspēkiem un 
programmas administrāciju liela nozīme ir IEVF studentu pašpārvaldei, kas aktīvi 
piedalās visos minētajos procesos un veic ikgadējo mācībspēku novērtēšanu. 
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6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 
 

Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.novembra 
noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu” un maģistra profesionālās studijas reglamentē RTU Senāta 
2002.gada 25.februāra sēdē apstiprinātais „Maģistrantūras nolikums” (10.pielikums). 
Studiju programmas struktūru reglamentē RTU Senāta 2003.gada 27.janvāra sēdes 
lēmums „Par precizējumiem bakalaura un maģistra studiju programmu struktūrā”. 

 
7.tabula 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Ekonomika”  
atbilstība valsts standartam 

 

LR MK noteikumu nr.481 prasības Maģistra studiju programma Ekonomika 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 
kredītpunktu 

Maģistra programmas apjoms ir 60 KP 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir 
vismaz pieci gadi 

1,5 gadi pēc bakalaura profesionālā grāda 
iegūšanas vai līdzvērtīgām studijām (ne 
mazāk kā 4 gadi) 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 
un kuru apjoms ir vismaz 7 kredītpunkti 

Jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē nodrošina kursi, kuru apjoms ir 19 KP 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
apjomu nodrošina kursi, kuru apjoms ir 21 KP

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu 
apjoms ir 2 KP 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 
kredītpunkti 

Prakses apjoms ir 6 KP vai 32 KP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu 

Maģistra darba apjoms ir 20 KP vai 28 KP 

Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā 
programmā, maģistra programmā var 
imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu 
profesionālo bakalaura grādu vai 
akadēmisko bakalaura grādu, vai 
profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, 
pabeidzot vismaz četru gadu studiju 
programmu 

Prasības iepriekšējai izglītībai:  
1) otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – 
bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā 
līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikas, 
vadības un administrēšanas, grāmatvedības un 
nodokļu, finanšu inženierijas nozarēs vai tām 
pielīdzināma izglītība;   
2) otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – 
bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā 
līmeņa profesionālā kvalifikācija arhitektūras 
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un pilsētu plānošanas, būvniecības un civilās 
celtniecības nozarēs vai tām pielīdzināma 
izglītība; 
3) akadēmiskās pamatstudijas - bakalaura 
akadēmiskais grāds ekonomikas, 
vadībzinātnes, dabaszinātnes vai būvzinātnes 
nozarēs * 
* Papildus maģistra profesionālo studiju 
programmā noteiktajām prasībām, jāizpilda 
vēl prasības 40 KP kopapjomā  

Pēc maģistra programmas apguves piešķir 
profesionālo maģistra grādu nozarē, 
starpnozarē, kopnozarē vai profesijā 

Iegūstamais grāds:  
maģistrs profesionālais grāds ekonomikā  

 
6.2. Atbilstība profesijas standartam 

 
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.novembra 

noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu”, turklāt maģistra profesionālās studijas reglamentē RTU Senāta 
2002.gada 25.februāra sēdē apstiprinātais „Maģistrantūras nolikums”. Studiju 
programmu struktūru reglamentē  RTU Senāta 2003.gada 27.janvāra sēdes lēmums 
„Par precizējumiem bakalaura un maģistra studiju programmu struktūrā”. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Ekonomika” 
noslēgumā tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds ekonomikā un 5.līmeņa 
profesionālā kvalifikācija - ekonomists.  

 

6.3. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Darbu devēju anketēšana notiek reizi mācību gadā. Darba devēju aptaujā 
izmantotā anketa pievienota 11. pielikumā. Darba devēji norāda, ka maģistri ir labi 
teorētiski sagatavoti, ar pietiekamām praktiskām iemaņām, kaut arī dažreiz pastāv 
grūtības konkrēto jautājumu risināšanā. Aptauja tika veikta LR Finanšu un 
Labklājības ministrijās, Rīgas Domē, Valsts Kasē, A/ S Drogas u.c. absolventu darba 
vietās.  

Aptaujā respondenti tiek aicināti izvērtēt programmu, programmas absolventu 
zināšanas un prasmes, kā arī to atbilstību darba tirgus prasībām. Izvērtējot pēdējo 
gadu darba devēju aptaujas rezultātus, var secināt, ka darba devēji atzinīgi vērtē 
programmas absolventus un jauno speciālistu vēlmi profesionāli pilnveidoties. Viņi 
atzīmē arī nepieciešamību ciešāk sadarboties, it īpaši praktiskās apmācības jomā. Kā 
tika norādīts, jauno speciālistu sagatavotības līmenis ir atšķirīgs (atkarīgs no 
konkrētās personas) (skat. 1. att.).  
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Kopumā jaunie 
speciālisti ir ļoti 

atšķirīgi
37%

Labi teorētiski un 
praktiski sagatavoti

47%

Absolventi ir labi 
teorētiski 

sagatavoti, bet ir 
nepietiekamas 

prakstiskās 
zināšanas

 
1. att. Darba devēju aptaujas apkopojums par absolventu sagatavotību 

 darba tirgum 
 

Iegūtie dati liecina, ka kopumā programma atbilst aktuālajām darba tirgus 
prasībām, jo tam atbilst absolventu profesionālā kvalifikācija un kompetences. 
Sadarbība starp programmas administrāciju un darba tirgus pārstāvjiem nodrošina 
nepārtrauktu programmas pilnveidošanos. 

Tostarp darba devējiem bija lūgts izvērtēt pēdējo piecu gadu viņu 
uzņēmumā/organizācijā strādājošo IEVF absolventu personiskās īpašības. Skat. 2. att. 
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Vispārīgais
redzesloka

plašums

Spēja strādāt
komandā

viduvēji
labi 

ļoti labi

2. att. Absolventu īpašību novērtējums 
 

Aptaujas rezultāti liecina, ka, vērtējot absolventu īpašības, kopējā aina ir 
pozitīva.  

Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas programmas administrācija secināja, ka 
darba devēji vēlētos, lai studiju procesā vairāk uzmanības tiktu veltīts praktisko 
iemaņu attīstīšanai. Lai to īstenotu, mācību procesā vairāk tiek iesaistīsi nozares 
pārstāvji un darba devēji, nepārtraukti tiek papildinātas un uzlabotas studiju 
priekšmetu programmas.  

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. 
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7. Studējošie 

7.1. Studējošo skaits programmā 
 

2010/2011. akad. gada pavasara semestrī programmā studēja 38 pilna laika 
klātienes un 33 nepilna laika studenti. Studentu skaita dalījumu pa studiju virzieniem 
skat. 8. tabulā. Specializācijas virzienā „Pilsētekonomika” studenti tiks uzņemti  
2011./ 2012. gadā 

 
8. tabula  

Studējošo skaits un sadalījums programmā 
 

 Virziens  1. gads 2. gads 3. gads Kopā Absolventi

Pilna 
laika 

17 3 1 21  65 Starptautiskā 
un reģionālā 
ekonomika 

 
Nepilna 

laika 
14 11 8 33 47 Maģistra 

profesionālās 
studijas Finanšu 

analīze 

Pilna 
laika 10 4 3 

17 46 

 
Jāsecina, ka programmā pakāpeniski palielinās to studentu skaits, kuri 

absolvējuši bakalaura studiju programmas citās Latvijas augstskolās, tas apliecina 
studiju programmas popularitāti. 
 

7.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits 
2010./2011.mācību gadā pirmajā kursā imatrikulēto skaits – 41 maģistranti. 

 

7.3. Absolventu skaits 
Kopš pēdējās akreditācijas studiju programmu absolvēja 111 pilna laika 

studenti un 47 nepilna laika studenti, iegūstot maģistra profesionālo grādu ekonomikā. 
Divi maģistri ieguva diplomu ar izcilību – I. Apsītis (2009. g. izlaidums) un A. Dzenis 
(2010. g. izlaidums). 

 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

2009. gada janvārī pēc rudens semestra tika organizēta kārtējā studējošo aptauja. 
Anketas paraugs parādīts 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: 

 studējošo aptauju veic studiju programmas administrācija; 
 RTU Studiju daļa, izveidojot anketēšanu e-vidē – ORTUS; 
 studējošo aptauju veic fakultātes studējošo pašpārvalde. 
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Studiju programmas administrācija studējošo aptaujas anketas ir izveidojusi tā, 
lai studentu sniegtās atbildes palīdzētu novērtēt studiju kursu un mācībspēka darba 
kvalitāti, kā arī dot iespēju studentiem izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus 
mācībspēku darba 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.   

Maģistra profesionālo studiju programmas „Ekonomika” studējošo aptaujā 
piedalījās 61% no studiju programmā studējošiem. 

Aptaujas rezultāti liecina par to, ka: 
 pasniedzēji tēmas izklāsta loģiski, saprotami un rosina studentu 

domāšanu; 
 studējošie norādījuši, ka 35% pasniedzēji labi un 61% ļoti labi 

sagatavojušies nodarbībām, un konkrētā studiju kursa viela nedublējas ar 
citu studiju kursu; 

 90% gadījumu pasniedzējs kursa laikā aptvēra visu paredzēto vielu un 
nodarbību laiks tika izmantots lietderīgi; 

 82% pasniedzēju studiju kursa ietvaros atspoguļo jaunākos nozares 
sasniegumus un problēmas. Šeit jāņem vērā, ka studentu aptauja tika 
rīkota par visiem studiju priekšmetiem. Studentu aptaujas rezultāti 
liecina, ka ir zināmas problēmas ar mācību literatūru; 

 pasniedzēju ieteiktā literatūra 90% gadījumu ir noderīga, bet grūti 
pieejama. Bibliotēkās nav pietiekams skaits nepieciešamo avotu, kā arī 
vairākās jomās nav mācību līdzekļu latviešu valodā; 

 72% norādīja, ka regulāri apmeklē nodarbības, un 80% studentu 
norādīja, ka mācībspēkiem bija labvēlīga attieksme pret studentiem un 
labs kontakts ar auditoriju.     

 
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, kā arī mācību literatūras vienību skaita 
palielināšanu. Atsevišķiem pasniedzējiem dots ieteikums vairāk izmantot 
audiovizuālos uzskates līdzekļus, 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.  

Pēc ORTUS ieviešanas studenti pirmoreiz 2008./2009. studiju gadā anketēšanā 
novērtēja rudens semestra studiju kvalitāti. Anketēšanas rezultātu apkopojums ir 
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pieejams katram konkrētajam mācībspēkam par savu īstenoto studiju priekšmetu, kā 
arī mācībspēka struktūrvienības vadītājam pēc atbilstošā semestra eksāmenu sesijas 
beigām. Visus iegūtos rezultātus analizē, izvērtē un pieņem lēmumus studiju 
kvalitātes uzlabošanai. Aptauju rezultāti tiek saglabāti un salīdzināti ar iepriekšējo 
gadu (semestru) rezultātiem. Izskatot jautājumus un ierosinājumus pēc pirmās 
anketēšanas veikšanas, tika pieņemti vairāki lēmumi, kas varētu uzlabot studiju 
kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Turpmāk katram mācībspēkam tika radīta 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 var būt saistīti ar konkrētā studiju priekšmeta 
specifiku. Katrs mācībspēks anketai var 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 
netiek 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 

 
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.  

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. 
Akreditējamā studiju programmā iesaistītie mācībspēki regulāri saņem balvas dažādās 
nominācijās. 

Lai pilnveidotu mācībspēku vērtēšanas sistēmu, kā arī uzlabotu viņu darba 
kvalitāti, IEVF personāla daļa 2008. gadā izstrādāja darbinieku kvalifikācijas 
novērtēšanas sistēmu, izmantojot 360º metodi, ko aprobēja 2008.gada februārī-martā 
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un izmanto kā regulāru novērtēšanas metodi. Tādējādi ir iespējams paaugstināt 
mācībspēku darba kvalitāti un pilnveidot mācību procesu. 

Aptauju rezultāti tiek iesniegti programmas direktoram, IEVF fakultātes 
dekānam un apspriesti Domes sēdē. Studējošo pašpārvaldes aptaujas anketas un to 
paraugi ir pieejami RTU IEVF studējošo pašpārvaldes birojā Meža iela 1/7 – 113.kab. 
 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Programmas absolventu aptaujas tiek veiktas, sākot no programmas pirmā 
izlaiduma. Aptaujas 2010./2011.m.g. beigās tiks veiktas atbilstoši iepriekšējos gados 
izstrādātajai kārtībai un metodikai. Absolventa anketas paraugs apskatāms 
13.pielikumā. 

Maģistri ir pozitīvi novērtējuši un anketās atzīmējuši, ka: 
 studiju gadi sekmējuši ieinteresētību mācīties, apgūt arvien jaunas zināšanas; 
 studiju procesā iegūtās zināšanas ir attīstījušas spējas patstāvīgi risināt darba un 

sadzīves problēmas; 
 iegūtās zināšanas pietiekamas stratēģisku jautājumu izvirzīšanā un risināšanā; 
 studijas maģistrantūrā veicinājušas zināšanu praktisku izmantošanu; 
 pastāv labas attiecības un sadarbība starp mācībspēkiem. 

  
        Kā negatīvo maģistri min: 

 jāpievērš lielāka uzmanība praktisko iemaņu apgūšanai; 
 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. 
 

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 
  

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

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.  

9. tabulā parādīta studiju programmas „Ekonomika” realizācijā iesaistītā 
akadēmiskā personāla struktūra. 
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   9. tabula 

Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji 
 studiju programmā “Ekonomika” 

 
Nr. 
p.k. 

Rādītāji Skaits Procentuālā 
attiecība 

1. Akadēmiskie amati:   
1.1. Profesori 7 28 

1.2. Asociētie profesori 8 32 
1.3. Docenti 4 16 
1.4. Praktiskie docenti 2 8 
1.5. Lektori 4 16 
                                  Kopā: 25 100 

2. Zinātniskie grādi:   
 Zinātņu doktori 19  
 Kopā: 19 100 

3. Pēc vecuma:   
 30 - 40 4 16 
 41 - 50 3 12 
 51 - 60 8 32 
 virs 60 10 40 
 Kopā: 25 100 

 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Ekonomika” iesaistītā akadēmiskā 

personāla saraksts, to darba attiecības ar RTU un docējamie kursi ir parādīti 14. 
pielikumā.  

Kā jau iepriekš tika minēts, IEVF ir izveidojusies ilgstoša un noturīga 
sadarbība ar ārvalstu lektoriem, kuri tiek piesaistīti mācību procesa īstenošanā. Tāpat 
IEVF turpina attīstīt starptautisko sadarbību, noslēdzot jaunus sadarbības līgumus un 
aicinot viesprofesorus no citām valstīm.. 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu 

īstenošanai, par ko liecina dzīves un darba gājumu apraksti (15. pielikums), pastāvīga 
pasniedzēju kvalifikācijas celšana, kā arī viņu  metodiskās un zinātniskās izstrādnes. 
Pētnieciskie virzieni programmas akadēmiskajam personālam ir šādi: 

 Finanšu un uzņēmējdarbības riski, to vadīšana un apdrošināšana 
(asoc.prof. I.Voronova); 

 Investīciju un finanšu vadība (doc. K. Kozlovskis); 
   Latvijas tautsaimniecības ekonomikas problēmas (prof. J.Saulītis); 
   Mazo uzņēmumu problēmas (prof. V.Nešpors); 
   Pašvaldību finanšu problēmas (prof. V.Nešpors); 
   Pašvaldību vadīšana (asoc. prof. T. Survilo); 
   Energoapgādes sociālekonomiskie aspekti: koģenerācijas un atjaunojamo 

resursu tehnoloģiju tehniski ekonomiskie aspekti  ( G.Bažbauers); 
   Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā (A.Blumberga); 
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   Latvijas un Baltijas reģiona attīstības problēmas un perspektīvas 
(prof. M.Šenfelde); 

   Latvijas reģionālās attīstības problēmas un to konceptuālie risinājumi 
(prof. M.Šenfelde) u.c. 

 
Par akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmeni liecina arī pasniedzēju aktīvā 

zinātniskā darbība.  
Kopš 2005.gada akadēmiskais personāls ir piedalījies vairākos zinātniskos 

projektos, kurus finansē Latvijas Zinātnes padome (LZP), Latvijas Republikas 
Izglītības un Zinātnes ministrija (IZM) vai Eiropas Savienības struktūrfondi. Īpašs 
pētniecības projektu kvalitatīvais un kvantitatīvais pieaugums ir noticis kopš 
2007.gadā. Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti tiek publicēti zinātnisko rakstu 
krājumos Latvijā un pasaulē, par tiem tiek ziņots konferencēs. Pie nozīmīgākajiem 
projektiem jāmin šādi: 

 
LZP finansētie projekti: 
 LZP projekts Nr.09.1422 „Klimata tehnoloģiju integrēšanas risinājumu izpēte 

Latvijas tautsaimniecības inovācijas un konkurētspējas palielināšanai”, 
2009.g. (G. Bažbauers) 

 LZP projekts Nr. 08.2130 „Bioetanola kurināmā elementu kurināmā 
pārveidošanas procesu un enerģijas bilances analīze to integrēšanai 
siltumapgādes sistēmā”, 2008.g. (G. Bažbauers) 

 LZP projekts Nr. 08.2131 „Latvijas elektroapgādes sistēmai atbilstošu 
elektroenerģijas ietekmes uz vidi eko-indikatoru izstrāde ekodizaina 
vajadzībām”, 2008.g. (G. Bažbauers) 
 

         ES un starptautiskās programmas: 
1. LV0078 (RTU PVS ID 1411) „Kurzemes telpiskās plānošanas un ilgtspējīgās 

attīstības centra izveidošana” - EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta finansējums, 2009. -2011.gg. (M.Šenfelde, I.Judrupa); 

2.  „ Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”    
2006/0038/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0001/0007,   2006.-2007.gg. 
vadītāja A. Lanka; 

3. ”Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide”,   ESF projekts 
VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017,   2006. – 2008. gg.  (V. Nešpors, 
M. Šenfelde);  

4. Starptautiskais INTERREG III B (Baltic Sea Region) projekts „Baltic Sea 
Virtual Campus”, 2003.-2006.gg. (M. Šenfelde projekta koordinatore Latvijā); 

5. Swiss Baltic Net programmas sadarbības projekts „Ecosys”, 2003.-2007.gg. 
(L.Ādamsone, M.Šenfelde). 

 
IZM projekti: 

 
1. FLLP-2011 / 26 „Nacionālās attīstības plānošanas procesa pilnveidošana” - 

RTU, 2011, vadītāja prof. M.Šenfelde 
2. IZM-RTU projekts Nr. R 7363 „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība 

Latvijas uzņēmumos”, 2008, vadītājs prof. Konstantīns Didenko;  
3. IZM-RTU projekts Nr. R7361 „Latvijas reģionu konkurētspējas 

paaugstināšanas ekonomiskie aspekti”, 2008, vadītāja prof. M.Šenfelde; 
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4. IZM-RTU projekts Nr. R7383 „Bioetanola kurināmā elementu koģenerācijas 
sistēmu  integrēšana  Latvijas  energoapgādes sistēmā”,  2008,  vadītājs  

            G. Bažbauers; 
5. ZP-2008/13 „Bīstamo atkritumu vadīšanas ekonomiskie   aspekti”, 2008, 

M.Šenfelde;    
6. IZM-RTU projekts Nr. 7215 „Dinamiskās uzņēmējdarbības vides analīzes 

iespējas: pētījumu sistēmas attīstība, 2007,  M. Šenfelde; 
7. ZP-2008/15 „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo komersantu 

inovatīvo uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums”, 2008, vadītāja 
N.Lāce; 

8. ZP-2007/16 „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo attīstību 
ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums”, 2007, vadītāja N.Lāce; 

9. „Latvijas uzņēmēju konkurētspējas priekšrocības Eiropas Savienības vienotajā 
tirgū”, LZP Ekonomiskās, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu 
virzieni 2007. gadā, vadītājs prof. J.Saulītis. 

 
Visi RTU IEVF mācībspēki aktīvi, vismaz reizi gadā piedalās vietējās un 

starptautiskās konferencēs, vada maģistru un doktoru darbus. Programmā iesaistītie 
mācībspēki 2007.-2011.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 International Scientific Conference „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, 25-27 March, 2011, 

 „Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, Vilnius Gediminas 
Technical University, 17-19 May, 2007,    

 “Management and Sustainable Development” Yundola, Bulgaria, 23-25 
March, 2007, 

 „Research in the Area of Economics and Company Management”, 
International Conference, Brno, 12-14 September, 2007,  

 „Management and Engineering’ 07”, 5th International Conference, Sozopol, 
Bulgaria, 18 -22 June, 2007,  

 EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana, Slovenia,  9 – 
13 September, 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,  8-11 July, 2007. 
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IEVF katru gadu organizē virkni zinātnisku pasākumu – konferences, seminārus, 
vasaras skolas. 2006. - 2011.g. fakultātē notika šādi zinātniskie pasākumi: 

 RTU 46 - 51. starptautiskā zinātniskā konference, 2006 -2010.g. oktobrī, Rīgā; 
 47. – 51. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2006. - 2010.g. 

aprīlī, Rīgā; 
 Zinātniskais seminārs „Globālā pasaule: izaicinājumi un perspektīvas” 2009. 

gada 2. decembrī, Rīgā; 
 Zinātniskā seminārs „Latvijas ekonomiskās izaugsmes faktori un 

perspektīvas” 2010. gada 15. aprīlī, Rīgā; 
 Zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības pagātne, tagadne un 

perspektīvas” 2009. gada 15. aprīlī, Rīgā; 
 2nd International Summer School for doctoral Students „Development of 

Reaserch methods: management of Knowledge”, Riga Technical University, 
August 24-28, 2008, Riga; 

 2. zinātniskais seminārs „Towards Knowledge-based Economy’2008”, RTU, 
2008. g. 4.-5. decembris, Rīga; 

 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 Technical University, August 
20-24, 2007, Riga ; 

 International Scientific Seminar for Doctoral Students, “Challenges of 
Research: Theory and Practice”, Riga Technical University, August 22, 2007, 
Riga; 

  Zinātniskais seminārs. “Latvijas taustaimniecības un cilvēku resursu attīstības 
problēmas un stratēģijas”, 2007. gada 4. aprīlī, RTU, Rīga;  

 Zinātniskais seminārs “Tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstības 
problēmas” 2008. gada 2. aprīlī, RTU, Rīga. 

Akadēmiskais personāls katru gadu kopumā sagatavo un publicē vairāk nekā 
120 publikācijas dažādos starptautiskos zinātniskos žurnālos, konferenču rakstu 
krājumos un citos izdevumos. 2010.gadā arī studenti tika aktīvi iesaistīti zinātniskajā 
darbā, tika sagatavotas un publicētas 112 studentu zinātniskās tēzes 51.RTU studentu 
zinātniskās un tehniskās konferences ietvaros. Tāpat šajā periodā publicētas 21 
metodiskās izstrādnes, tai skaitā 9 lekciju konspekti. Starp nozīmīgākajiem 
zinātniskajiem izdevumiem 2008 -  2010. 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. 
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8.3. Studiju programmā iesaistīto zinātņu doktoru atbilstība studiju 
programmas zinātnes nozarei 

 
Programmā iesaistītie pasniedzēji ar doktora grādu ekonomikā veic pētījumus un 

publicē pētījuma rezultātus starptautiskās un reģionālās ekonomikas, finanšu analīzes 
un pilsētekonomikas jomās. Tie ir prof. M. Šenfelde, prof. J. Saulītis, prof. V.Nešpors, 
prof. A.Blumberga, prof. G.Bažbauers, asoc. prof. T. Survilo, asoc. prof. L. 
Ādamsone, asoc. prof. I. Voronova, asoc. prof. S.Treija, doc. A.Tipāne. Programmā 
iesaistīto pasniedzēju uzdevums ir nodrošināt programmā studējošajiem pietiekamas 
teorētiskas zināšanas. 

 Par studiju programmā iesaistīto zinātņu doktoru atbilstību studiju programmas 
zinātnes nozarei liecina personāla dzīves un darba gājumu apraksti. 
 

8.4. 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.  

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. IEVF ir sadarbības partneri 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.  
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
  

Infrastruktūras nodrošinājumu Inženierekonomikas un vadības fakultātē 
raksturo trīs galvenie bloki: telpas mācību un zinātniskajam darbam, bibliotēka un 
informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 
Telpas mācību un zinātniskajam darbam 
Studentiem  ir pieejamas: 

 auditorijas ar multimediju aprīkojumu; 
 datorzāles; 
 metodiskais kabinets; 
 RTU Zinātniskā bibliotēka. 

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; 

 metodiskais kabinets (aprīkots ar 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. 
Bibliotēka piedāvā šādas datubāzes: LETA, Letonika, EBRARY, EBSCO,  
Latvijas standartu datubāze,  ScienceDirect, SpringerLink, World Scientific WSPC, 
RUBRICON u.c. 

 Studentu vidū aizvien lielāku popularitāti iegūst IEVF Metodiskais kabinets 
Meža ielā 1/7 – 113. kab., kur var iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, 
statistikas materiāliem, grāmatām, konferenču materiāliem par ekonomikas un 
uzņēmējdarbības jautājumiem. 

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 
trīs datorzāles, izveidots Harmonizētās sistēmas uzskaites līdzekļu kabinets. Atverot 
jauno kafejnīcu fakultātes telpās 2010. gadā, ir uzlaboti studiju un darba apstākļi 
studentiem un mācībspēkiem.  

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. 
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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. 

Studiju maksa 2009./2010.mācību gadā ir Ls 1150 – pilna laika (dienas) un Ls 
780 (nepilna laika) studijām. 

Programmas finanšu resursus veido: 
Valsts finansējums       75 %; 
Ieņēmumi no studiju maksas     22 %; 
Finansējumi no starptautiskiem projektiem    2 %; 
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 katru gadu 
tiek novirzīti līdzekļi fakultātes attīstības vajadzībām, tostarp infrastruktūras attīstībai.  

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 mainās 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 liecina 
nodomi kļūt par starptautiski atpazīstamu un ārzemju studentiem atvērtu fakultāti. 
Apkopojot visu iepriekš minēto, tiek izvirzīti šādi mērķi fakultātes starptautiskajai 
attīstībai jeb internacionalizācijai:  

 studiju, apmācību un pētniecības internacionalizācija; 



 37

 ārzemju studentu efektīva piesaistīšana un viņu pieredzes 
papildināšana; 

 vietējo studentu starptautiskās pieredzes veicināšana; 
 starptautisko partnerattiecību attīstīšana, kopšana un uzturēšana ; 
 personāla spēju attīstīšana un motivēšana iesaistīties (piedalīties) 

starptautiskā sadarbībā. 
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: 

 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: 
 izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
 nodrošināt prakses vietas, 
 noteikt aktuālākās diplomdarbu tēmas (izzināt risināmo problēmu 

klāstu uzņēmumos, lai piedāvātu tās studentiem prakses laikā), 
 profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā 

u.c.  

10.2. Sadarbība ar līdzīgām 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: 
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- 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: 

Brno Tehnoloģisko Universitāti (Čehija), Viļņas Gediminas Tehnisko 
Universitāti (Lietuvā), Tallinas Tehnoloģisko Universitāti (Igaunijā), Vismāras 
augstskolu (Vācija), Buskerudas Universitātes Koledžu (Norvēģija), Kijevas 
Nacionālo Ekonomikas universitāti un Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti 
(Ukraina). 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. 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, 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: 

 Baltic Management Development Association (BMDA); 
 Central and East European Management Development Association 

(CEEMAN); 
 The International Network of Customs Universities (INCU) un World 

Customs Organization (WCO) ; 
 New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK). 

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. Konkrētāk akadēmiskā personāla darbība ārvalstu izglītības 
iestādēs ir parādīta katra mācībspēka dzīves un darba gājuma aprakstā (skat. papildu 
pielikumu). 

Iepriekšējās akreditācijas laikā eksperti norādīja, ka vēlami intensīvāki 
starptautiskie sakari, it sevišķi studentu mobilitātes ziņā, izmantojot dažādas ES 
piedāvāto akadēmiskās apmaiņas un sadarbības programmu iespējas. Studentiem ir 
iespēja pieteikties studijām ārvalstu augstskolās, to nodrošina RTU Starptautisko 
attiecību daļa. Šādu iespēju kopš 2006.gada ir izmantojuši arī dotajā programmā 
studējošie, skat. 10. tabulu 
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10. tabula 
Studējošo piedalīšanās apmaiņas programmās 

 2006./07. 2007./08. 2008./09. 2009./10 2010./2011 

Uz ārvalstīm devušies 
studenti 

1 3 2 3 2 

Uzņemti RTU - - 1 1 - 

KOPĀ 1 3 3 4 2 
 

Viens no labākiem veidiem kā konstatēt nepilnības vai pozitīvās iezīmes ir veikt 
salīdzinājumu ar citu augstskolu analogām studiju programmām.  

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Ekonomika” 
salīdzinājums veikts balstoties uz Eiropas Savienības augstskolu programmu izpēti. 
Latvijā analogas studiju programmas nav. Līdzīgas studiju programmas tiek 
realizētas: 

- Londonas Sity Universitātē (London City University) Lielbritānijā (16. 
pielikums); 

- Stokholmas universitātē (Stocholm University) Zviedrija (17. pielikums); 
- Tamperes Universitātē Somijā (18. pielikums); 
Salīdzinot akreditējamo studiju programmu ar attiecīgām studiju programmām 

ārvalstīs, var secināt, ka tās ir līdzīgas. Tas ļauj izdarīt šādus secinājumus: 
- nominālais studiju ilgums tāpat kā RTU programmā ir 2 gadi;  
- visu programmu kredītpunktu apjoms ir 60 - 100KP; 
- maģistra darba rakstīšanai un aizstāvēšanai ir paredzēts pēdējais studiju 

semestris; 
- obligāto (pamatkursu) kursu apjoms kopumā ir līdzīgs. Jāatzīmē, ka īpaši 

ārvalstu augstskolās uzsvars ir likts uz ekonomikas teoriju (mikroekonomikas, 
makroekonomikas) un ekonomikas attīstību, kā arī būtisku vietu ieņem studentu 
patstāvīgais darbs; 

- galvenā atšķirība ir konkrētā virziena specializācijas priekšmetu sarakstā un 
apjomā, kas var būt ļoti dažāds; 

- RTU programma pēc kredītpunktu apjoma ir līdzīga citu augstskolu 
programmām. 
Studiju programmas satur arī līdzīgus mācību priekšmetus, piemēram, 

aktuārmatemātika, varbūtības teorija un matemātiskā statistika, riska teorija, datu 
apstrādes tehnoloģija finanšu analīzes specializācijai arī Londonas Siti Universitātē; 
reģionālās attīstības plānošana un analīze, reģionālā ekoloģija, reģionālo projektu 
vadīšana reģionālās ekonomikas specializācijai arī Tamperes Universitātē. 

 

 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, nepieciešamības gadījumā apgūstot un kārtojot papildus studiju 
priekšmetus. Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem ir iespēja turpināt 
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studijas akreditētā RTU maģistra profesionālo studiju programmā “Uzņēmējdarbība 
un vadīšana”, maģistra akadēmisko studiju programmā „Uzņēmējdarbības finanses”.  
Programmas “Ekonomika” studentiem ir visas RTU  studentu tiesības un garantijas. 

12. Studiju programmas attīstības plāns 
 

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī 
programmas attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas, katedru, 
institūtu, kā arī fakultātes  kopīgs uzdevums, kas ietver gan dažādu jautājumu analīzi, 
gan rezultātu vērtēšanu, gan plānošanu. Analizējot studiju procesu programmā 
„Ekonomika”, tika noteikts studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu 
vērtējums, kas dots 11. tabulā. 

11. tabula  
SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

Studenti: 
 iegūstama salīdzinoši kvalitatīva 

izglītība; 
 labas karjeras iespējas 

Studiju process: 
 iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt 

studiju procesa kvalitāti; 
 iespējas piedalīties Studentu zinātniskajās 

konferencēs un semināros; 
 iespējas apgūt vairākas svešvalodas; 
 iespējas studēt ārvalstu augstskolās; 
 iespējas turpināt studijas nākamā pakāpē 

Akadēmiskais personāls: 
 akadēmiskā personāla pietiekami augstā 

kvalifikācija un pieredze; 
 labas savstarpējās attiecības starp 

mācībspēkiem, mācībspēkiem un 
studentiem; 

Pārējie faktori: 
 aizvien labāka kļūst IEVF materiāli 

tehniskā bāze; 
 lietišķas saites ar ārzemju augstskolām 

Studenti: 
 bakalaura programmā imatrikulēto 

studentu sagatavotības līmenis; 
 nepieciešamība strādāt sarežģīto 

finansiālo apstākļu dēļ 
Studiju process: 

 nepietiekams nodrošinājums ar mācību 
metodisko literatūru; 

 nepietiekami tiek attīstītas pētnieciskā 
darba iemaņas 

 
Akadēmiskais personāls: 

 lēnas mācībspēku personāla atjaunošanas 
iespējas 

 
 

Pārējie faktori: 
 nepietiekošs valsts finansējums biroja 

tehnikas un apmācības tehnisko līdzekļu 
iegādei 

Iespējas Draudi 

 jaunu studiju virzienu, programmu 
izstrāde un esošo pilnveidošana; 

 maģistru darbu izstrādes piesaiste pie 
konkrēto tautsaimniecības problēmu 
risināšanas, ko piedāvā valsts institūcijas, 
nozaru asociācijas un uzņēmumi 

 
 budžeta vietu samazināšanās; 
 konkurence no privāto, kā arī valsts 

augstskolu puses; 
 demogrāfiskā situācija Latvijā 

 
 

Studiju programmas attīstība paredzēta šādos virzienos: 

 turpināt darbu pie studiju priekšmetu pasniegšanas metodikas 
uzlabošanas un lekciju konspektu sagatavošanas; 
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 iegādāties jaunu mācību metodisko literatūru; 
 turpināt mācībspēku iesaistīšanu reālu projektu izstrādāšanā; 
 veicināt studentu un mācībspēku piedalīšanas ERASMUS programmā; 
 mācību procesā piesaistīt vieslektorus no darba tirgus, kā arī ārvalstīm. 

 
 
 
 
 

2011. gada 8. aprīlī 
RTU IEVF Profesionālās maģistru studiju 
programmas „Ekonomika” direktore  

 
Dr. oec., profesore      M. Šenfelde 
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Pielikumi 
 

1.PIELIKUMS   Maģistra profesionālo studiju programma “EKONOMIKA” 

2.PIELIKUMS   Akreditācijas lapa maģistra profesionālo studiju programmai 
„EKONOMIKA” 

3.PIELIKUMS   RTU Senāta sēdes 2006.gada 30. janvāra lēmums Nr. 501 

4.PIELIKUMS   RTU Senāta sēdes 2006.gada 26. februāra lēmums Nr. 502 

5.PIELIKUMS   Ekonomista profesijas standarts (PK 2441 0 2) 

6.PIELIKUMS   Maģistra profesionālo studiju programmas „Ekonomika” 
semestru plāni 

7.PIELIKUMS   Maģistra profesionālo studiju programmas „Ekonomika” 
studiju kursu saraksts, anotācijas, atbildīgo mācībspēku saraksts 
un mācību priekšmetu programmas  

8.PIELIKUMS  LR MK 2001.gada 20.novembra NR. 481 Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

9.PIELIKUMS   Maģistra profesionālo studiju programmas „Ekonomika” 
absolventu diploma un diploma pielikuma paraugs 

10.PIELIKUMS   RTU Senāta 2002.gada 25.februāra sēdē apstiprinātais 
Maģistrantūras nolikums    

11.PIELIKUMS   Darba devēju aptaujas anketas paraugs  

12.PIELIKUMS   Studentu aptaujas anketas paraugs 

13.PIELIKUMS   Absolventu aptaujas anketas paraugs    

14.PIELIKUMS   Maģistru akadēmisko studiju programmas „Ekonomika” 
iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts, to darba attiecības ar 
RTU, docējamie kursi.  

15.PIELIKUMS    Mācībspēku dzīves un darba gājums   

16.PIELIKUMS Londonas Sitī universitātes (London City University) studiju 
programma (Lielbritānija) 

17.PIELIKUMS Stokholmas universitātes (Stocholm University) studiju 
programma (Zviedrija) 

18.PIELIKUMS  Tamperes Universitātes (University of Tampere) studiju 
programma (Somija) 

19. PIELIKUMS   RTU Senāta lēmumi par ikgadējiem pašnovērtējumu 
ziņojumiem un ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Pielikums 

 
Maģistra profesionālo studiju programma 

“EKONOMIKA” 



  

 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Pielikums 

 
Akreditācijas lapa maģistra profesionālo studiju 

programmai „EKONOMIKA” 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pielikums 
 

RTU Senāta sēdes 2006.gada 30. janvāra  
lēmums Nr. 501 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pielikums 
 
 

RTU Senāta sēdes 2006.gada 26. februāra  
lēmums Nr. 502 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pielikums 
 
 

Ekonomista profesijas standarts (PK 2441 0 2) 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pielikums 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Ekonomika” semestru plāni 



  

Pilna laika studijas 

 

 

KREDĪTPUNKTU SKAITS 

 

 

ZINĀŠANU 
PĀRBAUDE

S VEIDS 

1.gads 2.gads 
 

3. gads 

 
Nr. 

 
KURSA NOSAUKUMS UN DAĻA 

(A, B ) 
AUDITORIJU 

STUNDU 
SKAITS 

 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem 5. sem. 6. sem 

 

1.  Makroekonomikas analīze A 48 3      Eksāmens 

2.  Mikroekonomikas analīze A 48  3     Eksāmens 
3.  Ekonomiskās analīzes metodes A 48  3     Eksāmens 
4.  *Darba aizsardzība A 32  2     Ieskaite 

5.  *Studiju projekti          

 
Starptautiskās un reģionālās 
ekonomikas specializēš. 
virzienā 

    
    

 

6.  
Reģiona sociāli ekonomiskās 
attīstības programmas izstrāde 
(studiju projekts)  

A   
2     

aizstāvēšana 

7.  Investīciju projekts teritorijas 
attīstībai (studiju projekts)  A   2     aizstāvēšana 

 Finanšu analīzes specializēš. 
virzienā          

8.  
Lēmumu pieņemšana 
uzņēmējdarbībā (studiju 
projekts)  

A   
2     

aizstāvēšana 

9.  Tirgzinību pētījumi (studiju 
projekts)  A   2     aizstāvēšana 

 Pilsētekonomikas specializēš. 
virzienā          

10.  
Pilsētas sociāli ekonomiskās 
attīstības plānošana (studiju 
projekts)  

A   
2     

aizstāvēšana 

11.  Investīciju projekts teritorijas 
attīstībai (studiju projekts)  A   2     aizstāvēšana 

Specializējošie priekšmeti Starptautiskās un reģionālajā ekonomikā 

1.   
Reģionālās attīstības sociāli 
ekonomiskā analīze, plānošana 
un organizēšana 

B 64 4    
  

Eksāmens 

2.   Reģiona finanses B 48 3      Eksāmens 

3.   Ekonomikas attīstības faktori 
un modeļi B 48  3     Ieskaite 

4.   Starptautiskā konkurence B 32  2     Eksāmens 

5.   ES ekonomiskās politikas 
aktualitātes B 32  2     Eksāmens 

6.   ES līdzfinansēto projektu 
vadīšana B 64 4      Eksāmens 

7.   Komerctiesību reģionālie 
aspekti B 48 3      Ieskaite 

8.   Valsts politikas ekonomiskie 
pamati B 48 3      Eksāmens 

9.   Uzņēmējdarbības riski un to 
ekonomiskais novērtējums B 48  3     Eksāmens 

10.   Starptautiskā ekonomika B 32  2     Eksāmens 

11.   Pašvaldību vadīšana B 32  2     Ieskaite 
 Kopā   19 21 20 20 20   



  

A – obligātie studiju kursi 
B – izvēles studiju kurss programmas ietvaros 

* - profesionālās sagatavotības priekšmeti, kas jāapgūst studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
** -  jāapgūst reflektantiem ar bakalaura grādu būvniecībā 

Specializējošie priekšmeti Finanšu analīzē 
1.  Ekonomisko un 

komercaprēķinu 
metodes   

B 
48 3      

Eksāmens 

2.  Aktuārmatemātika B 48  3     Eksāmens 
3.  Dzīvības apdrošināšana B 48 2      Eksāmens 
4.  Finanšu risku vadība B 48 3      Eksāmens 
5.  Finanšu tirgus modelēšana B 48  3     Ieskaite 
6.  Komercdarbības rezervju 

uzskaite 
B 32  2     

Eksāmens 

7.  Finansiālās informācijas 
analīzes metodes 

B 32 2      
Eksāmens 

8.  Stohastiskie modeļi 
apdrošināšanā 

B 32  2     
Eksāmens 

9.  Korporatīvās finanses B 32 2      Eksāmens 
10.  Datu apstrādes tehnoloģija B 48  3     Eksāmens 
11.  Diskriminantu un faktoru 

analīze 
B 32 2      

Ieskaite 

12.  Lietišķās prognozēšanas 
metodes 

B 64 4      
Eksāmens 

 Kopā   19 21 20 20 20   
Specializējošie priekšmeti Pilsētekonomikā   

1.  Pilsētu ekonomika un sociālā 
vide 

B 64 4      Eksāmens 

2.  Reģionālā pārvaldība  B 64 4      Eksāmens 
3.  Teritoriālā plānošana un 

sistēmiskā izpratne 
B 80 5      Eksāmens 

4.  Reģionālā infrastruktūra B 48  3     Eksāmens 
5.  Energoapgādes ilgtspējīga 

attīstība 
B 48  3     Eksāmens 

6.  Ilgtspējīga telpiskās vides 
attīstība 

B 32  3     Eksāmens 

7.  Arhitektūras vēsture B 32 2      Eksāmens 
8.  **Ekonomiskās sistēmas 

funkcionēšanas modelis 
B 32 2      Eksāmens 

9.  **Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

B 
32 2 

 
  

  Ieskaite 

10.  **Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
vadīšana 

B 
32 2 

 
  

  Ieskaite 

11.  **Grāmatvedība un finanses  2 2      Ieskaite 
 Kopā   22 18 20 20 20   

Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
1.  Pedagoģija  B 32 

 2      Ieskaite 

2.  Psiholoģija B 32 2      Ieskaite 

3.  Sociālā psiholoģija B 32 2      Ieskaite 

1.  PRAKSE D   6     aizstāvēšana 

2.  *Prakse  D    20 12   aizstāvēšana 

 MAĢISTRA DARBS E    20    aizstāvēšana 

 *MAĢISTRA DARBS AR 
PROJEKTA DAĻU 

E 
 

    8 20  aizstāvēšana 



  

Nepilna laika studijas  

 

 

KREDĪTPUNKTU SKAITS 

 

 

ZINĀŠANU 
PĀRBAUDE

S VEIDS 

1.gads 2.gads 
 

3. gads 

 
Nr. 

 
KURSA NOSAUKUMS UN DAĻA 

(A, B ) 
AUDITORIJU 

STUNDU 
SKAITS 

 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem 5. sem. 6. sem 

 

1.  Makroekonomikas analīze A 48 3      Eksāmens 

2.  Mikroekonomikas analīze A 48  3     Eksāmens 
3.  Ekonomiskās analīzes metodes A 48  3     Eksāmens 
4.  *Darba aizsardzība A 32   2    Ieskaite 

5.  *Studiju projekti          

 
Starptautiskās un reģionālās 
ekonomikas specializēš. 
virzienā 

    
    

 

6.  
Reģiona sociāli ekonomiskās 
attīstības programmas izstrāde 
(studiju projekts)  

A    
2    

aizstāvēšana 

7.  Investīciju projekts teritorijas 
attīstībai (studiju projekts)  A    2    aizstāvēšana 

 Finanšu analīzes specializēš. 
virzienā          

8.  
Lēmumu pieņemšana 
uzņēmējdarbībā (studiju 
projekts)  

A    
    

aizstāvēšana 

9.  Tirgzinību pētījumi (studiju 
projekts)  A        aizstāvēšana 

 Pilsētekonomikas specializēš. 
virzienā          

10.  
Pilsētas sociāli ekonomiskās 
attīstības plānošana (studiju 
projekts)  

A    
2    

aizstāvēšana 

11.  Investīciju projekts teritorijas 
attīstībai (studiju projekts)  A    2    aizstāvēšana 

Specializējošie priekšmeti Starptautiskās un reģionālajā ekonomikā 

1.   
Reģionālās attīstības sociāli 
ekonomiskā analīze, plānošana 
un organizēšana 

B 64 4    
  

Eksāmens 

2.   Reģiona finanses B 48 3      Eksāmens 

3.   Ekonomikas attīstības faktori 
un modeļi B 48   3    Ieskaite 

4.   Starptautiskā konkurence B 32  2     Eksāmens 

5.   ES ekonomiskās politikas 
aktualitātes B 32   2    Eksāmens 

6.   ES līdzfinansēto projektu 
vadīšana B 64  4     Eksāmens 

7.   Komerctiesību reģionālie 
aspekti B 48 3      Ieskaite 

8.   Valsts politikas ekonomiskie 
pamati B 48   3    Eksāmens 

9.   Uzņēmējdarbības riski un to 
ekonomiskais novērtējums B 48  3     Eksāmens 

10.   Starptautiskā ekonomika B 32 2      Eksāmens 

11.   Pašvaldību vadīšana B 32   2    Ieskaite 
 Kopā    15 15 10 20    



  

A – obligātie studiju kursi 
B – izvēles studiju kurss programmas ietvaros 

* - profesionālās sagatavotības priekšmeti, kas jāapgūst studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu 
** -  jāapgūst reflektantiem ar bakalaura grādu būvniecībā 

 

Specializējošie priekšmeti Finanšu analīzē 
1.  Ekonomisko un komercaprēķinu 

metodes   
B 48 - - - - - - 

Eksāmens 

2.  Aktuārmatemātika B 48 - - - - - - Eksāmens 
3.  Dzīvības apdrošināšana B 48 - - - - - - Eksāmens 
4.  Finanšu risku vadība B 48 - - - - - - Eksāmens 
5.  Finanšu tirgus modelēšana B 48 - - - - - - Ieskaite 
6.  Komercdarbības rezervju 

uzskaite 
B 32 - - - - - - 

Eksāmens 

7.  Finansiālās informācijas analīzes 
metodes 

B 32 - - - - - - 
Eksāmens 

8.  Stohastiskie modeļi 
apdrošināšanā 

B 32 - - - - - - 
Eksāmens 

9.  Korporatīvās finanses B 32 - - - - - - Eksāmens 
10.  Datu apstrādes tehnoloģija B 48 - - - - - - Eksāmens 
11.  Diskriminantu un faktoru analīze B 32 - - - - - - Ieskaite 

12.  Lietišķās prognozēšanas 
metodes 

B 64 - - - - - - 
Eksāmens 

Specializējošie priekšmeti Pilsētekonomikā   
12.  Pilsētu ekonomika un sociālā 

vide 
B 64 4      Eksāmens 

13.  Reģionālā pārvaldība  B 64  4     Eksāmens 
14.  Teritoriālā plānošana un 

sistēmiskā izpratne 
B 80 5      Eksāmens 

15.  Reģionālā infrastruktūra B 48  3     Eksāmens 
16.  Energoapgādes ilgtspējīga 

attīstība 
B 48   3    Eksāmens 

17.  Ilgtspējīga telpiskās vides 
attīstība 

B 32   3    Eksāmens 

18.  Arhitektūras vēsture B 32 2      Eksāmens 
19.  **Ekonomiskās sistēmas 

funkcionēšanas modelis 
B 32 2      Eksāmens 

20.  **Eiropas Savienības 
ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

B 
32 2 

 
  

  Ieskaite 

21.  **Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu vadīšana 

B 
32 2 

 
  

  Ieskaite 

22.  **Grāmatvedība un finanses  2 2      Ieskaite 
 Kopā    16 15 9 20    

Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
4.  Pedagoģija  B 32  2     Ieskaite 
5.  Psiholoģija B 32  2     Ieskaite 
6.  Sociālā psiholoģija B 32  2     Ieskaite 
3.  PRAKSE D    6    aizstāvēšana 

4.  *Prakse  D    16 10 6  aizstāvēšana 

 MAĢISTRA DARBS E     20   aizstāvēšana 

 *MAĢISTRA DARBS AR 
PROJEKTA DAĻU 

E 
 

     8 20 aizstāvēšana 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Pielikums 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Ekonomika” studiju kursu saraksts, anotācijas, 

atbildīgo mācībspēku saraksts.  
 

Mācību priekšmetu programmas  
elektroniski pieejams: 

https://ortus.rtu.lv/render.userLayoutRootNode.target.u26412l1n16.uP?pltc_target=30
3020.u26412l1n16&pltc_type=RENDER#u26412l1n16  



  

Maģistra profesionālo studiju programmā 
„EKONOMIKA” 

mācību priekšmetu un to anotāciju un atbildīgo pasniedzēju saraksts 
 

Šifrs 
KP 

apjoms 
Priekšmets Atbildīgais 

pasniedzējs Priekšmeta apraksts 

IET506 
3 KP 

Makroekonomikas 
analīze 
 

M. Šenfelde Ekonomiskais līdzsvars un mūsdienu 
ekonomiskās teorijas. IS-LM modelis. Atvērtā 
ekonomika. Mandella-Fleminga modelis. 
Ekonomiskās izaugsmes teorijas un 
ekonomiskās izaugsmes regulēšana. Solou 
modelis. Ekonomiskās izaugsmes reģionālie 
aspekti 

IET504 
3 KP 

Mikroekonomikas 
analīze  
 

V. Nešpors Priekšmets aptver mikroekonomikas 
pamatjautājumus, t.i. ekonomiskās izvēles 
problēmas atsevišķa saimnieciskās darbības 
subjektu līmenī, patērētāja rīcības nosacījumus, 
pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbības, 
ražošanas un izmaksu teoriju, ražotāja darbību 
pilnīgas konkurences, monopolkonkurences, 
oligopola un pilnīga monopola apstākļos, 
ražošanas faktoru tirgus īpatnības, tirgus un 
sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbību 

IEU509 
3 KP 

Ekonomiskās 
analīzes metodes  
 

K. Didenko Ekonomiskās analīzes mērķi un uzdevumi. 
Ekonomiskās analīzes metodoloģija. 
Saimnieciskās darbības analīzes informācijas 
nodrošinājums. Saimnieciskās darbības analīzes 
kvantitatīvās metodes un to pielietošana. 
Saimnieciskās darbības pamatrādītāju analīzes 
metodika. Resursu izmantošanas analīze. 
Produkcijas pašizmaksas analīze. Peļņas un 
rentabilitātes analīze. 

IDA301 
2 KP 

Darba aizsardzība  
 

V. Urbāne Latvijas Republikas likums par darba 
aizsardzību. Darba drošības standatu sistēma. 
Ražošanas kaitīgo un bīstamo faktoru iedarbība 
uz cilvēka organismu, to mērīšana un 
normēšana. Cilvēka aizsardzības pasākumi. 
Darba drošības organizācija un kontrole. 

IRE715 
2 KP 
 

Reģiona sociāli 
ekonomiskās 
attīstības 
programmas izstrāde 
(studiju projekts) 

T. Survilo Studiju projekta mērķis ir iemācīt studentus 
izstrādāt programmas, novērtējot iespējamus 
reģiona attīstības virzienus, ņemot vērā reģiona 
resursus/kapitālu; pamatojoties uz izstrādāto 
stratēģiju, iemācīties izstrādāt rīcības un 
uzraudzības plānus. 

IRE703  
2 KP 

Investīciju projekts 
teritorijas attīstībai 
(studiju projekts)  
 

L. Ādamsone Investīciju būtība, investīciju projekta process 
un tā dzīves cikls, investīciju projekta 
ekonomiskais saturs, naudas plūsma, konkrēta 
investīciju projekta atsevišķu posmu realizācijas 
raksturojums, projektu funkcijas, to aktivitātes 
un laika grafika savstarpējās sakarības, konkrēta 



  

investīciju projektu efektivitātes rādītāju 
aprēķināšana, to ietekmējošo risku analīze. 

IUE722 
2 KP 
 

Lēmumu pieņemšana
uzņēmējdarbībā 
(studiju projekts) 

I. Voronova Studiju projekts ir mācība priekšmets, kas 
palīdz veidot izpratne un nostiprināt prasmi 
lēmumu pieņemšanā ar daudzkritēriju analīzes 
metožu pielietojumu uzņēmējdarbības 
informācijas sistēmas izstrādāšanā. 

IUE723 
2 KP 

Tirgzinību pētījumi 
(studiju projekts)  
 

I. Voronova Tirgus izpētes mērķi un uzdevumi. Tirgus 
pētījumu sagatavošana, pētījuma plāna 
sastādīšana. Informācijas vākšana pētījumam, 
dažādu informācijas avotu un informācijas 
ieguves veidu izmantošana. Datu organizēšana 
un pētījuma datu analīze, pārskata 
sagatavošana. Pētījumu rezultātu prezentēšana 
un studiju darba aizstāvēšana. 

IRE708 
2 KP 

Pilsētas sociāli 
ekonomiskās 
attīstības plānošana 
(studiju projekts)  
 

U. Kamols Studiju priekšmeta ietvaros studenti izstrādā 
studiju projektu par kādu no izvēlētajām 
Latvijas pilsētām, atspoguļojot tās izveidošanu, 
attīstības tendences, sociāli ekonomiskās 
problēmas un to iespējamos risinājumus. 
Studiju darba izstrādē students parāda zināšanas 
teorijā, normatīvajos aktos, datu analīzē, kā arī 
citas zināšanas, kompetences un prasmes. 

IBO440 
4 KP 

Reģionu attīstības 
sociālekonomiskā 
analīze, plānošana 
un organizēšana  
 

T.Survilo Reģionālās attīstības definīcijas: sociāli 
ekonomiskie rādītāji - iedzīvotāju segmentācija, 
īpašums, uzņēmējdarbības aktivitātes utt. 
Reģionu konkurētspēja. Teritoriālās attīstības 
rādītāji. Informācijas avoti. Analīžu metodes. 
Iedzīvotāju aptaujas. Situāciju analīze un 
problēmu veikšana. Budžeta plānošana. 
Reģionālās attīstības plānošana un 
organizēšana. Pašvaldību finanses un nodokļi. 
Valsts un pašvaldības savstarpējās attiecības 
regulēšana likuma kontekstā. Politika un 
finanšu resursu pārdalīšana. 

IBO444 
3 KP 

Reģiona finanses  
 

M. Šenfelde Latvijas reģioni. Pašvaldību veidi. Pašvaldību 
funkcijas. Pašvaldības budžets. Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonds. Reģionālā 
attīstība. Īpaši atbalstāmās teritorijas. Latvijas 
Pašvaldību savienība. Pašvaldību sociālā 
palīdzība. 

IEU506 
3 KP 

Dzīvības 
apdrošināšana  
 

I. Voronova Tiek aplūkotas dzīvības apdrošināšanas 
regulēšanas, jaunu apdrošināšanas produktu 
izstrāde ar un bez pelņas pieskaitījumiem, 
produktu pašizmaksas aprēķināšana, produktu 
cenas veidošana. Detalizēti aplūkots peļņas 
analīzes tests dažādiem dzīvības apdrošināšanas 
produktiem. Uzmanība tiek veltīta aktīvu 
novērtēšanai, pareizas investīciju politikas 
izvēlei, parādu novērtēšanai, kā arī parādu un 
aktīvu salīdzināšanai. 



  

IUE584 
3KP 

Ekonomisko un 
komercaprēķinu 
metodes 
 

I. Voronova Kursā ir iekļauti jautājumi, kas saistīti ar 
zinātniskās pētījuma metodoloģiju (principi, 
metodes un secība), lēmumu pieņemšanu riska 
un nenoteiktības apstākļos. Tiek aplūkoti riska 
būtība, tā klasifikācija, riska novērtēšana ar 
statistiskās, ekspertu un speciālu koeficientu 
metodēm, riska vadība. Īpaša uzmanība tiek 
veltīta procentu likmju teorijai. Detalizēti 
aplūkoti galvenie intereses rādītāji, vērtības 
vienādojumi, anuitātes (diskontēšanas, 
uzkrāšanas, mainīgas), ievads finanšu 
instrumentos, vienkāršos stohastiskos modeļos 
un to praktiskā izmantošana komercaprēķinos. 

IET537 
3 KP 

Ekonomikas 
attīstības faktori un 
modeļi  
 

J. Saulītis Ekonomikas izaugsme un attīstība. Ekonomikas 
attīstības noteicošie faktori: cilvēkresursi, 
nodrošinātība ar dabas resursiem, kapitālu. 
Izglītības un zinātnes loma attīstībā. Iekšējie un 
ārējie faktori. ASV, Japānas, Vācijas, Zviedrijas 
un jauno industriālo valstu modeļi. Attīstošo un 
pārejas ekonomikas valstu modeļi. Pasaules 
saimniecības globalizācijas ietekme uz attīstību. 

IBO452 
2 KP 

Starptautiskā 
ekonomika 

M. Šenfelde Starptautiskās tirdzniecības teorijas pamati. 
Reģionālās ekonomiskās problēmas. Atvērtas 
ekonomikas teorijas pamati.Starptautiskās 
makroekonomiskās politikas pamati. 

IUE489 
2 KP 

Komercdarbības 
rezervju uzskaite 

K. Didenko Kurss sniedz izsmeļošu ievadu par rezervju 
vietu grāmatvedību bilancē, to veidiem 
(nenopelnīto prēmiju rezerves, pieteikto, bet 
nenokārtoto atlīdzību rezerve, notikušo, bet vēl 
nepieteikto gadījumu rezerve, izlīdzināšanas 
rezerve, neparedzēto risku, matemātiskā 
rezerve), rezervju veidošanas juridisko pusi, 
ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrību finansu 
stāvokli un maksātspējas noteikšanu. Kursa 
mērķis ir sagatavot studentus turpmākām 
studijām riska vadībā un apdrošināšanā. 

IUE486
3 KP  

Datu apstrādes 
tehnoloģija  

V. Janosns Datu iegūšanas,grupēšanas un sākotnējās 
apstrādes paņēmieni. Galvieno raksturojošo 
lielumu aprēķināšana, to novērtēšana. Hipotēžu 
pārbaudes teorija. Dažādu ekonomisko datu 
savstarpējo sakarību analīze: lineārās regresijas 
metode,hipotēžu pārbaudes metode, laika rindu 
metode. 

IET401 
3 KP 
 

Valsts politikas 
ekonomiskie pamati  

V. Nešpors Valsts uzdevumi un funkcijas, demokrātija, 
autoritārisms un totalitārisms, tiesu vara, 
tiesības, politika un politiskās sistēmas, 
vēlēšanas, politisko partiju darbība un politiski 
ekonomisko aktivitāšu cikls, valsts neveiksmes, 
valsts loma sociālekonomisku problēmu 
risināšanā un tirgus neveiksmju samazināšanā. 



  

 
IET522 
2 KP 

Starptautiskā 
konkurence 

J. Saulītis Valsts konkurētspējas nosacījumi. 
Konkurētspējas attīstības etapi. Konkurētspējas 
avoti. Valsts loma nacionālo priekšrocību 
veidošanā un uzturēšanā. Bāzes un attīstošo 
faktoru loma. Klāsteru loma un veidošanās. 
Starptautiskās koncepcijas un to ietekme uz 
valsts konkurētspēju. Pasaules saimniecības 
globalizācija un tās ietekme uz konkurenci. 

IEU507 
3KP 

Finanšu risku 
vadība  
 

I. Voronova Ievads riska un katastrofu teorijās. Tiek 
aplūkoti riska pamatjēdzieni, risku klasifikācija, 
finanšu riska jēdziens un tā klasifikācija. 
Detalizēti aplūkota risku identifikācija, 
novērtēšana, risku vadības metodes un riska 
vadīšanas stratēģijas veidi, ka arī finansēšana. 
Aplūkota finanšu risku novērtējuma testu 
sistēma. Īpaša uzmanība tiek veltīta dažādu 
varbūtību sadalījumu modelēšana ar Monte-
Karlo metodi, kļūdu novērtējumam, hipotēžu 
pārbaudei. Individuālie un kolektīvie riska 
modeļi un to modelēšana ar Monte-Karlo 
metodi. 

IUE492 
3 KP 

Finanšu tirgus 
modelēšana  
 

I. Voronova Kursā ir iekļauti jautājumi, kas saistīti ar 
vērtspapīru tirgus vispārīgiem raksturojumiem 
(finanšu instrumentu klasifikācija, vērtspapīru 
tirgus dalībnieki, spēles noteikumi vērtspapīru 
tirgū) un vērtspapīru notikumu apkalpošanu 
Latvijā. Tiek aplūkota informācijas nozīme 
vērtspapīru tirgū, tās nozīme pārmaiņu procesu 
pētīšanā. Detalizēti aplūkotas analīzes metodes 
vērtspapīru tirgū Excel vidē. Aplūkoti 
vērtspapīru tehniskās analīzes pamati, 
fundamentālās analīzes metodes pielietojums, 
investīciju portfeļa veidošana un vadīšana, kā 
arī iespējamo risku analīze. 

IRE407 
4 KP 

Eiropas Savienības 
līdzfinansēto 
projektu vadīšana  
 

M. Šenfelde ES finansējuma veidi. Eiropas reģionālās 
attīstības fonds. Eiropas Sociālais fonds. 
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju 
fonds. Zivsaimniecības vadības finansēšanas 
instruments. Vispārīgie projektu atlases kritēriji. 
Projektu pieteikšana. Nacionālās programmas. 
Grantu shēmas. Atklāto konkursu projekti. 
Projekta cikls un tā galvenie elementi. ES 
struktūrfondu vadība. Projekta budžets. Projekta 
budžeta izstrāde. Projekta izvērtēšana. Projekta 
izvērtēšanas kritēriji. Projekta ieviešana un 
uzraudzība. 

IRE404 
2 KP 

Eiropas Savienības 
ekonomiskās 
politikas 
aktualitātes  

M. Šenfelde Mācību priekšmets satur teorētisko informāciju 
par integrācijas pieejām un formām. Tiek 
apskatīti ES veidošanās posmi, ES konstirūcijas 
izstrādes gaita un problēmas. Īss ES 



  

ekonomisko politiku raksturojums un analīze, 
īpašu uzmanību veltot Kopējai 
lauksaimniecības politikai un rūpniecības un 
enerģētikas politikas izpētei. 

IRE408 
3 KP 

Komerctiesību 
reģionālie aspekti  

M. Šenfelde Priekšmets sniedz vispārējo priekšstatu par 
komercdarbības subjektiem, to dibināšanu, 
darbību un darbības izbeigšanu. 
Komercdarbības jautājumi tiek aplūkoti 
reģionālās attīstības aspektā, sniedzot 
priekšstatu par komersanta un valsts un 
pašvaldību institūciju mijiedarbību. 

IEU504 
2 KP 

Finansiālās 
informācijas 
analīzes metodes  
 

V. Jansons Finansiālās sistēmas jēdziens. Tās raksturotāji 
un īpašības. Ekonomisko sistēmu matemātiskie 
modeļi, to klasifikācija. Datu iegūšanas 
metodes reālajos apstākļos. Statistiskās analīzes 
metodes. Datu statistiskā apstrāde. Laikrindas 
analīze ar programmām MS Excel, SPSS un 
Eviews. Klasteranalīzes un klasifikācijas 
teorijas pielietojumi ekonomikā. Finansiālas 
informācijas izmantošana riska un nenoteiktības 
apstākļos. Lēmumu pieņemšana noteiktības un 
nenoteiktības apstākļos. 

IEU505 
2 KP 

Stohastiskie modeļi 
apdrošināšanā  
 

V. Jansons Varbūtību un statistikas teorijas lietojumi 
apdrošināšanas shēmās. Diskrētie gadījuma 
lielumu. Nepārtrauktie gadījuma lielumi. 
Sadalījuma funkcijas. Hipotēžu pārbaude. 
Centrālās robežās teorēmas praktiskā nozīme. 
Stohastiskais process un to modelēšana. 
Apdrošināšanas procesu apraksts ar 
stohastiskiem dinamiskiem modeļiem. Monte-
Karlo metodes lietojumi apdrošināšanas modeļu 
statistiskai analīzei. Apdrošināšanas shēmas 
stabilitātes un drošības novērtējums. 
Apdrošināšanas tarifu aprēķināšana. 

IUE595 
2 KP 

Korporatīvās 
finanses  

 

N. Lāce Tiek aplūkota uzņēmumu, kas strādā tirgus 
ekonomikas apstākļos, finanšu darbības analīze. 
Detalizēti apskatīti finanšu un investīciju 
plānošanas jautājumi, finanšu instrumentu 
novērtēšanas principi, kā arī investīciju 
stratēģijas un taktikas, apgrozāmo līdzekļu 
vadīšanas jautājumi. Priekšmetā ir apskatītas arī 
kapitāla struktūras un dividenžu politikas 
problēmas. 

IRE403 
3KP 

Uzņēmējdarbības 
riski un to 
ekonomiskais 
novērtējums  

M. Šenfelde Uzņēmējdarbības risku būtība, veidi, vērtēšanas 
metodes. Finanšu risku analīze. Kredītriski, to 
veidi. Ražošanas tiešo investīciju risku 
vērtēšana. Investīciju un kredītu riski. 

IUE493 
4 KP 

Lietišķās 
prognozēšanas 
metodes  
 

V. Jansons Datu apstrādes elementi.Datu iegūšanas 
metodes. Aktuārie ekonometriskie aprēķini 
vienkāršajos gadījumos ar dažiem 
nosacījumiem. Aproksimācija ar dažādiem 



  

modeļiem. Kļūdu novērtējumi un labāko 
modeļu noteikšana. Hipotēžu pārbaude. 
Gadījuma procesu teorijas izmantošana 
aktuārajos un ekonometriskajos aprēķinos. 
Statistiskās teorijas pielietojumi un lietišķās 
programmas MS Excel, SPSS, STATISTICA, 
eViews, izmantošana datu apstrādei un 
prognozei. Lēmuma pieņemšana, ievērojot arī 
nenoteiktības apstākļus. 

IRE304 
2 KP 

Pašvaldību vadība 
 

T. Survilo Pašvaldību funkcijas un uzdevumi. Vadības 
definīcijas un vadības specifiskās problēmas 
pašvaldībās. Vadības struktūras pašvaldībās. 
Lēmumu pieņemšana. Deleģēšana un 
komunikācijas. Aktivitāšu plānošana. 
Strādājošo skaita plānošana: komplektēšana un 
atlase, personāla sagatavošana darbam, darba 
izpildījuma novērtējums. Laika vadīšana. 
Vadības kontrole. Publiskums. Vadības 
attīstība. Vadības finansiālais aspekts. 

IUE484 
2 KP 

Diskriminantu un 
faktoru analīze  
 

V. Jansons Datu iegūšanas metodes un datu apstrādes 
elementi. Dažādu ekonomikas modeļu analīze. 
Diskriminantu teorijas lietošana lielu datu 
masīva apstrādei. Diskriminācijas loma 
ekonomiskas sistēmas modelēšanai – 
diskriminācija ļauj vienkāršot modeli, kas 
atbilst reālai ekonomikas sistēmai. Faktoru 
analīzes pamat lietojumi ekonomikas sistēmas 
analīzei. Ietekmējošo faktoru iegūšana un 
faktoru modeļa konstruēšana. Hipotēžu 
pārbaude. Ekonomikas situācijas modelēšana ar 
dažādiem modeļiem. Kļūdu novērtējumi un 
labāko modeļu noteikšana. Programmas MS 
Excel, eViews, SPSS, izmantošana 
diskriminantu un faktoru analīzei. 

DMS476 
3 KP 

Aktuārmatemātika  
 

A. Matvejevs  Atteikšanās vērtība. Apmaksātās polises. 
Prēmiju polises. Kopdzīves un pēdējā 
izdzīvojošā statuss, saliktie statusi. 
Multidekrementa tabulas. Dekrementa stiprums. 
Asociētās vienkāršā dekrementa tabulas. 
Kombinētās tabulas. 

IRE707 
4 KP 

Pilsētu ekonomika 
un sociālā vide  
 

U. Kamols Studiju priekšmets „Pilsētu ekonomika un 
sociālā vide” sniedz izpratni un zināšanas par 
pilsētu lomu valstī un sabiedrībā, kā arī par 
pilsētu sociālo vidi un ilgtspējīgu attīstību 
bremzējošiem faktoriem. 

IRE714 
4 KP 

Reģionālā 
pārvaldība  
 

T. Survilo Priekšmeta pasniegšanas gaitā studenti iegūst 
teorētiskās zināšanas par reģionu būtību, 
reģionu attīstības vērtēšanas metodikām un 
attīstības teorijām, kā arī praktiskas zināšanas 
par reģionu pārvaldes un finanšu sistēmām, 
budžeta veidošanu un analīzi. 



  

EAS713 
5 KP 

Teritoriālā 
plānošana un 
sistēmiskā izpratne  
 

A. Blumberga Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par vides 
speciālistiem svarīgu nozari – teritorijas 
plānošanu, to apskatot no komplekso uzdevumu 
risināšanas aspekta. Kursa ietvaros tiek apgūti 
sistēmiskas domāšanas pamatprincipi un 
vienkāršāko grafisko instrumentu izmantošana 
sistēmu veidošanai un analīzei, ilgtspējīgas 
attīstības pamatprincipi un to raksturojošie 
parametri, energoplānošana, teritorijas 
plānošanas un pilsētvides arhitektūras būtība, 
teritorijas plānošanas vieta un loma attīstības 
plānošanā, priekšnoteikumi un standarti 
teritoriju attīstībā, kā arī instrumenti plānojuma 
veidošanā un īstenošanā. Kurss sastāv no 
lekcijām un praktiskajiem darbiem. 

IRE401 
3 KP 

Reģionālā 
infrastruktūra  

M. Šenfelde Tehniskās infrastruktūras plānošana, saistībā ar 
reģiona attīstību. Transporta un transporta 
infrastruktūras nozīme reģiona attīstībā. 
Transporta infrastruktūras elementi, to 
ekspluatācijas noteikumi. Sociālās 
infrastruktūras objekti un to saistība ar 
transportu. Transporta nozīme reģionu attīstībā. 
Terminālu nozīme pārvadājumos un reģionā.. 
Valsts transporta politika. 

EAS738 
3 KP 

Energoapgādes 
ilgtspējīga attīstība  
 

G. Bažbauers Energoapgāde un ilgtspējīga attīstība. 
Energoapgādes sistēmu ilgtspējību raksturojoši 
kritēriji. Valsts energoapgādes sistēmas 
ilgtspējības izvērtējums. Nākotnē sagaidāmā 
energoresursu patēriņa ietekme uz 
energoapgādes ilgtspējību. Energoapgādes 
tehnoloģiskie aspekti. Atjaunojamo 
energoresursu tehnoloģiju raksturojums. 
Energosistēmu dzīves cikla analīze. 
Energoapgādes sabiedriskā regulēšana. 
Ilgtspējīgu energoapgādes risinājumu analīze un 
plānošana. 

AAP706 
2 KP 

Ilgtspējīga telpiskās 
vides attīstība  
 

S. Treija Vispārējā un cilvēka ekoloģija. Cilvēka dzīves 
vide. Arhitektūras ekoloģija. Vides ekoloģiskā 
analīze. Projektu realizācijas seku prognoze. 
Pilsētu telpiskās vides humanizācija. 

AAR702 
2 KP 

Arhitektūras 
vēsture  

A. Tipāne Pirmatnējās kopienas iekārtas arhitektūra. Seno 
laiku arhitektūra.
Antīkā arhitektūra. Viduslaiku arhitektūra 
pasaulē un Latvijā. Bizantijas arhitektūra. 
Romānika un gotika. Jauno laiku arhitektūra 
pasaulē un Latvijā . Renesanse, baroks, 
klasicisms, eklektisms. 20. gs. arhitektūra 
pasaulē un Latvijā. Jūgendstils, funkcionālisms, 
art-deco utt.  

IRE303 
2 KP 

Ekonomiskās 
sistēmas 

L. Ādamsone Ekonomikas attīstība un ienākumu pilns 
apgrieziens. Ienākumi valsts budžetā un valsts 



  

funkcionēšanas 
modelis  

 

budžeta izdevumi. Uzņēmuma ekonomiskie 
rādītāji, Peļņas un zaudējuma aprēķins, bilance. 
Peļņas maksimizēšana ražošanā. Uzņēmuma un 
apkārtējās vides savstarpējā mijiedarbība. 
Finanšu investīcijas. Valsts regulējošā loma 
sociālekonomisko un ekoloģisko problēmu 
risināšanā. Apkārtējās vides piesārņojuma 
radītie zaudējumi sabiedrībai. 

IUV456 
2 KP 

Grāmatvedība un 
finanses  
 

N. Lāce Grāmatvedības darba organizācija. 
Grāmatvedības konta jēdziens. Divkāršā 
ieraksta princips. Uzņēmuma saimnieciskas 
darbības finansiālā rezultāta noteikšana. Naudas 
līdzekļu uzskaite. Norēķinu personas. Krājumu 
uzskaites metodes. Pamatlīdzekļu nolietojuma 
aprēķina metodes. Darba samaksas aprēķins. 
Finanšu būtība. Finanšu rādītāji. 

HSP446 
2 KP 

Pedagoģija  
 

A. Lanka Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar 
pedagoģijas zinātnes izpētes priekšmetu un 
pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas 
pedagoģijas teorijas, kā arī raksturotas 
mūsdienu aktuālās pedagoģijas problēmas. 
Kursa satura apguve notiek ciešā teorijas un 
prakses kontekstā. Lai nodrošinātu aktīvo 
mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu 
diskusijās, situāciju analīzē, literatūras studijās, 
prezentācijās par paša izvēlētu vai pedagoga 
dotu aktuālu pedagoģisku problēmu. Tādējādi 
tiek akcentēta arī teorijas un prakses saite. 
Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē konkrētā 
pedagoģiskā situācijā. Mācībspēka piedāvātie 
refleksīvie jautājumi ļauj studentam padziļināt 
izpratni par mācību procesu, tā 
pamatelementiem un to savstarpējo saikni: 
pedagoga stils un mācību motivācija, sadarbība 
pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta 
tādējādi, lai studenti pilnveidotu prasmi 
sadarboties, dalīties pieredzē un apmainīties 
idejām. 

HSP484 
2 KP 

Psiholoģija  
 

A. Šteinberga Lekciju kursā atklāti psiholoģijas 
pamatjēdzieni, pamatota psiholoģijas kā 
zinātnes pastāvēšanas priekšnoteikumi un 
galvenie virzieni. Psihiskie procesi veido 
lekciju kursa kodolu - cilvēka izziņas un 
darbības psiholoģiskie mehānismi aplūkoti 
pašizpētes rakursā. Temperaments tiek aplūkots 
kā viens no cilvēku uzvedību regulējošiem 
mehānismiem. Nedaudz tiek analizēti 
personības īpašību un attiecību jautājumi. 

HSP430 
2 KP 

Sociālā psiholoģija  
 

A. Šteinberga Sociālās psiholoģijas priekšmets. Mazā grupa 
kā psiholoģiskās izpētes objekts. Uzvedības 
motivācija grupā. Pašaktualizācija. Masu 



  

psiholoģija. 
IRE010 Prakse  

 
M. Šenfelde Mācību prakse ārpus izglītības iestādes ir 

neatņemama profesionālo studiju programmu 
sastāvdaļa, kas ir paredzēta praktisko iemaņu 
apgūšanai, kā arī maģistra darba izstrādei 
nepieciešamās informācijas vākšanai, analīzei 
un sistematizēšanai. 

IRE002 Maģistra darbs  
 

M. Šenfelde Maģistra darbs ir zinātnisks pētījums attiecīgajā 
zinātnes nozarē, kurā studentam ir jāparāda 
spējas orientēties jaunākajā speciālajā literatūrā 
un citos avotos, prasme tos analizēt, lietojot 
mūsdienu pētīšanas un datu apstrādes metodes, 
jāapliecina prasme radoši strādāt. Tas ir 
patstāvīgs zinātnisks darbs, izmantojot studiju 
procesā iegūtās zināšanas un prasmes. Pētījuma 
gaitā paredzēta teorētisko un praktisko zināšanu 
sistematizēšana, nostiprināšana un 
paplašināšana ekonomikas jomā, aktuālu 
zinātniski praktisko problēmu risināšana. 
Pētījumam jābūt loģiskam, pēctecīgam, 
rezultātam vispārināmam un nepārprotamam. 

IRE011 Maģistra darbs ar 
projekta daļu 

 

M. Šenfelde  Maģistra darbs ir zinātnisks pētījums 
attiecīgajā zinātnes nozarē, kurā studentam ir 
jāparāda spējas orientēties jaunākajā speciālajā 
literatūrā un citos avotos, prasme tos analizēt, 
lietojot mūsdienu pētīšanas un datu apstrādes 
metodes, jāapliecina prasme radoši strādāt. Tas 
ir patstāvīgs zinātnisks darbs, izmantojot 
studiju procesā iegūtās zināšanas un prasmes. 
Pētījuma gaitā paredzēta teorētisko un 
praktisko zināšanu sistematizēšana, 
nostiprināšana un paplašināšana ekonomikas 
jomā, aktuālu zinātniski praktisko problēmu 
risināšana. Pētījumam jābūt loģiskam, 
pēctecīgam, rezultātam vispārināmam un 
nepārprotamam. Projekta daļā jāveic konkrēts 
pētījums, kuram ir noteikta praktiska nozīme. 

 
 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Pielikums 
 

LR MK 2001.gada 20.novembra NR. 481 
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 



  

Ministru kabineta noteikumi Nr.481 
 
 

Rīgā 2001.gada 20.novembrī (prot. Nr. 57 9.§) 
 

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Noteikumi nosaka otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. 
2. Otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju iegūst, apgūstot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
(turpmāk - bakalaura programma), profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 
programmas (turpmāk - maģistra programma), profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras 
īsteno pēc akadēmiskās (bakalaura vai maģistra) izglītības vai otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības apguves (turpmāk - īsā profesionālā programma). 
(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.348 redakcijā) 
II. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu stratēģiskie mērķi 

un galvenie uzdevumi 
3. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īsteno tikai augstskolā. 
Programmu stratēģiskie mērķi ir:  
3.1. nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas 
profesionālās studijas;  
3.2. nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem 
atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas. 
4. Programmu galvenie uzdevumi ir:  
4.1. izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un 
valsts drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgos 
sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;  
4.2. īstenot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi (tai skaitā patstāvīgās 
mācīšanās prasmes), kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās 
sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoģiskajam darbam nozarē. 
(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 
5. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas specifiskos mērķus un 
uzdevumus nosaka atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un galvenajiem uzdevumiem. 

III. Bakalaura programmas obligātais saturs 
5.  Bakalaura programmas obligātais saturs nodrošina šādu profesionālo kompetenci 
— zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams profesionālās darbības 
veikšanai:  
6.1. nozarei atbilstošo humanitāro, sociālo, dabaszinātņu, inženierzinātņu, 
informācijas tehnoloģiju, vadībzinību un nozares teorētisko pamatu zināšanas, kā arī 
to piemērošanas un patstāvīgās mācīšanās prasmes;  
6.2. spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas; 
6.3. speciālās iemaņas un prasmes profesijā;  
6.4. prasmes informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē;  
6.5. zināšanas un prasmes projektu izstrādē un to īstenošanā;  
6.6. jaunrades, pētniecības, organizāciju un kvalitātes vadības prasmes;  
6.7. izpratni par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un 
sabiedrību;  



  

6.8. sociālās pamatprasmes (komunikatīvās prasmes, patstāvīga darba un komandas 
darba prasmes);  
6.9. motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 
(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 
7. Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu. 
8. Bakalaura programmas obligātais saturs ietverts šādās studiju programmas 
struktūras pamatdaļās:  
8.1. studiju kursi;  
8.2. prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk — prakse);  
8.3. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana. 
9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido:  
9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu:  
9.1.1. humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā pedagoģijas, psiholoģijas un biznesa 
ekonomikas, teorētiskie kursi;  
9.1.2. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. 
Kursos iekļauj moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai 
(uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā 
dialoga veidošanu sabiedrībā, darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem. Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt kompetences treniņa, 
lietišķo spēļu un līdzīgas praktiskās metodes). Moduli vismaz sešu kredītpunktu 
apjomā iekļauj visās bakalaura programmās. Studējošais moduli apgūst, ja tas nav 
apgūts iepriekšējā profesionālās augstākās izglītības programmā;  
9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir 
vismaz 36 kredītpunkti;  
9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 
kredītpunktu;  
9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;  
9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti;  
9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu. 
(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 
10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, studiju kursu apjomu un saturu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka profesijas 
standarts. 
11. Studiju procesā vismaz 30 procentus no studiju kursu apjoma īsteno praktiski. 
12. Bakalaura programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz trīs 
studiju darbus. 
13. Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu par prakses vietas nodrošināšanu. Prakses 
līgumu augstskola slēdz ar darba devēju. Prakses līgumā ietver prakses mērķus, 
uzdevumus, prakses norises plānojumu, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtību, kā arī 
pušu pienākumus un atbildību. Prakses mērķi studējošais sasniedz, pamatojoties uz 
iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un iepriekšējā darba pieredzi. Nosakot 
prakses mērķus un uzdevumus, prakses saturā iekļauj arī studējošā iepazīšanos ar 
attiecīgās prakses organizācijas pārvaldes struktūru un darbības principiem. Prakses 
mērķu un uzdevumu noteikšanā, kā arī prakses izvērtējumā piedalās to organizāciju 
pārstāvji, ar kurām noslēgts līgums par prakses īstenošanu. Augstskola noteiktu 
prakses daļu var īstenot arī studiju sākuma posmā, lai veidotu un nostiprinātu 
studējošo priekšstatu par apgūstamo profesiju. 
(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.348 redakcijā) 



  

14. Imatrikulējot bakalaura programmā izglītojamos ar iepriekš iegūtu pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību, bakalaura programmas saturs un apjoms, kā arī 
studiju kursu saturs un apjoms savstarpēji jāsaskaņo. Atbilstošos pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmās iegūtos kredītpunktus ieskaita 
bakalaura programmas apjomā. 
(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 
15. Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā). 
16. Profesionālais bakalaura grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības 
attiecīgajā maģistra programmā, turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai 
profesionālā maģistra studiju programmā. 

IV. Maģistra programmas obligātais saturs 
17. Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 kredītpunktu. Kopējais studiju ilgums 
profesionālās augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir vismaz pieci gadi. 
18. Maģistra programmas obligāto saturu veido:  
18.1. studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē un kuru apjoms ir vismaz 7 kredītpunkti; 
18.2. pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti; 
18.3. pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti;  
18.4. prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti; 
18.5. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu. 
19. Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, maģistra 
programmā var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura 
grādu vai akadēmisko bakalaura grādu, vai profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, 
pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu. 
20. Maģistra programmā izglītojamie ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu 
iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 
21. Studiju kursu izvēli maģistra programmā, studiju kursu saturu un apjomu, kā arī 
prakses saturu atbilstoši iegūstamajam grādam nosaka profesijas standarts. 
22. Pēc maģistra programmas apguves piešķir profesionālo maģistra grādu nozarē, 
starpnozarē, kopnozarē vai profesijā. 
23. Profesionālais maģistra grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības 
attiecīgajā doktora studiju programmā, turpināt izglītību doktora studiju programmā. 
 

V. Īsās profesionālās programmas, to obligātais saturs 
(Nodaļas nosaukums MK 29.05.2007. noteikumu Nr.348 redakcijā) 
24. Īso profesionālo programmu apjoms ir vismaz 40 kredītpunktu. Kopējais studiju 
ilgums profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi. 
(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

13.  Īsās profesionālās programmas obligāto saturu veido: 25.1. nozares teorētiskie 
un profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 4 kredītpunkti;  

25.2. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti. Augstskola tās noteiktajā 
kārtībā var ieskaitīt prakses apjomā daļu (līdz 12 kredītpunktiem) no iepriekš 
īstenotās prakses apjoma, ja apgūstamā īsā profesionālā programma saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju pārstāv to pašu izglītības 
programmu grupu, kurā ietilpst jau apgūtā profesionālā programma;  
25.3. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 10 kredītpunktu. 

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 



  

26. Studiju kursu izvēli īsajā profesionālajā programmā, studiju kursu saturu un 
apjomu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai nosaka attiecīgās 
profesijas standarts. 
(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 
27. Pēc īsās profesionālās programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju. 
(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348) 

VI. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguves 
vērtēšanas pamatprincipi un kārtība 

28. Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro 
šādus pamatprincipus:  
28.1. zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība — atbilstoši izvirzītajiem programmu 
mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 
prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai;  
28.2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 
programmas obligātā satura apguvi. 
29. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Minimālais 
studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 
30. Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  
30.1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami");  
30.2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi");  
30.3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 
viduvēji");  
30.4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 
31. Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir 
"ieskaitīts" vai "neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 
32. Šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3.apakšpunktā minētais programmas apguves 
līmenis uzskatāms par pozitīvu. Par katru studiju kursu, studiju darbu, bakalaura, 
maģistra darbu (diplomdarbu/diplomprojektu), valsts pārbaudījumu vai sasniegto 
prakses mērķi ieskaita kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir pozitīvs vai ir saņemts 
vērtējums "ieskaitīts". 
33. Valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir bakalaura vai maģistra 
(diplomdarba/diplomprojekta) darba izstrāde un aizstāvēšana, vērtē valsts 
pārbaudījuma komisija (turpmāk — komisija), kuras vadītāju un sastāvu attiecīgajam 
akadēmiskajam gadam apstiprina augstskolas satversmes noteiktajā kārtībā. Komisija 
darbojas saskaņā ar augstskolas senāta apstiprinātu nolikumu. 
34. Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. 
Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo 
organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 
 

 

 

Ministru prezidents A.Bērziņš  

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Pielikums 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Ekonomika” absolventu diploma un diploma 

pielikuma paraugs 



  

 



  

 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Pielikums 
 

RTU Senāta 2002.gada 25.februāra sēdē 
apstiprinātais Maģistrantūras nolikums 



  

 



  

  



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Pielikums 
 

Darba devēju aptaujas anketas paraugs 



  

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 
 

DARBA DEVĒJU APTAUJA 
 

Lai novērtētu maģistra profesionālo 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   Daļēji  Nē  Grūti atbildēt
  
 

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

  Jā   Daļēji  Nē  Grūti atbildēt
  

 

5. Vai pēc šīs programmas absolvēšanas darbiniekam būtu iespējas karjeras izaugsmē: 

  Jā   Daļēji  Nē  Grūti atbildēt
  
 

6. 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): 



  

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

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

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

 

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

 

8. Vai Jūs rekomendētu šo studiju programmu saviem darbiniekiem? 

  Jā   Nē   Nezinu 
 

9. 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! 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Pielikums 

 
Studentu aptaujas anketas paraugs 



  

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 

nepiekrīt
u 

Drīzāk 
nepiekrīt

u 

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 un problēmas 

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 līdzekļus 

1.   2.   3.   4.   N.   

21. Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai šī studiju 
kursa apguvei? 

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.   

24. Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību  metodēm un organizāciju, pārbaudes formām, 

mācību materiāliem u.c. kursa aspektiem: 

 

 

 

 

 

 
Pateicamies par piedalīšanos! 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Pielikums 
 

Absolventu aptaujas anketas paraugs 



  

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: 
 ļoti laba 
 laba 
 apmierinoši 
 neapmierinoši 

komentāri______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

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

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

4. Kas mācību procesā bija: 
pozitīvs _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
negatīvs _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  



  

5. Kādu zināšanu un iemaņu Jums trūkst: 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, 
norādiet kāpēc: 

7. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā: 

 

8. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai: 

 

 

 

Paldies par atsaucību! 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Pielikums 
 

Maģistru akadēmisko studiju programmas 
„Ekonomika” iesaistītā akadēmiskā personāla 

saraksts, to darba attiecības ar RTU, 
 docējamie kursi  



  

Maģistru profesionālo studiju programmas „Ekonomika” iesaistītā 
akadēmiskā personāla saraksts, to darba attiecības ar RTU 

 un docējamie kursi  
 

 
N.p.k. 

Akadēmiskais 
Personāls 

Akadēmiskais 
vai zinātniskais 

grāds 

Ievēlēts vai 
uz laiku 
pieņemts 

darbā 

Pasniedzamie studiju kursi 

1.  Ādamsone Liena Dr. oec., asoc. 
prof. 

Pamatd., 
vēlēts 

Ekonomiskās sistēmas 
funkcionēšanas modelis Valsts 
politikas ekonomiskie pamati 
Investīciju projekts teritorijas 
attīstībai (studiju projekts) 

2.  Baldiņš Alvars Dr. sc.pol., 
asoc. prof. 

Pamatd., 
vēlēts 

Pedagoģija (nepilna laika 
studijām) 

3.  Bartušauskis Jānis  Mg. sc.ing. Pamat., vēlēts Darba aizsardzība 

4.  Bažbauers Gatis Dr. sc.ing., 
profesors  

Pamatd., 
vēlēts 

Energoapgādes ilgtspējīga 
attīstība 

5.  Blūmberga Andra Dr. sc.ing., 
asoc. prof. 

Pamatd., 
vēlēts 

Teritoriālā plānošana un 
sistēmiskā izpratne 

6.  Ciemleja Guna  Dr. oec., pētn. Papild., vēlēts 
Uzņēmējdarbības riski un to 
ekonomiskais novērtējums 
(nepilna laika studijām) 

7.  Didenko Konstantīns Dr. oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Komercdarbības rezervju 
uzskaite 
Prakse 
Maģistra darbs 
Maģistra darbs (ar projekta daļu) 

8.  Gorbunova Kristīne Mg. oec., 
lektore 

Pamatd., 
vēlēts 

Uzņēmējdarbības riski un to 
ekonomiskais novērtējums 

9.  Jansons Vladimirs Dr. math., asoc. 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Finansiālās informācijas analīzes 
metodes 
Stohastiskie modeļi 
apdrošināšanā 
Datu apstrādes tehnoloģija 
Lietišķās prognozēšanas metodes
Diskriminantu un faktoru analīze 

10.  Judrupa Ilze Mg. oec., 
lektore 

Pamatd., 
vēlēts 

ES ekonomiskās politikas 
aktualitātes 

11.  Kamols Uldis Mg. oec., dipl. 
oec., lektors Pamat., vēlēts 

Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu vadīšana 
Pilsētu ekonomika un sociālā 
vide 
Pilsētas sociāli ekonomiskās 
attīstības plānošana (studiju 
projekts) 

12.  Kozlovskis Konstantīns Dr. oec., 
docents 

Pamatd., 
vēlēts Korporatīvās finanses 

13.  Kuškins Jānis Mg. oec., 
lektors Papild., vēlēts Reģionālā infrastruktūra 



  

14.  Lanka Anita Dr. paed., 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts Pedagoģija 

15.  Matvejevs Andrejs Dr. math, 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts Aktuārmatemātika 

16.  Nešpors Viktors Dr. oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts Mikroekonomikas analīze 

17.  Ose Daina 
Mg. jur., Mg. 
oec., prakt. 
docente 

Pamatd., 
vēlēts Komerctiesību reģionālie aspekti 

18.  Saulītis Juris  Dr. oec, 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Ekonomiskās attīstības faktori 
un modeļi 
Starptautiskā konkurence 

19.  Semjonova Naģežda  Mg. oec., prakt. 
docente 

Pamatd., 
vēlēts 

Reģiona finanses 
Reģionālā pārvaldība 

20.  Sundukova Zoja Dr. oec., asoc. 
prof. 

Pamatd., 
vēlēts 

Ekonomiskās analīzes metodes 
 

21.  Survilo Tatajana Dr. oec., asoc. 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Reģionālā pārvaldība 
Reģionālās attīstības 
sociālekonomiskā analīze, 
plānošana un organizēšana 
Pašvaldību vadība 
Reģiona sociāli ekonomiskās 
attīstības programmas izstrāde 
(studiju projekts) 

22.  Šenfelde Maija Dr. oec., 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Makroekonomikas analīze  
Starptautiskā ekonomika 
Prakse 
Maģistra darbs 
Maģistra darbs (ar projekta daļu) 

23.  Šteinberga Airisa Dr. psyh., 
docente 

Pamatd., 
vēlēts 

Psiholoģija 
Sociālā psiholoģija 

24.  Tipāne Agrita Dr. arh., 
docente 

Blakus d., 
vēlēts Arhitektūras vēsture 

25.  Tīse Lolita Mg. oec, lektore Pamatd., 
vēlēts Grāmatvedība un finanses 

26.  Treija Sandra Dr. arh., asoc. 
proesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Ilgtspējīga telpiskās vides 
attīstība 

27.  Urbāne Valentīna Dr. chem., asoc. 
prof.  

Pamatd., 
vēlēts Darba aizsradzība 

28.  Voronova Irina Dr. oec. asoc. 
prof. 

Pamatd., 
vēlēts 

Ekonomisko un komercaprēķinu 
metodes  
Dzīvības apdrošināšana 
Finanšu tirgus modelēšana 
Finanšu risku vadība 
Lēmumu pieņemšana 
uzņēmējdarbībā (studiju 
projekts)  
Tirgzinību pētījumi (studiju 
darbs) 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Pielikums 
 

Mācībspēku dzīves un darba gājums (CV) 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds:  Liena ĀDAMSONE  
E-pasts:  liena.adamsone@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  67089378 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: Latviešu valoda 
Citas valodas: 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 
Inženiera ekonomista kvalifikācija; 
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 par promocijas darbu „Automobiļu negatīvo 
ietekmju izmaksu novērtēšanas metodes un modeļi” 2005. gads, Rīgas Tehniskā 
universitāte. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 

16.04.2010 seminārs „No mācīšanas uz aktīvo mācīšanos”; 
10.03.2010. praktisks seminārs ”Par publikāciju ievadīšanu Ortusā”; 
14.-15.01.2010. The Adizes Management Methodology – Structures and Lifecycle 

of Organizations; 
14.01.2010. Emerald Group Publishing Ltd. seminārs „Kā sagatavot publikācijas 

starptautiskiem pētniecības žurnāliem”; 
7.-10.12.2009. Adizes Academy of Management. Mastering Change: Basic 

conceptual Foundations of the Adizes Methodology; 
30.11.2009. RTU seminārs par studiju rezultātu formulēšanu; 
16.04.2009. RTU metodiskā semināra "No mācīšanas uz aktīvo mācīšanos jeb 

labā studēšanas prakse"; 
15.04.2009. RTU zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības pagātne, 

tagadne un perspektīvas”. 
09.05.2008. ORTUS apmācības, Apmācību programma: praktiskā un teorētiskā 

daļa; 



  

 25.04.2008. „Baltijas valstu ekonomika: nākotnes scenāriji” Konference 
Ekonomistu apvienība 2010, Rīgas Ekonomikas augstskola; 

21.-22.08.2007. ” Creative Business Environment: Possibilities of Research  
un starptautiskajā zinātniskajā seminārā “Challenges of Research: Theory and 
Practice”, moderators RTU starptautiskajā zinātniskajā vasaras skolā; 

3.04.2007. “ESF projekti studiju programmas attīstībai un studiju kvalitātes 
uzlabošanai” RTU metodiskais seminārs; 

4.04.2007. “Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un 
stratēģijas” RTU zinātniskais seminārs; 

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; 

   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 Baltic Net apmācība 
„Ecosys” projekta ietvaros; 
 1995.g. Bradfordas Universitāte, apmācība valsts investīciju programmu sfērā; 
 
DARBA PIEREDZE 
 
No 2010.g. Rīgas Tehniskā universitāte, IEVF, Ekonomikas teorijas un 
tautsaimniecības katedra, asoc. prof. 
 
2007.g. – 2010.g. Rīgas Tehniskā universitāte, IEVF, Ekonomikas teorijas un 
tautsaimniecības katedra, docente; 
 
2007.g.-2011.g. Rīgas Tehniskā universitāte, IEVF, Ekonomikas teorijas un 
tautsaimniecības katedra, vadošais pētniece; 
 
2005.g. maijs - 2006.g. Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, Ekonomikas teorijas un 
tautsaimniecības katedra, lektore; 
 
2003.g. - 2005.g.maijs, Rīgas Tehniskā universitāte, IEF, Ekonomikas teorijas un 
tautsaimniecības katedra, asistente; 
 
2000.g. aprīlis - 2001.g.septembris: Pašvaldību kreditēšanas fonds, projektu vadītāja 
asistente; 
 
1994.g. oktobris - 1996.g. marts: LR Satiksmes ministrija, ierēdņa kandidāte; 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 

01.01.2008.-31.12.2008. IZM – RTU projekts Nr.R7361 „Latvijas reģionu 
konkurētspējas paaugstināšanas ekonomiskie aspekti”, izpildītāja, 



  

•01.01.2008. – 31.12.2008. Pētījums par „Ceļu satiksmes negadījumu negatīvo 
seku novērtēšanas metodes un publisko investīciju efektivitātes novērtēšana to 
samazināšanā", RTU, TREI, 

•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, RTU, TREI, 
 No 2003. gada Šveices Geberta Rufa fonda Swiss Baltic Net projekta 
„Ecosys” vadīšana RTU, 
 22.08.2007. Moderatore RTU starptautiskajā doktorantu zinātniskajā vasaras 
skolā ”Creative Business Environment: Possibilities of Research”. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos: 
 
1.Ādamsone L., Karačuns V. Labvēlīga investīciju klimata veidošanās galvenās 
sakarības Latvijā // Latvijas ekonomiskās izaugsmes faktori un perspektīvas. -: RTU 
izdevniecība, 2010. - 13.-20. lpp. 
2.Bogužs J., Ādamsone L. Latvijas biedrību un nodibinājumu iespējamais pieejamais 
brīvprātīgā darba potenciāls // Scientific Conference on Economics and 
Entrepreneurship rakstu krājums, Latvija, Rīga, 15.oktobris-15. decembris, 2010. - 1.-
1. lpp 
3.Ādamsone L. Road Traffic Acidents and Their Negative Impact on Human Capital 
// The Role of Human Capital in the Development of the Countries and Regions of 
Central and Eastern Europe, Polija, Toruņa, 20.-21. maijs, 2010. - 285.-293. lpp. 
4.Ādamsone L. Some Aspects of Improvement of the Quality of Higher Education in 
Latvia// Management and sustainable development. Volume 26. International 
Conference. Academic journal on theory and practical application of policies, 
methods and systems of management, and sustainable development of 
nature,University of Forestry, Bulgaria, 2010, 146 pp. 
5. Adamsone L., Parupa D. Most important factors infuencing road traffic acidents 
and effectiveness of publicē investments in road traffic accident reduction projects in 
Latvia//Management and sustainable development, academic journal on theory and 
practical application of policies, methods and systems of management, and 
sustainable development of nature, Universuty of Forestry, c/o Jusautor, Sofia, 
Bulgaria, 2009 – 184 pp ISSN1311-4506 
 6.Ādamsone L. 9. Saeimas vēlēšanu rezultāti no sabiedriskās izvēles teorijas 
viedokļa// Starptautiskais zinātnisko darbu krājums 5. sējums un 2. daļa Psiholoģijas, 
biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse, Sociāla 
darba aktualitāte mūsdienu sabiedrība. –R: Psiholoģijas augstskola, 2009 – 165 lpp; 
7.Parupa D., Adamsone L. Effectiveness of public investments in road traffic accident 
prevention projects// RTU zinātniskie raksti 3. sērija un 17. sējums Ekonomika un 
uzņēmējdarbība, Tautsaimniecība: teorija un prakse. - R: RTU, 2008 – 124 lpp; 
8.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 
9.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)  
10.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; 
11.Ādamsone. L., Šenfelde M. Satiksmes negadījumos un to iespējamie novērtēšanas 
varianti Latvijas apstākļos// Inženierekonomika un tautsaimniecības attīstība, RTU 42. 
starptautiskā zinātniskā konference. - R: RTU, 2001, 8.lpp. 
 
MĀCĪBU LĪDZEKĻI 
Ādamsone L., Nešpors V. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un sabiedrības 
(valsts) iespējas to novēršanā. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, izdevniecība 2007, 120 
lpp. 
Sagatavots: Ādamsone L. Investīcijas tautsaimniecībā. 
 
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 programmu 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; 

22.11.2007. “Economics and management: current issues and perspectives 
2007” Ernestas Galvanauskas international scientific conference; 

02.04.2008. „Izglītības nozīme cilvēkresursu un Latvijas tautsaimniecības 
attīstībā” RTU metodiskais seminārs;  

12.06.2008. Seminārs „Reģionālās politikas un teritoriju attīstības 
novērtēšanas metodoloģiskie risinājumi”, Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
(VRAA) un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM); 

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; 

15.10.2009. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference; 



  

19-21.03.2010. International Conference “Management and sustainable 
development” University of Forestry, Bulgaria; 

22.-23.04.2010. Starptautiskā konference "Economics and Management" 2010 
(ICEM), Riga Technical University, Riga  
  20-21. 05 2010. International Conference „Role of Human Capital in 
Development of the Countries and Regions of Central and Eastern Europe”,  Nicolaus 
Copernicus University, Poland; 

15.10.2010. 51. RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā 
konference (SCEE 2010). Rīga. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA   
 

Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē astoņi gadi. 
Uzsākta doktoranta L.Boguža darba vadība par nevalstisko organizāciju 

ekonomiskās attīstības stratēģijām un modeļiem Latvijā. 
 

 Izstrādātas studiju priekšmetu programmas šādos priekšmetos: 
1. Tirgus ekonomikas nepilnības un politika; 
2. Uzņēmējdarbība un investīcijas; 
3. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis; 
4. Ekonomika; 
5. Publiskās investīcijas reģionālajā attīstībā; 
6. Investīciju projekts teritorijas attīstībai (studiju projekts) 
 
Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās 
 
22-23. 03. 2010. Lekciju kurss Mikroekonomikā Erasmus programmas ietvaros  
University of Forestry Sofijā, Bulgārijā  
 
Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā 
 
Starptautiskās konferences "Economics and Management" 2010 (ICEM) starptautisko 
zinātnisko rakstu recenzēšana. 
 
 
17.05.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds Vārds   Alvars BALDIŅŠ   
E-pasts:    alvars.baldins@rtu.lv 
Tālrunis:   67289825; 29226779        
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: Latviešu valoda 
Citas valodas:  Krievu – brīvi – runā un rakstos 

Vācu – brīvi – runā un rakstos 
Angļu – pamatzināšanas runā un rakstos 

 
IZGLĪTĪBA 
 
1989 – 1991 Rostokas Universitāte, Sabiedrisko zinātņu akadēmija, Vācija, 

doktorantūra (filosofijā, politikas zinātnes apakšnozarē) 
1987 – 1989  Latvijas Valsts Universitāte, aspirantūra (pedagoģijā) 
1976 – 1980  Liepājas Pedagoģiskais institūts 
1973 – 1976  Liepājas 1. vidusskola 
 
Papildizglītība: 
 
2006.06. - 2006.07.. RTU. E-kursu sagatavošana Blackboard vidē (Sertifikāts), 40 

stundas 
2001.03. – 2001.06. Latvijas Universitāte, Datorkursi. Sertifikāts 
2000.09.  Eiropersonāls. Komandu veidošana (Vadības teorija)  8 stundas 
1994.11. - 1994.12. Gētes institūts, Vācija, Svešvalodu mācību metodika 
1992.05. ESL Teacher Institute, California. Pieaugušo mācību 

metodika.(10 dienas) 
1982.11. – 1983.01. Latvijas Valsts Universitāte. Skolvadības fakultāte. Izglītības 

iestāžu vadība. 
 
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI 
 
2008.12 Asociētais profesors, LU 
1997.01. Politisko zinātņu doktors, LU (nostrifikācija, diploms – Dr.sc.pol.) 
1992.12. Docents, Latvijas Universitāte (diploms) 
1991.01. Filosofijas zinātņu doktors, Rostokas Universitāte, Vācija (Diploms – 

Dr.ph.) 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2009.01-  pašlaik Rīgas Tehniskā universitāte, asociētais profesors, Pedagoģijas 

un psiholoģijas katedras vadītājs 
2003.01. – 2009.01. Rīgas Tehniskā universitāte, docents, Pedagoģijas un 

psiholoģijas katedras vadītājs 
2003.09. – 2006.03. Latvijas Universitāte, docents 



  

1998.04. – pašlaik Anglijas apdrošināšanas institūta Rīgas eksaminācijas centra 
koordinators. 

1996.09. – 2006.03. SIA “Krauklis AB” direktors 
1995.09. – 2000.07.  Latvijas Universitāte, Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra 

direktors 
1991.03. – 2000.07. Latvijas Universitāte, vecākais pasniedzējs, 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 
 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
RTU Senāta un Akadēmiskās sapulces loceklis 
RTU Zinātnisko rakstu Humanitāro un sociālo zinātņu sērijas redkolēģijas loceklis 
RTK Zinātnisko rakstu redkolēģijas loceklis 
Eiropas distancizglītības sadarbības tīkla (EDEN) dalībnieks 
Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) dalībnieks 
LR Izglītības un ministrijas darba grupas „Pedagogu izglītības efektivitātes 
paaugstināšanas iespēju izpēte, studiju programmu piedāvājuma optimizēšana, 
skolotāju profesijas standartu izstrāde”  loceklis. (LR IZM 2007. gada 2. februāra 
rīkojums Nr.98) 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
2007.10 – pašlaik TIMA-Balt  Leonardo da Vinci programme project Tŗansfer  of 

innovative  methodology for assessment of VET teachers prior 
learning (pētnieks) 

2007.03.-2007.04. Pedagogu tālākizglītības kursu „Latvijas pedagoģisko 
augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide 
zinātniskās pētniecības jomā” satura vadlīnijas – ESF projekts, 
sadarbības partneris. 

2006.07 – 2007.07. „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un 
IT jomā” – ESF projekts, eksperts izglītības filosofijas un 
pedagoģijas kompetencēs. 

2005.03. – 2005.06. LR Bērnu, ģimenes un jaunatnes lietu ministrijas projekts  
„Bērnu aizbildņu pedagoģiskā izglītība”, docētājs 

2003. Sociālā pedagoga profesijas standarta izstrāde, līdzautors 
2002.11. -2003.07 LR Satiksmes ministrijas un CSDD projekts – Auto apmācības 

speciālistu sertifikācija. Pedagoģijas un psiholoģijas pamatu 
lektors. 

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. – 2000.  7 zinātnisko un metodisko grāmatu un 4 rakstu autors 
 
PUBLIKĀCIJAS: 
 
A.Baldiņš. Arodpedagoga profesionālās kompetences saturs un tā izvērtējuma 
iespējas Latvijā.//RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8. Sērija, 
14. Sējums, - R.: RTU, 2008. 
A.Baldiņš. Augstākās profesionālās izglītības attīstības tendences Latvijā//RTK 
Zinātniskie raksti.6.sējums. – R.: Izdevniecība RTU, 2008. 
A. Baldiņš. Profesionālā izglītība Latvijā globalizācijas kontekstā.//RTU Zinātniskie 
raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8. Sērija, 12. sējums. – R.: RTU, 2007. 
A.Baldinš, A.Raževa. Possibilities of children and youth centres in diminishing the 
social rejection  // Tiltai. Socialinai mokslai. Klaipedos universitetas, 2007. 3 ( 40). – 
p.109- 118. 
A. Baldiņš. Jaunais Latvijas valsts pilsonis 21. gadsimta globalizācijas procesa 
kontekstā.//RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8.sērija, 
11.sējums,- R.: RTU,2006. 
A.Baldiņš, A.Raževa. Brīvā laika centru iespējas bērnu un jauniešu sociālo risku 
mazināšanā//Pedagoģija: Teorija un prakse. IV Rakstu krājums. -Liepāja: LiePa, 
2006. 
A. Baldiņš. Andragoģija: Teorija, prakse, metodika //Mācību līdzeklis.-R.,RTU,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 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
2004. 02. – 08.05. – Sociālā darba izaicinājumi jaunajā Eiropā. – Francijas, Latvijas  

un Vācijas  studentu konference, LU (lektors, administrātors) 
2006.21.04. - Jaunieši un etniski neviendabīgās skolas. – Baltijas sociālo pētījumu  

institūts. 
2006.09.06. – Pedagoģija: Teorija un prakse.- Liepājas Pedagoģijas akadēmija (ar  

publikāciju) 
2006.16.06. – Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā un  

tālākizglītībā. – LR IZM Akadēmiskās informācijas centrs (Darba 
grupas dalībnieks). 

2006.13.10. – RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference, Humanitāro un sociālo  
zinātņu sekcija (Sekcijas vadītājs, prezentācija un publikācija). 

2006.23.-24. 11. Lietuvas Klaipēdas Universitātes starptautiskā konference sociālajā  



  

pedagoģijā “Prevention of children social exclusion: realia and 
prospects”, (prezentācija). 

2007.12.10. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference.Humanitāro un sociālo 
zinātņu sekcija (prezentācija un publikācija). 

2008.01.04. International Conference: Asessment of Non-formal and Informal 
Learning: experience and methoddological guidelines. Kaunas 
Vytautas Magnus University, Lithuania 

2008.22.04. Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. Rīgas Tehniskās 
koledžas starptautiskā konference (prezentācija un publikācija) 

2008.24.-25.04. Sabiedrība un kultūra. Liepājas pedagoģijas akadēmijas starptautiskā 
konference (prezentācija un publikācija) 

2008.13.10. RTU 49. Starptautiskā zinātniskā konference, Humanitāro un sociālo 
zinātņu sekcija (prezentācija un publikācija). 

2008.21.-22.11. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Kvalitatīva 
audzināšana – galvenais nosacījums personības attīstībai”. LU 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (prezentācija).  

2008.27.-28.11. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference, Konferenz der 
franzoesischen EU-Ratspraesidentschaft, Paris „Die Berufsausbildung 
im dualen System: Europaeische Mobilitaet in den 
Ausbildungsgaengen”  

2009.28.04 Rīgas Tehniskās koldedžas 7. starptautiskā Zinātniskā konference. 
Prezentācija: Latvijas profesionālās izglītības situācija Eiropas 
Savienības izvirzīto prasību kontekstā 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA  
 
Recenzēts promocijas darbs: Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas  

fakultātes doktorantes Monikas Šellenbergas(  VFR) 
promocijai iesniegtā disertācija „Būvobjekts kā mācību 
vieta – kvalitatīvs gadījumpētījums par mācīšanos no 
traucējumiem (darba procesā -A.B.)” (recenzija 
sagatavota LZP uzdevumā 2006.21.12.) 
 

Biznesa vadības koledža: Kvalifikācijas pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs 
 
Vadītie kvalifikācijas darbi:   57 
 
Akadēmisko un profesionālo studiju kursu autors (LU un RTU) 
(no 1991. gada līdz 2009. gadam) 
 
Pedagoģijas bakalaura programmā: 
Pedagoģijas vēsture – 2KP 

Pedagoģiskā doma Latvijā – 2 KP 
Dialektiskā pedagoģija – 2 KP 
Pedagoģiskā antropoloģija – 2 KP 
Politoloģija (LU un Sporta pedagoģijas akadēmija) – 2 KP 
 
Pedagoģijas profesionālo studiju programmās: 
Mūsdienu vācu valoda – 2 KP 
Praktiskā latviešu valoda – 2 KP 



  

Sociālā pedagoģija – 2 KP 
Sociālā politika – 2 KP 
Pieaugušo izglītība -– 2 KP 
 
Arodpedagogu profesionālās izglītības programmā: 
Pieaugušo izglītības teorijas – 2 KP 
Izglītības filosofija – 2 KP 
Audzināšanas teorija un metodika – 2 KP 
Pedagoģiskās domas vēsture – 2 KP 
 
Inženierzinātņu bakalaura programmās: 
Politoloģija – 2 KP 
Audzināšanas teorija un metodika – 1 KP 
Pedagoģiskais process – 2 KP 
 
Inženierzinātņu maģistra programmās  
Pedagoģija – 2 KP 
 
PEDAGOĢIJAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

 
Pētniecības metodoloģija un pētniecības metodes pedagoģijā – 2 KP 
Mūsdienu izglītības teorijas -– 2 KP 
Socializācijas teorijas -– 2 KP 
 
Inženierzinātņu doktorantūras programmās: 
 
Augstskolu didaktika (līdzautors) – 4 KP 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA: 
 
Skolu pedagoģiskā personāla tālākizglītības kursi (autors un vadītājs) 

Projektu darbs skolā 
 Liepājas rajona Skolu valde 
 Rīgas pilsētas Skolu valde 
 Rīgas rajona Skolu valde 
 Cēsu rajona Skolu valde 

Ventspils rajona Skolu valde 
 

Mūsdienu izglītības process  
 Valmieras rajona skolas 
 Ludzas rajona Skolu valde 
 Rīgas pilsētas Skolu valde 
 Dobeles rajona Skolu valde 
 Cēsu rajona Skolu valde 
 Rēzeknes pils. Skolu valde 
 Rīgas Izglītības, jaunatnes un sporta departaments 
 



  

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 
 Rīgas Izglītības, jaunatnes un  sporta departaments 
 

Klases audzinātāja darbs skolēnu pedagoģiskajā izpētē 
 Ludzas rajona Skolu valde 
 Cēsu rajona Skolu valde 
 Rīgas pils. Skolu valde 
 Rīgas pils Kurzemes raj. Skolu valde 
 Gulbenes rajona Skolu valde 
 Balvu rajona Skolu valde 
  

Pieaugušo izglītības metodika 
 Daugavpils RTU filiāle 

Liepājas rajona Skolu valde 
 LR Satiksmes ministrijas CSDD 
 

Izglītības programmu izstrāde 
 LR Izglītības un zinātnes ministrijas Satura un eksaminācijas centrs 
 Liepājas rajona Skolu valde 
 
Izglītības iestādes vadība 
 Rēzeknes pils. Skolu valde 
 
 
 
17.05.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Jānis BARTUŠAUSKIS  
E-pasts:   j.bartusauskis@tvnet.lv 
Tālrunis darbā:  22023337 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  Latviešu 
Citas valodas:  
 Angļu – pārvaldu brīvi; 
 Krievu – pārvaldu brīvi; 

Vācu – sarunvalodu līmenī; 
Somu – pamatzināšanas. 

 
IZGLĪTĪBA 
 
No 09.2005. līdz 06.2007. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

Inženierekonomikas fakultāte (IEF), Profesionālais 
maģistra grāds darba aizsardzībā 

No 09.2001. līdz 06.2005.  Rēzeknes augstskola, Vides inženiera kvalifikācija 
No 1993. līdz 2001.  Pļaviņu Ģimnāzija, Vidējā izglītība 
No 1989. līdz 1993.    Jaunkalsnavas pamatskola, Pamatizglītība. 
Studijas ārvalstīs 
No 01.2004. līdz 04.2004. ARCADA Polytechnic (Somija), Industrial Managment 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
09.2008 - 10.2008. Augstskolu didaktika, RTU, Akadēmiskā personāla 

kompetenču pilnveide pedagoģijā 
03.2006.  160 stundu apmācības kursi Ugunsdrošībā, SIA „FN Serviss”, 

Atbildīgais par ugunsdrošību. 
08.2005.   160 stundu apmācības kursi Darba Aizsardzībā, SIA 

„KOMIN”, Darba aizsardzības speciālists. 
2002. - 2004.  Obligātā militārā dienesta alternatīva, Nacionālo bruņoto spēku 

instruktoru skola, Kājnieku nodaļas komandieris. 
 
DARBA PIEREDZE 
 

No 2009 – līdz šim brīdim RTU IEVF DCAI, Atbildīgais par darba aizsardzību IEV 
fakultātē 

No 2007 – līdz šim brīdim RTU IEVF DCAI Lektors 
No 2006 – līdz šim brīdim RTU IEVF DCAI Darba un civilās aizsardzības 

laboratorijas vadītājs 
No 2005. – 2009. SIA „DŽUTA” Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists 
No 01.2005. – līdz 06.2005. A/S „Madonas ūdens” Tehniskajā daļa Praktikants 
No 06.2004. – līdz 08.2004. A/S „Madonas ūdens” Tehniskajā daļa, Praktikants 
No 05.2003. – līdz 08.2003. A/S Latvenergo ZAET (Ziemeļaustrumu elektriskie 

tīkli) pārvalde, Tehniskās daļas vadītāja palīgs vides aizsardzības jautājumos 
No 2003 – līdz 2009 SIA „OSMO” Darba aizsardzības speciālists 



  

PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Обоснование необходимости внедрения локальных систем пожаротушения 

на селе /O.Емельянов, Я.Бартушаускис, М.Зиемелис// MANEB starptautiskā 
konference „21. gadsimta drošības tehnoloģijas” Nosūtīta publicēšanai 03.2008 

2. Rēzeknes Augstskolas darbības ietekmes uz apkārtējo vidi analīze / V. Iļjins, A. 
Voļegovs. J. Bartušauskis // Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 6. studentu 
zinātniskā. konference. – Rēzekne: RA Izdevniecība, 2002. – 5 - 10. lpp. 

 
MĀCĪBU UN METODISKIE LĪDZEKĻI 
 
Laboratorijas darbs „Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība„ – Rīga: 2008. 
Laboratorijas darbs „Bīstamās ķīmiskās vielas un produkti „ – Rīga: 2008. 
Laboratorijas darbs „Radiācijas drošība„ – Rīga: 2008. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
03. – 04.06. 2008. 21. gadsimta drošības tehnoloģijas (ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ XXI ВЕКА.) MANEB (МАНЭБ) Санкт-Петербург, 
Институтский пер., 5 
Sagatavots zinātniskais raksts „ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА СЕЛЕ” 
03.2007. Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas RTU un 
MANEB RTU Kaļķu1. Mazā zāle. Orgkomitejas loceklis. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 4 gadi  
Lekciju kurss – Darba aizsardzība  

 
17.05.2011. 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Gatis BAŽBAUERS  
E-pasts:  gatis.bazbaurers@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  + 371 67089911 
Dzimšanas datums   11.09.1965. 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: angļu, krievu  
 
IZGLĪTĪBA 
 
2000.-2002.  Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Bakalaura 

grāds vadības zinībās 
1996.-1999.  Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas 

universitāte, Inženierzinātņu doctors 
1993.-1995.  Masačūsetsas Tehnoloģiskais institūts (MIT), ASV, Maģistra grāds 

mehānikas inženierzinātnēs 
1983.- 1990.  Rīgas Politehniskais institūts / Rīgas Tehniskā universitāte (1990.g.), 

Inženiera diploms rūpniecības siltumenerģētikas specialitātē 
 
DARBA PIEREDZE 
 
02.2009-šobrīd  Profesors Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un 

siltuma sistēmu katedra, Kronvalda bulv. 1, LV-1010, Rīga, 
Latvija  

12.2005 – 02.200  Asociētais profesors Rīgas Tehniskā universitāte, Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu katedra, Kronvalda bulv. 1, LV-
1010, Rīga, Latvija 

12.2000 – 12.2005 Docents Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un 
siltuma sistēmu katedra, Kronvalda bulv. 1, LV-1010, Rīga, 
Latvija 

04.2001 – 03.2007  Valdes loceklis „Vattenfall Latvia SIA”, Lidosta Rīga, Mārupes 
pag., LV-1053, Latvija 

10.1995 – 04.2001 Projektu directors „Vattenfall Latvia SIA”, Lidosta Rīga, Mārupes 
pag., LV-1053, Latvija 

1992.-1993.  Projektu direktors Kompānija EEE SIA, Šmerļa iela – 1, Rīga, 
Latvija 

1990.-1993. Asistents Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte, Siltumenerģētikas katedra 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 
Sekojošu Latvijas Zinātnes Padomes, RTU un Izglītības un Zinātnes Ministrijas 
finansētu projektu vadītājs: 



  

- LZP projekts Nr. 08.2130, „Bioetanola kurināmā elementu kurināmā 
pārveidošanas procesu un enerģijas bilances analīze to integrēšanai 
siltumapgādes sistēmā”, 2008.g. 
- LZP projekts Nr. 08.2131, „Latvijas elektroapgādes sistēmai atbilstošu 
elektroenerģijas ietekmes uz vidi eko-indikatoru izstrāde ekodizaina 
vajadzībām”, 2008.g. 
- IZM-RTU projekts Nr. R7383, „Bioetanola kurināmā elementu 
koģenerācijas sistēmu integrēšana Latvijas energoapgādes sistēmā”, 2008.g. 

LZP projekts Nr.09.1422, „Klimata tehnoloģiju integrēšanas risinājumu izpēte 
Latvijas tautsaimniecības inovācijas un konkurētspējas palielināšanai”, 2009.g. 
Līgumdarbs Nr. L7588, „Siltumenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikas projekta 
izvērtējums”, noslēgts starp Rīgas Tehnisko universitāti un Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisiju, 2009.g. izvērtējumu. 
„Atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 
2020.gadam”, Līgumdarbs Nr.313 ar Latvijas Vides aizsardzības fonda 
administrāciju, 2008.g. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
55 zinātniskas publikācijas, 4 grāmatas 
Jaunāko publikāciju saraksts: 
1. Dāce E., Bērziņa A., Bažbauers G. Analysis of Waste Sorting Population in Latvia 
by Using System Dynamics Modeling // Proceedings of 7th International conference 
on Natural Sciences and Technologies for Waste and Wastewater Treatment, 
Remediation, Emissions Related to Climate, Environmental and Economic Effects, 
Sweden, Kalmara, 22.-24. November, 2010. - pp 485-494 
2. Porubova J., Bažbauers G. Analysis of Long-Term Plan for Energy Supply 
System for Latvia that is 100% Based on the Use of Local Energy Resources // 
Scientific Journal of RTU. 13. series., Environmental and Climate Technologies. - 4. 
vol. (2010), pp 82-90 
3. Markova D., Porubova J., Bažbauers G. Integration of bioethanol fuel cell 
cogeneration systems into Latvian energy supply system // Bulgarian Journal of 
Meteorology and Hydrology, May, 2009 
4. Auniņa Z., Bažbauers G., Valters K. Feasibility of Bioethanol Production from 
Lignocellulosic Biomass // Scientific Journal of RTU. 13. series., Environmental and 
Climate Technologies. - 4. vol. (2010), pp 11-15 
5. Bērziņa A., Dāce E., Bažbauers G. Analysis of Ecodesign Implementation and 
Solutions for Packaging Waste System by Using System Dynamics Modeling // 
Scientific Journal of RTU. 13. series., Environmental and Climate Technologies. - 4. 
vol. (2010), pp 22-28 
6. D. Markova, G. Bazbauers, K. Valters, R. Alhucema Arias, C. Weuffen, 
L.Rochlitz, Optimization of bio-ethanol autothermal reforming and carbon monoxide 
removal processes, Journal of Power Sources 193 (2009), pp. 9-16, DOI information: 
10.1016/j.jpowsour.2009.01.095 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 15 gadi 
 



  

Lekciju kursi  
“Energoapgādes ilgtspējīga attīstība” 
"Energoapgādes socio-ekonomiskie aspekti" 
“Ekodizains” 
„Dzīves cikla analīze” 
„Enerģētika un vides aizsardzība” 
„Atjaunojamie energoresursi”  
"Enerģijas pārveidošana un racionāla izmantošana" 
"Siltumtehnika" 
“Energotehnoloģijas" 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 

No 14.02.2011 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāna vietnieks 
mācību jautājumos 
29.11.201 reģistrēts, kā EK Cordis eksperts, Nr: EX2006C180612. (FP7 Expert, 
Non-FP Expert) 
Ar Latvijas Zinātnes Padomes Lēmumu Nr. 3-3-1, 2009.gada 21.aprīlī, apstiprināts 
par ekspertu zinātnes nozares: “Vides zinātne (4.3.)” apakšnozares “ Vides zinātne 
(4.3.)” ekspertu; pilnvaru termiņs: līdz 2012.gada 21.aprīlim. 
No 04.06.2009 – RTU Senāta loceklis, Akadēmiskās sapulces revīzijas komisijas 
loceklis, darbojas Senāta finanšu un budžeta komisijā. 
26.05.2009 ievēlēts Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras Energoapgādes 
ekspertu konsultatīvajā padomē 
25.05.2009 ievēlēts Promocijas padomes „RTU P-19” Vides zinātnes nozares 
sastāvā (RTU Senāta sēdes protokols Nr.532). 
No 2009.g. maija eksperts LATAK sertificētā „PSI Grupas”energoauditoru 
sertifikācijas shēmā. 

Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas prezidents no 2005. līdz 2007.gadam; no 
2007.g. – asociācijas padomes loceklis. 
 
 
 
 
 
 
17.05.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:   Andra BLUMBERGA  
E-pasts:   andra.blumberga@rtu.lv 
Tālrunis darbā:   +371 29516506 
Dzimšanas datums:    17.12.1971. 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: angļu, krievu  
 
 
IZGLĪTĪBA 
 
2006. Kurss More Efficient Energy Use,  De Monfort Universitāte, Lestera, 
Lielbritānija Lielbritānijas valdības stipendija Chevening Scholarship 
1996.-2001. Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte 
Enerģētikas institūts. Inženierzinātņu doktora grāds 
1994.-1996. Rīgas Tehniskā universitāte Siltuma, gāzes un ūdens apgādes 
tehnoloģijas institūts maģistra grāds 
1995.-1996. Rīgas Biznesa skola (RTU) Pre-MBA studijas: apgūti sekojoši kursi: 
angļu valoda, grāmatvedība, ekonomika, statistika.  
1994.-1995. Rīgas Tehniskā universitāte Siltuma, gāzes un ūdens apgādes 
tehnoloģijas institūts Inženiera grāds 
1990.-1994. Rīgas Tehniskā universitāte Siltuma, gāzes un ūdens apgādes 
tehnoloģijas insitūts, bakalaura grāds 
 
DARBA PIEREDZE 
 
1999.gada oktobris – šobrīd  profesore RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu 
institūts  
1999.gada marts – šobrīd Valdes locekle SIA „Ekodoma”, Vides konsultācijas 
1993.gada novembris – 1999.gada marts Ventilācijas un saldēšanas nodaļas vadītāja 

SIA “ABB Latvija”, Enerģētika 
1993.gada janvāris – 1993.gada novembris asistente Cilvēku un rūpniecības 

uzņēmumu ekoloģijas apvienība Vide un enerģētika  
1992.gada septembris – 1993.gada janvāris asistente  Rīgas dome: gaisa piesārņojuma 

monitoringa grupa Vide un enerģētika 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
 

1. Starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs: 
• Eiropas Savienības programmas EMINENT izpildītāja 
• Ziemeļvalstu energoizpētes NERP programmas “Solar Energy Systems”  

izpildītāja 
• Ziemeļvalstu energoizpētes NERP programmas “BioH2”  izpildītāja 
• Ziemeļvalstu energoizpētes NERP programmas “NordCO2”  izpildītāja 



  

• Eiropas Komisijas projekta “OPET (Organisation for Promotion of Energy 
Technologies)  Building”, vadītāja; 

• Eiropas Komisijas projekta “SAVE Third Party Financing in CEEC” , 
vadītāja; 

• Eiropas Komisijas projekta “Synergy Climate Change Network” , vadītāja; 
• Eiropas Komisijas projekta “OPET Network” , vadītāja; 
• Eiropas Komisijas projekta “ALTENER EUBIONET” , vadītāja; 
• Eiropas Komisijas projekta „INOFIN”, vadītāja; 
• Eiropas Komisijas projekta „Green Label Purchase” , vadītāja, 
• Eiropas Komisijas projekta „NorthPass” izpildītāja; 
• Baltijas jūras Vides programmas projekta „PlasTEP” vadītāja; 
• Baltijas jūras Vides programmas projekta „CoolBricks” vadītāja; 
• EEZ un Vides ministrijas projekta „Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides 

politikā” vadītāja; 
• Baltijas jūras Vides programmas projekta „PEA” izpildītāja; 
• FP7 projekta „BioH2” izpildītāja. 
2. Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu 

projektu un programmu dalībnieks vai vadītājs: 
• LZP grants Nr. 09.1241 „Ilgtspējīgas ēku enerģijas patēriņa samazināšanas 

iespēju izpēte. Stratēģija. Nulles emisiju ēka.”,  vadītāja 
• LZP grants Nr 04.1186  Reģionālā SEG izmešu samazinājuma izpēte un 

optimizācija, realizējot  ēku energoefektivitātes projektus, vadītāja; 
• RTU-IZM projekts R 7378 „Zema enerģijas patēriņa ēkas koncepcijas 

izstrāde Latvijas apstākļiem”, vadītāja; 
• Grants Nr. 08.2136 „Ekobūves ietekmes uz klimata pārmaiņām 

pamatojums”, vadītāja; 
• RTU iekšējais projekts „Slāpekļa oksīdu samazināšanas metodes granulu 

katlos“, vadītāja; 
• “ “Pamatbiznesa attīstības programmas līdz 2012.gadam” stratēģiskais 

ietekmes uz vidi novērtējums. Līgums ar VAS „Latvenergo”, izpildītāja; 
• „Kliedētās enerģijas ražošanas vides aspektu analīze.” Līgums ar VAS 

„Latvenergo”,  izpildītāja; 
• Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts „Atjaunojamo energoresursu 

izmantošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020.gadam”, vadītāja; 
• Mežu attīstības fonda projekts „Faktiskās enerģētiskās koksnes plūsmas 

apzināšana”, dalībniece; 
LZP grants „Klimata tehnoloģiju attīstības modelēšana enerģētikā”,  vadītāja. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
1. Blumberga A., Žogla G., Rošā M., Blumberga D. Analysis of Green Investment 

Scheme for Energy Efficient Measures in Latvia // Climate Change Management. 
The Economic, Social and Political Elements of Climate Change. - , : Springerl, 
2010. - 193.-206. lpp. 

2. Blumberga A.,  Žogla G., The lost energy. In-situ heat flow measurements before 
and after energy efficiency measures in apartment buildings in Latvia. Conference 
Proceedings:  DYNASTEE international workshop pn Dynamic Methods for 
Building Energy Assesment, 2010.gada  11.-12.oktobris , Brisele, Beļģija, 112.-
116. Lpp. 



  

3. Kamenders A., Krauklis E., Blumberga A. First Passive House in Latvia: A Real 
Example // 14th International Passive House Conference 2010, Vācija, Drēzdene, 
28.maijs-30. jūnijs, 2010. - 109.-115. lpp. 

4. Blumberga D., Dzene I., Rošā M., Blumberga A. Latvijas enerģētikas sektora 
attīstības modelēšana. Energoresursu reģionālā pieejamība // Starptautiskās 
zinātniskās konferences „Telpiskā stratēģija ilgtspējīgai attīstībai: Veidojam 
Latvijas nākotni” rakstu krājums, Latvija, Rīga, Kuldīga, 15.-17. oktobris, 2009. - 
1.-8. lpp. 

5. Pelss M., Blumberga A., Kamenders A. Thermal Bridge Impact on the Heating 
Demand in a Low-Energy House // RTU zinātniskie raksti. 13. sēr., Vides un 
klimata tehnoloģijas. - 4. sēj. (2010), 76.-81. lpp. 

6. Žogla G., Blumberga A. Energy Consumption and Indoor Air Quality of Different 
Ventilation Possibilities in a New Apartment Building // RTU zinātniskie raksti. 
13. sēr., Vides un klimata tehnoloģijas. - 4. sēj. (2010), 130.-135. lpp. 

7. Rošā M., Blumberga A., Žogla G., Blumberga D. Analysis of Green Investment 
Scheme for Energy Efficiency Measures in Latvia, Climate2009, Climate2009 
(online conference), VĀCIJA, Hamburga, 2.-6. novembris, 2009. - 105-119. lpp  

8. Kamenders A., Žogla G., Blumberga A. Passive House Characteristics in Latvian 
Cold Climate , Conference Proceedings: 13th International Passive House 
Conference 2009, 13th International Passive House Conference 2009, VĀCIJA, 
Frankfurte, 17.-18. aprīlis, 2009. - 201-207.lpp. 

9. Žogla G., Kamenders A., Blumberga A., “Ēku siltumenerģijas patēriņa analīze, 
ēku energoefektivitāte”, RTU Zinātnisko rakstu krājums “Enerģētika un 
elektrotehnika”, 2008. 

10. Veidenbergs I., Blumberga D., Rochas C., Blumberga A,, Romagnioli F., Rošā M. 
Small scale cogeneration plant data processing and analysis, Latvian Journal of 
Physics and Technical Sciences, Vol.45, 2008. 

11. Kamenders A., Žogla G., Blumberga A., “Tipveida dzīvojamo ēku 
energoefektivitāte Daugavpilī”// RTU Zinātnisko rakstu krājums “Enerģētika un 
elektrotehnika”, 2008.;  

12. G.Peszko, T.Matsuki, K.Haemekoski, S.Klapare, B.Letachowitz, K.Shimazaki, 
K.Kuloveski, A.Blumberga, B.Circene, J.Jurkans, A.Karklins, S.Ruza, E.Vigants 
Latvia’s Participation in International Emmissions Trading, The World Bank, 
ECSSD Sustainable Development Paper Nr.47, April 2007. 

13. Kamenders A., Blumberga A., Energy efficient one family house development in 
Latvia // RTU Zinātnisko rakstu krājums “Enerģētika un elektrotehnika”, 4. sēr., 
21. sēj., R.: RTU izdevniecība, 2007, 92 -98. lpp.; 

14. Kazinovska G., Blumberga A., Kamenders A., Hybrid ventilation in passive house 
in Latvia, // RTU Zinātnisko rakstu krājums “Enerģētika un elektrotehnika”, 4. 
sēr., 21. sēj., R.: RTU izdevniecība, 2007, 163 -170. lpp. 

15. Blumberga A., Kamenders A., Passive house in Latvia, Latvian Journal of Physics 
and Technical Sciences, issue 6, 2006, p.25-34. 

16. Andra Blumberga, Ivars Veidenbergs “Lighting Market Transformation in 
Residential Sector in Latvia. Lessons learned”, Conference Proceedings: “Right 
Light 6“, Šanhaja,  Ķīna, 9,-11, maijs, 2005, 312.-316.lpp. 

 
Mācību grāmatas 
1. A.Blumberga, D.Blumberga, M. Kļaviņš, M.Rošā, S.Valtere Vides tehnoloģijas / 

monogrāfija 2010 LU grāmatu apgāds 250 lpp. 
2. Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem, Andras Blumbergas redakcijā, 

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. - 318 lpp. 



  

3. Sistēmiskas domāšanas integrēšana vides politikā, Andras Blumbergas redakcijā - 
Rīga : Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma sistēmu un vides aizsardzības 
institūts, 2010. - 225 lpp. 

4. System Dynamics for Environmental Engineering Students. Edited by Andra 
Blumberga. Institute of Energy Systems and Environment, Riga Technical 
university, Riga. 2011. 

5. Blumberga A. Mācību palīglīdzeklis studiju kursā "Inženierkomunikācijas". - 
Riga : SIA "Juridiskā koledža", 2010. - 175 lpp. 

6. I.Dzene, K.Rošā, A. Blumberga, D.Blumberga, M.Rošā Ilgtspējīga 
energoplānošana R. Ekodoma. 2009, 72 lpp. 

7. Blumberga A., Laaniste M., Kuttim A. EU ENERGY LAW, Renewable energy in 
the European Union, Part II, National Renewable Energy Support schemes and 
policies in Estonia. Claeys & Casteels BVBA (Beļģija), 2010. 

8. Blumberga D., Blumberga A., Žogla G. Rokasgrāmata ēku energoefektivitātes 
pasākumu ieviešanai. - Rīga : Ekodoma, 2008. - 97 lpp. 

9. A.Blumberga, D.Blumberga Energoserviss. Energoservisa pakalpojumi. 
R.Mēnesupe, 2004, 121.lpp. 

10.  Dzīvokļa īpašnieka rokasgrāmata, Andra Blumberga, Antons Kovaļevskis, Andris 
Krēsliņš, Jānis Lapsa, Mārtiņš Rāzna, Tekla Rozentāle, Gita Smogorževska, Daina 
Škuškovnika, Sasha Tsenkova, Mājokļu aģentūra, Rīga, 2003, 142 p. 

11. Blumberga A., Blumberga D., Blumberga M., Cikmačs P.,  Veidenbergs I. 
Efektīva apgaisme. Mācību līdzeklis. Apgāds Imanta, Rīga, 2002., 124 lpp 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 

1. Blumberga A., Why residential energy efficiency moves slowly and how to 
speed it up?, 6th Baltic Housing Conference, Energy Saving in the Residential 
Sector-Country Experiences, Tallinn, April 27,2011. 

2. Blumberga A., Green Investments for energy efficiency in buildings in Latvia, 
International Expert Conference on  Heritage Preservation and Energy 
Efficiency, Hamburg,  April 1, 2011. 

3. Romagnoli F., Dzene I., Barisa A., Blumberga D., Blumberga A., Davidsen P., 
Moxnes E. The Use of System Dynamics Approach for Assessing the Impacts 
of Policy Measures and Strategies on Wood Energy Market Development in 
Latvia // Proceedings of the 3rd International Symposium on Energy from 
Biomass and Waste, Itālija, Venēcija, 8.-11. novembris, 2010. - 14.-26. lpp. 

4. Dzene I., Romagnoli F., Barisa A., Blumberga D., Blumberga A., Davidsen P., 
Moxnes E. Building-Up a System Dynamics Model for Transforming the 
Latvian Energy Market in Environmentally Sound Direction // Proceedings of 
the 3rd International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Itālija, 
Venēcija, 8.-11. novembris, 2010. - 1.-13. lpp. 

5. Blumberga A.,  Žogla G., The lost energy. In-situ heat flow measurements 
before and after energy efficiency measures in apartment buildings in Latvia. 
Conference Proceedings:  DYNASTEE international workshop pn Dynamic 
Methods for Building Energy Assesment, 2010.gada  11.-12.oktobris , Brisele, 
Beļģija, 112.-116. Lpp. 

6. A.Kamenders, G.Zogla, A.Blumberga, Passive house characteristics in 
Latvian cold climate, 13th International Conference on Passive Houses 2009. 

7. „Lietišķās spēles inženierzinātņu izglītībā”, 2.starptautiskā konference „Vides 
zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā, Rīga, 2008.gada 14.marts; 



  

„Lietišķās spēles vides inženierzinātņu studijās”, starptautiskā konference „Vides 
izglītības saturs augstskolā”, 2008.gada 8.-10.decembris 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 12 gadi 
 
CITA INFORMĀCIJA 
 
A.Blumberga, S.Njakou Djomo, D.Blumberga, I.Dzene (2008), Kombinētais 
bioūdeņraža un granulu kombinētais modulis. LR patents LV13760 izdots 
20.11.2008.  
 
 
 
17.05.2011. 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos no 2008.-2011.gadam (3) 
Publikācijas recenzētos izdevumos no 2006.-2011.gadam (8) 

1.Vispārīgās ziņas 
Vārds, uzvārds Guna CIEMLEJA 

 
Adrese Ezera iela 17, Talsi, LV-3201 

 
Tālrunis 
E-pasts 

26595969 
gunaciemleja@inbox.lv 
 

Izglītība 09.2006-12.2010 Ekonomikas doktors , diploms D Nr.0236 
(31.01.2011) Rīgas Tehniskā universitāte. 
 
09.2003-06.2005 Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā, diploms MDA 
Nr.1027 (17.06.2005) Rīgas Tehniskā universitāte. 
 
09.1999-06.2003 Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
diploms Nr.014786 (10.07.2003) Rīgas Tehniskā universitāte.  
 

Darba pieredze 01.02.2010 līdz šim laikam  
Rīgas Tehniskā universitāte, IEVF RUI, pētniece 
 
01.02.2007 līdz 31.01.2010  
Rīgas Tehniskā universitāte, IEVF RUI, zinātniskā asistente 
 
25.09.1995 līdz šim laikam  
SIA Talsu tipogrāfija, finanšu direktore 
 

Valodu prasmes Latviešu (dzimtā); krievu (B2); vācu (B1); angļu (A1). 
 
2.Zinātniskā darbība un publikācijas 
Starptautisko 
pētījumu projekts (1) 

Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts «Sustainability and 
social responsibility through learning in SME» Nr. LLP-LdV-TOI-
2008-LT-0021 (2008.g-2010.g) - projekta izpildītāja 
 

Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Rīgas 
Tehniskās 
universitātes projekti 
(4) 

RTU projekts «Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo 
komersantu inovatīvo uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums» 
(no 01.10.2008 līdz 15.09.2009) – projekta izpildītāja; 
IZM RTU projekts R7358 «Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta 
uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums» (no 
01.03.2008 līdz 31.12.2008) – projekta izpildītāja; 
RTU projekts ZP-2007/15 «Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu 
ilgtspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums» (no 
01.10.2007 -15.09.2008) – projekta izpildītāja; 
IZM RTU pētniecības projekts «International Summer School for 
doctoral students «Creative Business Environment: Possibilities of 
Research» and International Scientific Seminar «Challenges of 
Research: Theory and Practice»» (20-22.08.2007) – projekta izpildītāja.



  

Citas publikācijas no 2006.-2011.gadam (15) 
Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs no 2006.-
2011.gadam (14) 
3.Pedagoģiskā darbība 
Vadītie maģistra 
darbi 

1- aizstāvēts (2009.gads), 1-tiek izstrādāts 

Vadītie 
bakalaura darbi 

1-aizstāvēts (2007.gads) 

Studiju 
priekšmeti 
 
 

Pilns lekciju kurss (48 stundas) maģistra profesionālo studiju programmas 
«Ekonomika» priekšmetā «Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais 
novērtējums» no 2007.gada marta līdz šim brīdim 

Papildus  Praktiskās nodarbības maģistra akadēmisko studiju programmas 
«Uzņēmējdarbības finanses» priekšmetā «Finanšu pārskati» 8 stundas (2010.gada 
oktobris); 

Lekcijas un praktiskās nodarbības maģistra akadēmisko studiju programmas 
«Uzņēmējdarbība un vadīšana» priekšmetā «Uzņēmumu ekonomika (speckurss)» 
- 48 stundas (2010.gada septembris-decembris) 

Maģistra darbu izstrādes konsultante RUE katedrā, programmas 
«Uzņēmējdarbības finanses» maģistrantiem, pamatojoties uz IEVF dekāna 
rīkojumu Nr.22/167 no 18.12.2009; 

Praktiskās nodarbības maģistra akadēmisko studiju programmas 
«Uzņēmējdarbība un vadīšana» priekšmetā «Uzņēmumu ekonomika (speckurss)» 
- 6 stundas (2009.gads, septembris); 

Praktiskās nodarbības bakalaura profesionālo studiju programmas 
«Uzņēmējdarbība un vadīšana» priekšmetā «Investīciju plānošana» - 4 stundas 
(2009.gads, septembris); 

Praktiskās nodarbības maģistra akadēmisko studiju programmas 
«Uzņēmējdarbības finanses» priekšmetā «Finanšu pārskati» 8 stundas (2009.gada 
maijs) un priekšmetā «Finanšu analīze un plānošana» - 12 stundas (2009.gads, 
oktobris); 

Praktiskās nodarbības akadēmisko maģistru studiju programmas 
«Uzņēmējdarbības finanses» mācību priekšmetā «Finanšu pārskati» 12 stundas 
(2008.gads, decembris) un «Finanšu analīze un plānošana» 3 stundas (2008. gads, 
maijs). 

Praktiskās nodarbības maģistra profesionālo studiju programmas mācību 
priekšmetā «Korporatīvās finanses»- 2 stundas (2006.gads, oktobris); 

Semināri bakalaura studiju programmas mācību priekšmetā «Mikroekonomika» 
(2006.gads, septembris-decembris); 

Semināri bakalaura studiju programmas mācību priekšmetā «Makroekonomika» 
(2006.gads, februāris-maijs); 

Semināri bakalaura studiju programmas mācību priekšmetā «Mikroekonomika» 
(2005.gads, septembris-decembris). 

 
17.05.2011. 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Konstantins DIDENKO 
E-pasts:   konstantins.didenko@rtu.lv  
Tālrunis darbā:   +371 67089397 
Dzimšanas gads:    1946.g. Latvija, Jelgava 
 
VALODAS 
Latviešu, krievu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
1985. Ekonomikas zinātņu kandidāts, Rīga, LZA, Ekonomikas institūts; 
1964.- 1969. Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris- ekonomists. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
2005. LZA korespondētājloceklis; 
2001. RTU profesors; 
1992. Ekonomikas doktors (Dr.oec.); 
1985. Ekonomikas zinātņu kandidāts: disertācija „Izmaksu koeficientu stabilitātes 
pētīšana” Latvijas Zinātņu akadēmija, Ekonomikas institūts, Rīga. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2009. gada jūnijs. NICE NETWORK Annual Conference 2009. Izmiz, Turkey. 
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. 
2006. gada septembris. „Inovāciju diena 2006”, LDDK. Rīga. 
2006. gada jūnijs. 4th Annual BMDA Conference “Creating. Well-being- 
Enterpreneurs in the Drives Seat.” Helsinki, Finland. 
2006. gada jūnijs. Small Business Management: Innovation Strategy, Values. 
International Scientific Seminar. RTU, Rīga. (Programmkomitejas vadītājs). 
2006. г. февраль. Международний научно- практический семинар «Мировая 
економика и бизнес-администрирование на малых и средных предприяциях» 
Белорусия. Минек. 
2004. gada jūnijs. “Par drošu un sakoptu vidi”. Seminārs, Rīga. 



  

2004. gada aprīlis. “Nepilna laika studijas un tālākizglītība. Problēmas un iespējas”. 
Metodiskais seminārs, RTU. 
2004. март. Семинар международной ассоциации деканов экономических 
факультетов технических вузов. Украина, Киев, НТУУ, «КПИ», ФММ.  
2003. gada oktobris. RTU Zinātniski praktiskais seminārs “Latvijas rūpniecības 
konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”. (semināra vadītājs). Latvija, Rīga. 
2002. Baltijas universitāšu administratoru seminārs. Tartu, Igaunija. 
2002. Diskusija par ekonomikas zinātni Latvijā. LZA EI. Latvija, Rīga. 
2002. Augstākās izglītības padomes rīkotais seminārs “Profesiju standartu izstrāde un 
pielietojums akreditācijas procesā augstākajā izglītībā”. Latvijā, Rīgā. 
2002. RTU metodiskais seminārs “Studentu patstāvīgais darbs un darbs grupās”. 
Latvijā, Rīgā. 
 
DARBA PIEREDZE 
kopš 2008. gada RTU Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas (RUE) katedras 
vadītājs; 
kopš 2007. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Inženierekonomikas un vadības 
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; 
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 ekonomiskā 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. Didenko K., Jurēnoks V., Jansons V. Statistical modeling of behaviour of urban 

ECO-invironment system // УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
„Management & Sustainable Development”- volume 26, part 2, 2010 University 
of Forestry, Sofia, Bulgaria- p. 10-15. 

2. Didenko K., Jurēnoks V., Jansons V. Statistical modeling of financial stability of 
logistics system // THE 13th International conference on harbor  MARITIME 



  

MULTIMODAL LOGISTICS MODELING & SIMULATION, October 13-15, 
2010, Fes, Morocco – pp. 1-6. 

3. Didenko K., Magidenko A., Lāce N. u.c. Inovatīvas darbības attīstības 
ekonomiskie aspekti Latvijā // LZP EKONOMIKAS, JURIDISKĀS UN 
VĒSTURES ZINĀTNES GALVENIE PĒTĪJUMU VIRZIENI 2009.GADĀ, 
Rīga - 2010,  70. Lpp. 

4. Didenko K.,Magidenko A., Dubro N. About innovative approach of hazardous 
waste manemagent in Latvia // III INTERNATIONAL SCIENCE 
CONFERENCE „KNOWLEGDE SOCIETY”, IV INTERNATIONAL SCIENSE 
CONFERENCE for  YOUNG RESEARCHERS „TECHNICAL SCIENCE AND 
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publication of the Knowlwdge Society Institute, Jan III, volume 2, June 2010. pp-
12 

5. Didenko V., Magidenko A Dabasgāzes tarifu veidošanas principi Latvijā un to 
ietekmējošie faktori // RTU IEVF ZINĀTNISKIE RAKSTI „EKONOMISKIE 
PĒTĪJUMI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ.” 8.sējums. 2010.g. (izdošanā) - 6.lpp. 

6. Didenko K., Jansons V., Jurenoks V., Modeling of multimodal flows in logistic 
using of nonparametric method // ISBN 88-9000732-6-8 International 
Mediterranean Modeling Multiconference, DIPTEM University of Genoa Italy 
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
1. 2010. gada 13-15 October,  THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

HARBOR  MARITIME MULTIMODAL LOGISTICS MODELING & 
SIMULATION, Fes, Morocco 

2. 2010. Gada, University of Forestry, УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ „Management & Sustainable Development” Sofia, Bulgaria. 

3. 2010, June. III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE „KNOWLEGDE 
SOCIETY”, IV INTERNATIONAL SCIENSE CONFERENCE for  YOUNG 
RESEARCHERS „TECHNICAL SCIENCE AND INDUSTRIAL 
MANAGEMENT”, KSI transactions on knowlegde society, A publication of the 
Knowlwdge Society Institute. 

4. 2010. gada 13-14. maijs. 8th  Annual BMDA Conference „Flaying Through 
Turbulence – Transformation For The Future”, Riga, Latvia. 

5. 2010 22-23.april.  International Conference „Economics&Management” Riga 
Technical University, Riga, Latvia. 

6. Didenko V., Magidenko A. Dabasgāzes tarifu veidošanas pamatprincipi Latvijā 
un to ietekmējošie faktori // 51. RTU STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ 
KONFERENCE, RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā 
konference (SCEE`2010), 15 oktobrī 2010. g., Rīga, RTU Konferences tēžu 
krājums 2010 – 24. lpp. 

7. 2009.gada 20-22.marts. XIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
ON MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, programmu 
komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Yundola, Bulgaria. 

8. 2008, March 21-23. X International Scientific Conference „Management and 
Sustainable Development”. Yundola, Bulgaria.  

9. 2008, May 16-17. 5th International Scientific Conference „Business and 
Management 2008”. Vilnius, Lithuania. 

10. 2008. gada jūnijs. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „NOWOCZESNE 
INSTRUMENTY ZARZADZANIA”. Warszawa. 

11. 2008, June 3-6. 22nd European Conference on Modelling and Simulation. Nicosia, 
Cyprus. 

12. 2008, June 12-14. The Nice Network Conference. Vilnius Gediminas Technical 
university. Vilnius, Lithuania. 

13. 2008, September 17-19. The International Mediterranean and Latin American 
Modeling Multi-Conference. Campora S. Giovanni, Italy.  

14. 2008.gada 29.oktobris. Finanšu forums Rīgas reģionālā konference „Valsts 
atbalsts + nodokļu politika = izaugsme”. Latvija, Rīga. 

15. 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. 

16. 2007. gada oktobris. International Mediterranean Modelling Multiconference. 
Bergeggi. Italy. 

17. 2007. gada septembris. 6th EUROSIM CONGRESS. Ljubljana, Slovēnija. 
18. 2007. gada jūnijs. 21th European Conference on Modelling and Simulation. 

Prague, Czech Republic. 
19. 2006. gada oktobris. The 4th International Scientific conference BUSINESS 

AND MANAGEMENT 2006. Vilnius, Lithuania. 
 



  

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 38 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. Programmu direktors: 
1. Bakalaura akadēmiskā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”;  
2. Bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”; 
3. Maģistra akadēmiskā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”; 
4. Maģistra profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās 
2006. gada septembris.  
Lekcijas „Ekonomiskā analīze” Gabrova Tehniskā universitāte  
 
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. IEVF Domes loceklis;  
11. Darbs komisijās u. tml. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
RTU Goda darbinieks. 
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. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, Vārds: Kristīne GORBUNOVA 
E-pasts: kristine.gorbunova@rtu.lv 
Tālrunis darbā: 67089378 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu, angļu  
 
IZGLĪTĪBA 
 
1992. – 1994., RTU 
Diploms/Inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā,  
1994. – 1996., RTU 
Diploms/ inženiera ekonomista kvalifikācija, transporta  ekonomikas un 
organizācijas specializācijā 
1996. – 1998., RTU 
Diploms/ekonomikas maģistrs tautsaimniecība 
 

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 

1) Apmeklēju Latvijas Centrālās Bankas (LCB) organizētās konferences: 
• 2005. gada septembrī. Konferences tēma „Latvija ceļā uz labklājību: 

izaugsmes potenciāls un vīzijas” 
• 2006. gadā oktobrī. Konferences tēma „Latvijas tautsaimniecības 

ilgtspējīga attīstība: aktualitātes, riski, risinājumi” 
• 2007. gada oktobrī. Konferences tēma „Konkurētspēja: Latvijas 

tautsaimniecības nākotnes stūrakmens” 
• 2008. gadā oktobrī. Konferences tēma „Ceļā uz € ieviešanu. Pieredze 

un perspektīvas”; 
2) Piedalījos seminārā „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības 

problēmas un stratēģijas”, kas notika 2007. gada 4. aprīlī (organizators RTU); 
3) Apmeklēju konferenci „Latvijas darba tirgus izaicinājumi”, kas notika 2007. 

gada 13. jūnijā (organizators Labklājības ministrija); 
4) Apmeklēju konferenci „Pētnieku mobilitāte – kāds ir tās institucionālais un 

ekonomiskais konteksts?”, kuru organizēja Latvijas Pētnieku Mobilitātes 
Centrs 2007. gada 13.novembrī; 

5) Apmeklēju Nacionālo forumu „Atspēriens. Latvija 2030”. Kas notika 2008. 
gada 10. oktobrī; 

6) Apmeklēju LCB organizētas Ekspertu sarunas pēc tēmas „Eksporta 
konkurētspēja”, kas notika 2008. gada 15. decembrī; 

7) Apmeklēju LCB organizētas Ekspertu sarunas pēc tēmas „Eiro loma globālajā 
finanšu krīzē”, kas notika 2009. gada 8. aprīlī; 

8) Piedalījos RTU IEVF organizētajā seminārā „Latvijas tautsaimniecības 
pagātne, tagadne un perspektīvas”, kas notika 2009. gada 15. aprīlī; 

9) Apmeklēju RTU metodisko semināru „No mācīšanas uz aktīvo mācīšanos jeb 
Labā studēšanas prakse”, kas notika 2009. gada 16. aprīlī; 



  

10) Apmeklēju LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Tālākizglītības nodaļas 
organizētos kursus augstskolas mācībspēkiem ar vairāk nekā trīs gadu darba 
stāžu augstskolā „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/ izglītības darba vadībā”. Kursa kopapjoms 160 
stundas, no tām 60 kontaktstundas, 4 kredītpunkti. Nodarbības no 12.11.08 
līdz 10.06.09. Sertifikāta izsniegšana 10.06.09.; 

11)  Piedalījos Latvijas Ekonomikas asociācijas (LEA) organizētājās diskusijās: 
• Latvijas Ekonomistu asociācijas pilnsapulcē, 2009. gada 27. februārī; 
• Publiskā diskusijā „Latvijas tautsaimniecības virzības ceļi – iespējas un 

draudi”, kas notika 2009. gada 27. martā Banku augstskolas telpās 
K.Valdemāra ielā 161, konferenču zālē (organizators LEA) 

12) Apmeklēju LCB organizētas Ekspertu sarunas pēc tēmas „Cenu veidošanās 
mehānisms Latvijā”, kas notika 2010. gada 20. septembrī 

 

DARBA PIEREDZE 
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) no 1998. gada līdz 2003. gadam IEF TREI , 
asistente 
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) no 2003. gada līdz šim laikam RTU, IEF, TREI, 
Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra, lektore 
Biznesa augstskola „Turība” no 1998. gada līdz 2002. gadam, lektore 
Transporta un Sakaru Institūts ( TSI ) no 2003. gada, lektore 
Rīgas Starptautiskā Biznesa un Administrācijas Augstskola (RSEBAA) no 2002. 
gada, lektore 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1) Baltijas Foruma 11. starptautiskā konference ”Konkurence, integrācija, 

kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie 
aspekti”, notika 2006. gada 24. aprīlī. Raksta nosaukums: „Nodokļu politikas 
izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomikas izaugsmes dinamiku” 50. – 57.lpp.; 

2) Starptautiskā zinātniski – praktiskā konference „Psiholoģija, bizness un sabiedrības 
sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”, organizators Psiholoģijas augstskola 
(Latvija), notika 2006. gada 22. – 23. novembrī. Raksta nosaukums „Sociālās 
aizsardzības vieta valsts ekonomikā” 66. – 67. lpp.; 

3)  Baltijas Foruma 12. starptautiskā konference ”Latvijas ekonomikas līdzsvarota 
attīstība: problēmas, riski, perspektīvas”, notika 2007. gada 25. maijā. Raksta 
nosaukums „Анализ потоков трудовых ресурсов Латвии” 148. – 158. lpp; 

4) Starptautiskā zinātniskā konference Bulgārijā, notika 2007. gada 10.- 14. 
septembrī. Raksta nosaukums „Analysis of Migration Process in Latvia” . 140.-
152. lpp. 

 Bulgārija, 6th International Symposium ECONOMY & BUSINESS 2007. 
Economic  Development and Growth; 

5) RTU „50. STUDENTU ZINĀTNISKĀ UN TEHNISKĀ KONFERENCE. 
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas sekcija”. Tēzes nosaukums 
„Pasažieru aviopārvadājumi un to perspektīvas Latvijā”, kas notika 2009. gada 
22.aprīlī 

 



  

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
 
1) Baltijas Foruma 11. starptautiskā konference ”Konkurence, integrācija, 

kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie 
aspekti”, notika 2006. gada 24. aprīlī. Raksta nosaukums: „Nodokļu politikas 
izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomikas izaugsmes dinamiku”; 

2) Baltijas Foruma 12. starptautiskā konference ”Latvijas ekonomikas līdzsvarota 
attīstība: problēmas, riski, perspektīvas”, notika 2007. gada 25. maijā. Raksta 
nosaukums „Анализ потоков трудовых ресурсов Латвии”; 

3) Starptautiskā zinātniskā konference Bulgārijā, 2007. gads10.- 14. septembra. 
Raksta nosaukums „Analysis of Migration Process in Latvia” 

 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē no 1998. gada (13 gadi) 
 
Lekciju kursi 
RTU: 
 Ekonomika (bakalauri) (3 kredītpunkti) 
 Ekonomikas pamati (bakalauri) (2 kredītpunkti) 
 Makroekonomika (bakalauri) (48 st.) 
 Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums (maģistri) (48 st.) 
RSEBAA:  
 Mikroekonomika  
 Makroekonomika  
 Uzņēmuma finanses  
 Finanšu pārvaldība  
TSI:  
 Mikroekonomika  
 Mikroekonomikas procesu modelēšana ar Excel programmas palīdzību  
 Makroekonomika 
 Finanses. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, Uzvārds:  Vladimirs JANSONS 
E-pasts:   vladjans@latnet.lv 
Tālrunis darbā:   +371 67089425 
Dzimšanas dati:   03.03.47. 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda:   Krievu 
Citas valodas:   Latviešu, Angļu 
 
IZGLĪTĪBA    
 
2006. RTU IEF asociētais profesors; 
 
1983.-2006. RTU docents;  
 
1984. RTU Lietišķās Matemātikas katedra, docents; 
 
1979.-2005. Rīgas Tehniskā universitāte- aspirants; 
 
1970. Latvijas Universitāte, kvalifikācija matemātiķis. Diploma numurs Ч № 788545. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI  
 
1983.gada oktobris. 
Kijeva Valsts universitātes Padomē (Ukraina), 
Piešķirtsfizikas 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 
„TrendsanddriversimplementinginternationalcollaborationbetweenEuropeanenterprise
s”, RTU un iegūts sertifikāts; 

Iegūti sertifikāti no daudzām starptautiskajām konferencēm. 



  

Periodiskie RTUzinātniski- metodiskie semināri. 

RTU metodiskie semināri– Blackboard tehnoloģija mācību procesam. 

2000.gads Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrības (IMB) loceklis. 

Zinātniskie metodiskie semināri Ukrainā, Polijā, Bulgārijā. 

 
DARBA PIEREDZE   
 
no 2006. gada līdz šim brīdim 
RTU IEF 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 
 
no 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;; 
 



  

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 (2005 – 2010) ir publicēti 57 zinātniskie darbi (tai skaitā 
vispāratzītie 54 zinātniskie darbi). 
 
1. Use of information technology inteaching economics. XIIIInternationalScientific 

Conference “ManagementandSustainableDevelopment”Yundola, Bulgaria, 25-27 
March 2011,.p.91-92. 

2. Optimization of municipalwastecollectionfromurbanterritiries, 
usingstatisticalmodellingmrthods.XIII InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 25-27 March 
2011, p.92. 

3. Investigation of EconomicSystemsusingModelling Methods withCopula. The 13 
TH International Conferenceon HarborMaritime Multimodal Logistics 
Modelling&Simulation HMS 2010. Fez, Morocco, October 13-15, 2010. Full 
paper, p. 1-6. ISBN 2-9524747-4-5EAN 9782952474740 

4. StatisticalModelling of Behaviour of EconomicandUrbanEco-
EnvironmentSystems. XII InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 19-21 March, 
2010. ProgrammeandAbstracts, p.101. 

5. StatisticalModelling of Behaviour of EconomicandUrbanEco-
EnvironmentSystems. XII InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 19-21 March, 
2010. Full paper, p.10-15. ISSN 1311-4506 

6. InformationTechnologyUsingintheTraining Process inEconomics. 
InternationalConferenceEconomics&Management, April 22-23, 2010, Riga, 
RigaTechnicalUniversityAbstracts of Presentations, RTU PublishingHouse, Riga– 
2010, p.178 - 179. ISBN 978-9934-10-018-5. 

7. InnovationModeling Methods UsingforInvestigation of Behaviour of RealSocio-
Economical Systems. XI International Scientific Conference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 20-22 March, 
2009. ProgrammeandAbstracts, p.4. 

8. InnovationModeling Methods UsingforInvestigation of Behaviour of RealSocio-
EconomicalSystems. XI InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 20-22 March, 
2009. Full paper, p.4-8. 

9. Investigation of EconomicSystemsusingModelling Methods withCopula. XI 
InternationalConferenceonComputerModelling and SimulationUKSim 2009. 
Cambridge, UnitedKingdom, March, 2009. Book of Abstracts, p. 33. 



  

10. EffectiveResearch of EconomicSystemsusingModernmethods of 
StatisticalModelling. 50-th International Scientific Conference of RigaTechnical 
University, October 15-16, 2009, Riga, Abstracts of Presentations, p.26. ISBN 
978-9984-32-173-8. 

11. Investigation of EconomicSystemsusingModelling Methods withCopula. XI 
International ConferenceonComputer Modelling and Simulation UKSim 2008. 
Cambridge, UnitedKingdom, March, 2009. Full paper, CD. p.311- 316. ISBN 0-
7695-3114-8. 

12. ScanStatisticsUsingforEconomicalResearch. X InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria.Yundola, Bulgaria 
21-23 March, 2008, p.47. 

13. OptimizationModelsforDistribution of investmentsin Enterprisesby Operation 
Types. The 5-th InternationalScientificConference” BusinessandManagement’. 
16–17 May, Vilnius 2008, 2 p.  

14. OptimizationModelsforDistribution of Investmentsin Enterprisesby Operation 
Types. The 5-th InternationalScientificConference” BusinessandManagement’. 
16–17 May, 2008, Vilnius, 2008, 4.p. 

15. Modelling of Stability of 
conomicSystemsUsingBenchmarkingandDynamicProgramming. X 
InternationalConferenceonComputerModellingandSimulation EUROSIM/UKSim 
2008, Cambridge, UnitedKingdom, 1-3 April, 2008, 1.p. 

16. Modelling of Stability of 
conomicSystemsUsingBenchmarkingandDynamicProgramming. X 
InternationalConferenceonComputerModellingandSimulation EUROSIM/UKSim 
2008, Cambridge, UnitedKingdom, 1-3 April, 2008, 6.p. 

17. ScanStatisticsMethodUsingforStatisticalEconomicalResearches. XVI 
InternationalScientificandPracticalConference” EnterpriseManagement: 
Diagnostics, Strategy, Effectiveness’. 10–11 April, 2008, Tallinn, Estonia, 1.p. 

18. Investigation of AccidentBlackSpotsonLatvianRoadsUsingScanStatisticsMethod. 
22nd EUROPEAN ConferenceonModellingandSimulation ECMS 2008, Nicosia, 
Cyprus, 3-6 May, 2008, 6.p. 

19. Modelling of economicsystemsusing of 
nonparametricmethodandmultidemensionaldistributions. 
Актуальнiпроблемимiжнароднихвiдносин: Збiрникнауковихпраць. Випуск 
67. КиiвськийнацiональнийунiверситетiменiТарасаШевченка. 
Iнститутмiжнароднихвiдносин. 2007, p. 119 – 121. 

20. Modelling of Development of LatvianRepublicInnovationalActivity. 23rd ISPE 
InternationalConferenceonCad/Cam, RoboticsandFactories of TheFuture, CARS 
& FOF07 MilitarNueva Granada University, Bogota, Colombia, SouthAmerica 
16th to 18th of August, 2007. 

21. Simulation of EconomicProcessesusingMultidimensionalDistributions. IX 
InternationalScientificConference “ManagementandSustainableDevelopment” 



  

Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007, p. 18 – 25. 
BulgarianSwissForestryProgram (BSFD). ISSN 1311-4506. 

22. Realization of Algorithm of ImitatingModelling of 
TechnicalandEconomicalSystems. IX InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 
2007. p.6. – 13. BulgarianSwissForestryProgram (BSFD). ISSN 1311-4506. 

23. Use of Nonparametric Methods forFinancialModelling. 48-th 
InternationalScientificConference of RigaTechnicalUniversity, October 11-13, 
2007, Riga, Abstracts of Presentations, p.29. ISBN 978-9984-32-769-3. 

24. Use of SpecializedProgramsforModellingandAnalysis of Behavior of 
EconomicSistems. 48-th InternationalScientificConference of 
RigaTechnicalUniversity, October 11-13, 2007, Riga, Abstracts of Presentations, 
p.27.  ISBN 978-9984-32-769-3. 

25. МоделированиеУстойчивостиПроизводственно-ЭкономическихСистем. II 
МеждународнаяНаучно – ПрактическаяКонференция, “Геотехнологии и 
УправлениеПроизводством  XXI Века” , 2-3 октября 2007 г. Донецк, 
Украина. 

26. Modelling of MultimodalFlowsinLogisticUsing of NonparametricMethod. 
InternationalMediterraneanModellingMulticonference, MAS 2007, Bergeggi, 
Italy 4-6 October 2007, p.376 – 381. ISBN 88-900732-6-8. 

27. Stochastic ModellingOfInsurance. Proceedings of the 6th EUROSIM 
CongressonModellingandSimulation. Ljubljana, SloveniaSeptember 9 – 13, 2007, 
Vol.2: FullPapers (CD), ISBN-13: 978-3-901608-32-2. 

28. Stochastic ModellingOfInsurance. Proceedings of the 6th EUROSIM 
CongressonModellingandSimulation. Ljubljana, SloveniaSeptember 9 – 13, 2007, 
Vol.1: Book of Abstracts, p.113. ISBN-13: 978-3-901608-32-2, ISBN-10: 3-
901608-32-X. 

29. TheInvestigation of Behavior of Participants of TransportLogisticSystem (TLS) 
inConditions of Uncertainty. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Full paper, 2007, 12 -13 April 2007, CD, ISBN 978-
9984-768-6. 

30. TheInvestigation of Behavior of Participants of TransportLogisticSystem (TLS) 
inConditions of Uncertainty. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Conferenceproceedings, 2007, 12 -13 April 2007, p.198. 
– 199. ISBN 978-9984-768-6. 

31. ImitationModelling of EconomicSystems. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Full paper, 2007, 12 -13 April 2007, CD. ISBN 978-
9984-768-6. 

32. ImitationModelling of EconomicSystems. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 



  

Strategy, Effectiveness”. Conferenceproceedings, 2007, 12 -13 April 2007, p. 143. 
– 145. ISBN 978-9984-768-6. 

33. ModellingandAnalysis of LatvianRepublicInnovationActivity. V-
thInternationalScientificConference “Manage3ment andEngineering’ 07”, June 
18-22, 2007, Sozopol, Bulgaria, p.420 – 423. ISSN 1310-3946. 

34. Modelling of FinancialStabilityinLogisticinConditions of Uncertainty. 21-st 
EuropeanConferenceonModellingandSimulation. ECMS 2007. 
SimulationinUnitedEurope, June 4-th 2007. Prague, CzechRepublic, p.30 -36. 
ISBN 978-0-9553018-2-7. 

35. Innovation Process DevelopmentinLatvia. The 4-th 
InternationalScientificConference” BusinessandManagement’ 2006. The 14-th 
InternationalScientificConference “Enterprisemanagement: Diagnostics. Strategy, 
Efficiency”. Selectedpapers. Vilnius, 2007, p.339 -344. ISBN 978-9955-28-114-6. 

36. TheInvestigation of Behavior of Participants of TransportLogisticSystem (TLS) 
inConditions of Uncertainty. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Conferenceproceedings, 2007, 12 -13 April 2007, p. 198 
– 200. ISBN 978-9984-768-6. 

37. ImitationModelling of EconomicSystems. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Conferenceproceedings, 2007, 12 -13 April 2007, p. 143 
– 145. ISBN 978-9984-768-6. 

38. Simulation of EconomicProcessesusingMultidimensionalDistributions. IX 
InternationalScientificConference “ManagementandSustainableDevelopment” 
Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007. ProgramandAbstracts, p.19. 

39. Realization of Algorithm of ImitatingModelling of 
TechnicalandEconomicalSystems. IX InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 
2007. ProgramandAbstracts, p.18.-19. 

40. Nonparametricmethodandmultidemensionaldistributionsinmodelling of 
economicsystems. V-thInternationalScientificConference „Shevčenkospring” 
CurrentCondition of Science: Achievrments, ProblemsandProspects of 
Development”. 

41. Innovation process developmentinLatvia. 14th InternationalScientificConference. 
EnterpriseManagement: Diagnostic, Strategy, Efficiency. 4th 
InternationalScientificConferenceBusinessandManagement 5-6 October, 2006. 

42. Innovation process developmentinLatvia. 14th InternationalScientificConference. 
EnterpriseManagement: Diagnostic, Strategy, Efficiency. 4th 
InternationalScientificConferenceBusinessandManagement 5-6 October, 2006. 

43. Modelling of LogisticServiceCostsbyMeans of Nonparametric Methods. 
InternationalMediterraneanModellingMulticonferenceBarcelona, Spain. Oktober 
4-6. 2006. 



  

44. Krājumu vadīšanas optimizācija. ScientificProceedings of 
RigaTechnicalUniversity. RTU zinātniskie raksti. ScientificProceedings of 
RigaTechnicalUniversity 2006. EconomicsandBusiness Sērija 3. Sejums 12. 

45. Stochastic analysis of insuranceliabilities. 9-the 
InternationalVilniusConferenceonProbabilityTheoryandMathematicalStatistics. 
25.06.-30.06.2006. 

46. UnderlyingPrinciplesforEstablishingCropInsurancesServices. 
InternationalFinanceSymposium 25.05.-26.05.2006. 

47. Modeling of Development of theInnovationProcesssinLatvian. RTU 47-
Starptautiskā zinātniskā konference. TheProblems of Development of 
NationalEconomyandEntreprenership. September 21-23, Rīga, 2006. 

48. ForecastandAnalysis of Latvian GDP Development. RTU 47-Starptautiskā 
zinātniskā konference. TheProblems of Development of 
NationalEconomyandEntreprenership. September 21-23, Rīga, 2006. 

49. СтохастическоемоделированиеЛатвийскихпроцентныхставокметодомлокаль
нойрегрессии. Internationalscientificconference 
«Decisionmakingintellectualsystemandinformationtechnology”, Ukraina, 
Černovci, 17.-19.05.2006. 

50. Insuranceas a toolforsteadydevelopment of agriculture. VIII 
Internationalscientificconference, ManagementandSustainableDevelopment, 
Yundola, 2006. 

51. Estimation of Finansial Instruments 
andTheirManagementintheLatvianEquityMarket/Finanšu instrumentu novērtēšana 
un vadīšana Latvijas vērtspapīru tirgū. Latvijas Universitātes raksti, Vadības 
zinātne, Management (690), 2005. 

52. Krājumu vadīšanas optimizācija. RTU 46-Starptautiskā zinātniskā konference. 
Section-TheProblems of Development of NationalEconomyandEnterpreneurship. 
Rīga, RTU 2005. 

53. TheBestMethodforModelling a Two-RiskNegativeCorrelationPortfolio. 
ScientificProceedings of RigaTechnicalUniversity. RTU zinātniskie raksti. 2005. 

54. Ekonomisko procesu imitējošā modelēšana. RTU 46-Starptautiskā zinātniskā 
konference. Section-TheProblems of Development of NationalEconomy. Rīga, 
RTU 2005. 

55. Stochastic ModellingandOptimization of IndustrialStock. 19-th 
EuropeanConferenceonmodellingandSimulation, , June 1-4, ECMS 2005, RTU. 

56. PortfolioModellingUsingtheTheory of 
CopulainLatvianandAmericanEquityMarket. 19-th 
EuropeanConferenceonmodellingandSimulation, June 1-4, ECMS 2005, RTU. 

57. Имитационноемоделированиеэкономическихсистем. Kijeva, 10. lpp., 2005. 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
Pār pēdējiem 6 gadiem (2005 – 2010) ir publicēti 12 metodiskie darbi (tai skaitā 
10mācību grāmatas). 



  

 
Mācību grāmatas no 2005.g. (Mācību līdzekļi). 
1. Ekonomiskā modelēšana. 2.grāmata – 118 lpp. (2006). 
2. Ekonomiskā modelēšana. 1.grāmata – 220 lpp. (2005). 
3. Информатикадляэкономистов – 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. V. Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana piemēros. Apkalpošanas 
sistēmu ar atteikumiem ekonomiskā modelēšana. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU 
Izdevniecība, 2006. g. – 111. lpp.  

10. V. Jansons, V. Jurēnoks. Ekonomiskā modelēšana. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU 
Izdevniecība, 2005. g. – 219. lpp. 

11. 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. 

12. 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  
 
Piedalījos 35starptautiskajās zinātniskajās konferencēs no 2001.g. ar referātu: 
 
1. Modelling of Development of LatvianRepublicInnovationalActivity. 23rd ISPE 

InternationalConferenceonCad/Cam, RoboticsandFactories of TheFuture, CARS 
& FOF07 MilitarNueva Granada University, Bogota, Colombia, SouthAmerica 
16th to 18th of August, 2007. 

2. Realization of Algorithm of ImitatingModelling of 
TechnicalandEconomicalSystems. IX InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 
2007. p.6. – 13. BulgarianSwissForestryProgram (BSFD). ISSN 1311-4506. 

3. Use of SpecializedProgramsforModellingandAnalysis of Behavior of 
EconomicSistems. 48-th InternationalScientificConference of 
RigaTechnicalUniversity, October 11-13, 2007, Riga, Abstracts of Presentations, 
p.27.  ISBN 978-9984-32-769-3. 



  

4. МоделированиеУстойчивостиПроизводственно-ЭкономическихСистем. II 
МеждународнаяНаучно – ПрактическаяКонференция “Геотехнологии и 
УправлениеПроизводством  XXI Века” , 2-3 октября 2007 г. Донецк, 
Украина. 

5. Modelling of MultimodalFlowsinLogisticUsing of NonparametricMethod. 
InternationalMediterraneanModellingMulticonference, MAS 2007, Bergeggi, 
Italy 4-6 October 2007, p.376 – 381. ISBN 88-900732-6-8. 

6. Stochastic ModellingOfInsurance. Proceedings of the 6th EUROSIM 
CongressonModellingandSimulation. Ljubljana, SloveniaSeptember 9 – 13, 2007, 
Vol.1: Book of Abstracts, p.113. ISBN-13: 978-3-901608-32-2, ISBN-10: 3-
901608-32-X. 

7. TheInvestigation of Behavior of Participants of TransportLogisticSystem (TLS) 
inConditions of Uncertainty. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Conferenceproceedings, 2007, 12 -13 April 2007, p.198. 
– 199. ISBN 978-9984-768-6. 

8. ImitationModelling of EconomicSystems. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Conferenceproceedings, 2007, 12 -13 April 2007, p. 143. 
– 145. ISBN 978-9984-768-6. 

9. ModellingandAnalysis of LatvianRepublicInnovationActivity. V-
thInternationalScientificConference “Manage3ment andEngineering’ 07”, June 
18-22, 2007, Sozopol, Bulgaria, p.420 – 423. ISSN 1310-3946 

10. Modelling of FinancialStabilityinLogisticinConditions of Uncertainty. 21-st 
EuropeanConferenceonModellingandSimulation. ECMS 2007. 
SimulationinUnitedEurope, June 4-th 2007. Prague, CzechRepublic, p.30 -36. 
ISBN 978-0-9553018-2-7. 

11. Innovation Process DevelopmentinLatvia. The 4-th 
InternationalScientificConference” BusinessandManagement’ 2006. The 14-th 
InternationalScientificConference “Enterprisemanagement: Diagnostics. Strategy, 
Efficiency”. Selectedpapers. Vilnius, 2007, p.339 -344. ISBN 978-9955-28-114-6. 

12. TheInvestigation of Behavior of Participants of TransportLogisticSystem (TLS) 
inConditions of Uncertainty. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Conferenceproceedings, 2007, 12 -13 April 2007, p. 198 
– 200. ISBN 978-9984-768-6. 

13. ImitationModelling of EconomicSystems. InternationalScientificdual-conference 
“Towardsknowledge-basedeconomy” & “Enterprisemanagement: Diagnostics. 
Strategy, Effectiveness”. Conferenceproceedings, 2007, 12 -13 April 2007, p. 143 
– 145. ISBN 978-9984-768-6. 



  

14. Simulation of EconomicProcessesusingMultidimensionalDistributions. IX 
InternationalScientificConference “ManagementandSustainableDevelopment” 
Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007. ProgramandAbstracts, p.19. 

15. Realization of Algorithm of ImitatingModelling of 
TechnicalandEconomicalSystems. IX InternationalScientificConference 
“ManagementandSustainableDevelopment” Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 
2007. ProgramandAbstracts, p.18.-19. 

16. Nonparametricmethodandmultidemensionaldistributionsinmodelling of 
economicsystems. V-thInternationalScientificConference „Shevčenkospring” 
CurrentCondition of Science: Achievrments, ProblemsandProspects of 
Development” Kyiv, Ukraine, March 2, 2007. 

17. Innovation process developmentinLatvia. 14th InternationalScientificConference. 
EnterpriseManagement: Diagnostic, Strategy, Efficiency. 4th 
InternationalScientificConferenceBusinessandManagement 5-6 October, 2006. 
Vilnus, Lietuva. Oktober, 2006., 3. lpp. 

18. Modelling of LogisticServiceCostsbyMeans of Nonparametric Methods. 
InternationalMediterraneanModellingMulticonferenceBarcelona, Spain. Oktober 
4-6. 2006. 

19. Modeling of Development of theInnovationProcesssinLatvian. RTU 47-
Starptautiskā zinātniskā konference. TheProblems of Development of 
NationalEconomyandEntreprenership. September 21-23, Rīga, 2006. 

20. ForecastandAnalysis of Latvian GDP Development. RTU 47-Starptautiskā 
zinātniskā konference. TheProblems of Development of 
NationalEconomyandEntreprenership. September 21-23, Rīga, 2006. 

21. Underlyingprinciplesforestablishingcerealinsuranceservices. RSEBAA 
Starptautiskā Zinātniskā konference "TheNextDecadeChallengesForBusiness” . 
RSEBAA, Latvia, 2006.g. 

22. Stochastic analysis of insuranceliabilities. 9-th 
InternationalVilniusConferenceonProbabilityTheoryandMathematicalStatistics. 
25.06.-30.06.2006.  

23. UnderlyingPrinciplesforEstablishingCropInsurancesServices. 
InternationalFinanceSymposium, Turcija, 25.05.-26.05.2006. 

24. СтохастическоемоделированиеЛатвийскихпроцентныхставокметодомлокаль
нойрегрессии. Internationalscientificconference 
«Decisionmakingintellectualsystemandinformationtechnology”, Ukraina, 
Černovci, 17.-19.05.2006. 

25. Markowitz`sportfolioselectionmodifiedbytime-varyingconditionalparameters. 
Poland, Macromodels 2003, Lodz 2004. 

26. Insuranceas a toolforsteadydevelopment of agriculture. VIII 
Internationalscientificconference, ManagementandSustainableDevelopment, 
Bulgarija, 2006. 



  

27. Krājumu vadīšanas optimizācija. RTU 46-Starptautiskā zinātniskā konference. 
Section-TheProblems of Development of NationalEconomyandEnterpreneurship. 
Rīga, RTU 2005. 

28. Ekonomisko procesu imitējošā modelēšana. RTU 46-Starptautiskā zinātniskā 
konference. Section-TheProblems of Development of NationalEconomy. Rīga, 
RTU 2005. 

29. Divu risku ar negatīvu korelāciju portfeļa modelēšana, izmantojot kopulas. RTU 
45-Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, RTU 2004. 

30. VAR ModelandCointegration of SpotandForwardInterestRatesforLatvian Money 
Market. InformationSocietyandModernBusiness, Internationalconference, 
Ventspils, January 31 – February 1, 2003. 

31. TestingtheExpectationsTheoryforLatvian Money Market. Poland, Macromodels 
2002, Varšava, 2003. 

32. E-bizness: investīciju portfeļu vadīšanas procesa datorizācija asimetriskās 
informācijas apstākļos. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā 
attīstībā. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2002.g. 28.02. Rēzekne, 
2002.g. 

33. Informāciju tehnoloģiju izmantošana uzņēmuma stratēģiskajā attīstībā. RTU 43-
Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2002.gada 10.-14.oktobris. 

34. Par inženierekonomikas zinātnes lomu tautsaimniecībā. RTU 43-Starptautiskā 
zinātniskā konference. Rīga, 2002.gada 10.-14.oktobris. 

35. Par inovāciju tehnoloģiju ieviešanas nepieciešamību mācību procesā kā nacionālas 
ekonomikas attīstības faktoru pasaules ekonomikas attīstības kontekstā. 
Starptautiskā zinātniskā konference, RTU, 2002. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē > 40 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”, 
”Informaticsforeconomists”, „Информатика”, „Информатикадляэкономистов”, 
„Количественныеметоды в управлении”, „Quantativemethodsineconomics”. 
 



  

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 
1. No RTU IEF RUE katedras vadītais par virtuālo universitāti izveidi (katedras sēde 

2004.g. 5.oktobrī, prot. Nr.2).  
2. SIA ”SONO AUTO” oficiāli apstiprinātais konsultants ekonomikas finanšu 

jautājumos. 
3. SIA ”Telenams” oficiāli apstiprinātais konsultants ekonomikas finanšu 

jautājumos. 
4. Aģentūras BNS – oficiāli apstiprinātais konsultants plānošanā un marketinga 

jautājumos.  
5. Doktorantu konsultācijas matemātiskajos jautājumos ekonomikā (S. Skribans, E. 

Gaile-Sarkane, L. Adamsone,N. Kuņicina, J. Kimmelis, Šķeritis, K. Kozlovskis, 
N. Dubro u.c.) 

6. Visu diplomprojektu konsultants tehnoloģiskajā daļā. 
7. 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. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Ilze JUDRUPA 
E-pasts: ilze.judrupa@rtu.lv  
Tālrunis darbā:  67089378 
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: latviešu 
Citas valodas: krievu, angļu  
 
 
IZGLĪTĪBA 
 
No 2004.gada līdz šim laikam  Rīgas Tehniskā Universitāte, IEVF, ekonomikas un 
vadībzinātne, 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 
 

2010.gada 4.-7.oktobris - Eiropas Komisijas rīkotie semināri „8th European 
Week of Regions and Cities”, Beļģija, Brisele. 

2010.gada 3.novembris - tematiskā semināru cikla “ Mazs projects lielai idejai” 
3.seminārs “Dažādās pieejas reģionu ilgtspējīgas attīstības novērtēšanā”, Latvija, 
Rīga. 

2010.gada 30.marts - RTU metodiskais seminārs „Studiju rezultāti un to 
vērtēšana”, RTU, Latvija, Rīga 

2009.gada 1.oktobris - Latvijas Bankas organizētā konference 
„Tautsaimniecības stabilitātes un izaugsmes atjaunošana Latvijā”, Latvija, Rīga. 

2009.gada 16.-17.aprīlis – 2nd BMDA Competence Development Seminar „The 
Scholarship of Teaching”, RTU, Latvija, Rīga 

2009.gada 15.aprīlis – Seminārs – diskusija „Latvijas tautsaimniecības pagātne, 
tagadne un perspektīvas”, RTU, Latvija, Rīga 

2008.gada 26.-28.augusts – Starptautiskā vasaras skola doktorantiem 
„„Development of Research Methods: Management of Knowledge”, RTU, Latvija, 
Rīga 

2008.gada 2.aprīlis - Zinātniskais seminārs „Izglītības nozīme cilvēkresursu un 
Latvijas tautsaimniecības attīstībā”. Referāts „Latvijas reģionālās attīstības 
novērtēšanas problēmas”, RTU, Latvija, Rīga 

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, IEVF, 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 
 
01.08.2009 līdz 31.04.2011 EEZ/Norvēģijas valdības divpusējās finanšu instrumenta 

prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” 
līdzfinansētais projekts RTU PVS ID 1411 „Telpiskās plānošanas un 
ilgtspējīgas attīstības pētījumu centra izveidošana Kurzemē”; 

2008.gads – IZM RTU projekts R 7361 „Latvijas reģionu konkurētspējas 
paaugstināšanas ekonomiskie aspekti”, RTU, pētniece 

2008.gads - RTU IZM pētījums „Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšanas 
metodes”, RTU, pētniece 

2007.gads – RTU IZM pētījums „Latvijas reģionu konkurētspēja”, RTU, pētniece 
 
 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. Judrupa I., Šenfelde M. Kurzemes reģiona konkurētspēja. – R: RTU, 
Ilgtspējīga telpiskā attīstība, sērija 14, sējums 1, 2010, 52.-57.lpp. 

2. Judrupa I., Šenfelde M. Competitiveness of Planning Regions in Latvia // 
Management and Sustainable Development. - 26. (2010) 15.-18. lpp. 

3. Judrupa I. Līdzsvarota reģionālā attīstība Latvijā // Latvijas ekonomiskās 
izaugsmes faktori un perspektīvas. - R : RTU Izdevniecība, 2010. - 46.-51. 
lpp. 

4. Judrupa I. Influence of the Human Resources on the Regional 
Competitiveness of Latvia // The Role of Human Capital in the Development 
of the Countries and Regions of Central and Eastern Europe, Polija, Toruņa, 
20.-21. maijs, 2010. - 239.-244. lpp. 

5. М.Н.Шенфелде, И.В.Юдрупа. Формирование и расчёт индекса 
региональной конкурентоспособности в Латвии. Государственное 
регулирование экономики и повышение зффективности деятельности 



  

субъектов хозяйствования, 2009.gada 23.,24.aprīlis, Baltkrievija, Minska. - 
Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
2009, 64.-68.lpp. 

6. Šenfelde M., Judrupa I. The competitiveness of regions in Latvia and 
problems of its evaluation. – Serbia: Faculty of Economics Niš, 
Competitiveness in the conditions of a global economy, 2008. – 81.-88.p. 

7. Judrupa I. Latvijas reģionālās attīstības novērtēšanas problēmas. – R:RTU 
izdevniecība, Tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstības problēmas, 
RTU IEF TREI zinātniskā semināra materiāli, 2008. – 12.-16.lpp. 

8. Judrupa I., Šenfelde M. The competitiveness of Latvia and role of innovations 
in its enhancement. – Москва: Страны с переходной экономикой в 
условиях глобализации. Материалы VII Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 
2008. – 9.-12. с. 

9. Judrupa I., Šenfelde M. Starptautisko indeksu nozīme valsts un reģionu 
konkurētspējas novērtēšanā. – R: RTU, Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas, Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti, 
2007 

10. 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 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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 
 

2010.gada 14.-15.septembris - 2.Starptautiskā zinātniskā konference „Spatial 
Strategy for Sustainable development”, Latvija, Rīga, RTU Telpiskās un reģionālās 
attīstības pētījumu centrs. Referāti „Criteria and indicators of economic sector” un 
„Economic models”.  

2010.gada 20.-21.maijs - V Starptautiskā konference no cikla „Региональное 
развитие” – „Роль человеческого капитала в развитии стран и регионов 
Центральной и Восточной Европи”, Polija, Toruņa. Referāts „Role of the human 
resources in regional development of Latvia”. 



  

2010.gada 19.-21.marts - XII Starptautiskā zinātniskā konference „Management 
and sustainable development”, Bulgārija, Jundola. Referāts „Competitiveness of 
planning regions in Latvia”. 

2009.gada 15.-16.oktobris - Starptautiskā zinātniskā konference „Telpiskā 
stratēģija ilgtspējīgai attīstībai: Veidojam Latvijas nākotni”, Latvija, Rīga, RTU 
Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrs. Referāts „Kurzemes reģiona 
konkurētspēja”. 

2009.gada 23.,24.aprīlis - V Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference 
„Государственное регулирование экономики и повышение зффективности 
деятельности субъектов хозяйствования”,  Baltkrievija, Minska. Referāts 
„Формирование и расчёт индекса региональной конкурентоспособности  в 
Латвии”. 

2009.gada 21.janvāris - RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference, RTU, 
Latvija, Rīga. Referāts „Latvijas reģionu konkurētspējas paaugstināšanas ekonomiskie 
aspekti”. 

2008.gada 16.-17.oktobris - Starptautiskā zinātniskā konference 
„Competitiveness in the conditions of a global economy”, Nišas Universitāte, Serbija, 
Niša. Referāts „The competitiveness of regions in Latvia and problems of its 
evaluation”. 

2008.gada 10.oktobris - RTU 49.Starptautiskā zinātniskā konference „The 
problems of development of national economy and entrepreneurship”, RTU, Latvija, 
Rīga. Referāts „Application of the ranking method in the evaluation of regional 
competitiveness in Latvia.”  

2008.gada 25.-28.marts - VII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
studentiem, aspirantiem un jaunajiem zinātniekiem „Страны с переходной 
экономикой в условиях глобализации”, Maskavas Tautu Draudzības Universitāte, 
Krievija, Maskava. Referāts „The competitiveness of Latvia and role of innovations in 
its enhancement”.  

2007.gada 7.decembris -  Starptautiskā zinātniskā konference „Reģionālās 
ekonomikas konkurētspēja: attīstības faktori globalizācijas apstākļos”, Daugavpils 
Universitāte, Latvija, Daugavpils. Referāts „Cilvēkresursu nozīme Latvijas reģionu 
konkurētspējas novērtēšanā”.  

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 - 7 gadi 
 
DALĪBA ASOCIĀCIJĀS 
 
Kopš 2010.gada – System Dynamics Society biedrs 
 
Lekciju kursi 
Eiropas valstu ekonomika 
ES ekonomiskās politikas aktualitātes 
Starptautiskā konkurence 
 
 
17.05.2011. 



  

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

 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte 
Rīga, Latvija 
„Vadībzinātne un ekonomika” 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” 
Grāds: mg. oec. 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Rīga, Latvija 
Bakalaura programma „Ekonomika” 
 Grāds: bak. oec. 

 
DARBA PIEREDZE 
 
2010.g.- 2011.g. 
Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
Tālākizglītības nodaļa, vadītāja vietnieks 
 
2007.g.- 2009.g. 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Attīstības instrumentu 
departaments, Struktūrfondu nodaļa, vecākais referents 
 
2005.g.- šim brīdim 
Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautiskās 
un reģionālās ekonomikas katedra, mācībspēks 
 
2005.g.- 2007.g 
Nodarbinātības valsts aģentūra, Eiropas Sociālā fonda departaments, projektu vadītājs 
 
2002.g.- 2005.g 
Valsts robežsardze, Iekšējā audita dienests, galvenais inspektors 

2007. gada līdz šim brīdim 
 
 
 
2005. g – 2007.g. 
 
 
 
 
 
 
2003. g. -2005. g. 

 
 
 
 

1999. g. -2003. g. 
 
 



  

 
Papildus izglītība, kursi: 
  

17.05.2011. dalība konferencē „Brussels Economic Forum 2011 – „Rethinking 
economic policy in Europe - a new era of EU economic governance”, Brisele, 
Beļģija; 
18.10. – 19.10.2010. dalība konferencē „Anticipating and managing 
restructuring in a socially responsible way - New partnerships to preserve 
employment”, Brisele, Beļģija; 
05.10. – 06.10.2010. semināri „Open Day’s 2010” ietvaros, Brisele, Beļģija 
- Regions and cities leading the way to improved territorial cooperation; 
- Low-energy cities with a high quality of life for all: a way towards territorial 
cohesion; 
- Sustainable mobility in European cities; 
30.06.2010. – 08.07.2010. Starptautiskā ekonomistu vasaras skola Doņeckā, 
Ukraina; 
09.09.2009. – 31.03.2010. kursi „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā 
pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība”; 
21.01.2010. seminārs „27 Nacionālie semināri: Pārstrukturizēšanas 
prognozēšana un pārvaldības process”;  
04.12.2009. dalība „Latvijas Jauno zinātnieku forumā”, Rīgā LU Lielā aula;  
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”; 
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); 
19.07.2005. Microsoft PowerPoint 2003 – prezentāciju veidošana;  
30.06.2005. – 07.07.2005. Starptautiskā ekonomistu vasaras skola Doņeckā, 
Ukraina; 
20.06.2005. Kvalitātes vadības pamati un vispārīgs ISO 9001:2000 standarta 
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; 
09.12. – 13.12.2002. Iekšējā audita pamati 

 
PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. Kamols U., Saulītis J. Enhancement of Competitiveness of Latvian Cities and 
its Influencing Factors // Management and Sustainable Development, 
Yundola, Bulgaria, 25 – 21 March, 2011. – pp 89. 

2. Kamols U. Role of Self-Governments in the Development of General 
Education in Latvia // The Role of Human Capital in the Development of the 
Countries and Regions of Central and Eastern Europe, Poland, Torun, 20-21 



  

May, 2010. - pp 149- 157. 

3. Kamols U. Pilsētu veidošanās tendences Latvijā // Latvijas tautsaimniecības 
pagātne, tagadne un perspektīvas. - Rīga, Latvija: RTU Izdevniecība, 2009. - 
25.-28. lpp. 

4. Kamols U. Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz Latvijas pilsētu 
konkurētspējas palielināšanu // 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference, 
Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2009. - 55-56. lpp  

5. 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. 

6. Kamols U., Šenfelde M. The impact of the EU structural funds on the 
development of Latvian national economy. “Management & Sustainable 
development”. University of Forestry, Bulgaria, Sofia, 2006 – 53-58 p.  

7. 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 

8. 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. 

9.  Камолс У. Сущность внутреннего аудита. “Research development: 
economy, technology, management” – Kyiv Poliytechnical Institute,  Ukraine, 
2004. – 82-83 стр. 

10. 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. Dalība zinātniskā seminārā „Radošums, inovācijas: realitāte un iespējas 
Latvijā” 2011.gada 20.aprīlī, Rīgā 

2. Kamols U. The school reform impact on the Latvian urban development. 
„V International Conference „Regional development” - Toruń, Poland, 
20th – 21st of May 2010 

3. Dalība zinātniskā seminārā „Latvijas ekonomiskās izaugsmes faktori un 
perspektīvas” 2010.gada 15.aprīlī, Rīgā 

4. Dalība 50. RTU zinātniskā konferencē „Ekonomika un uzņēmējdarbība” 
2009. 15. – 16. oktobrim, RTU 

5. 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 

6. 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 



  

7. Камолс У. Сущность внутреннего аудита. “Research development: 
economy, technology, management” – Kyiv Poliytechnical Institute, 
Ukraine, 2004. janvārī 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 5 gadi 
 
DALĪBA ASOCIĀCIJĀS 
 
Kopš 26.01.2011. Urban Economics Association biedrs 
 
 
Lekciju kursi 
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana 
Pilsētekonomika 
Ekonomika 
Makroekonomika 
Mikroekonomika 
 
17.05.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, Uzvārds:   Konstantins KOZLOVSKIS 
E-pasts:   konstantins.kozlovskis@rtu.lv 
Tālrunisdarbā:   +371 26478111 
Dzimšanasdati:    04.12.1978. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  Krievu 
Citasvalodas:  Latviešu, angļu, poļu 
 
IZGLĪTĪBA 
2003. – 2008. 
RīgasTehniskāuniversitāte, 
Ekonomikas doktorazinātniskais grāds; 
 
1999. – 2001. 
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Ekonomikas zinātņu maģistra grāds; 
 
1996. – 1999. 
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Ekonomikas zinātņu bakalaura grāds. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Dr. oec., promocijas darbs „Mazo un vidējo investoru finanšu investīciju vadīšanas 
stratēģijas globalizācijas apstākļos” 2008. gadā aizstāvēts Rīgas Tehniskās 
universitātes P-09 Promocijas padomē. 
 
DARBA PIEREDZE 
2008.- līdz šim brīdim 
RTU IEVF RUE katedra, docents; 
 
2004.-2008. 
RTU IEF RUE katedra, asistents; 
 
2001. – 2004. 
RTU IEF RUE katedra, stundu pasniedzējs; 
 
2001. – 2002. 
programmētājs 1C vidē, SIA “1S EKSPERTS”; 
  
1998. – 2001. Brīvs investors Latvijas vērtspapīru tirgū. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Kozlovskis K., Lācis J. Социальные сети как вид е-бизнеса // Management and 

Engineering'10. Technical University - Sofia, 2010. - 801.-807. lpp. 



  

2. Kozlovskis K., Lācis J. Sociālo tīklu darbības ekonomiskais pamatojums // RTU 
zinātniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 19. sēj. 2009, 63.-72. 
lpp. 

3. 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, The 12th World Multi-Conference on 
Systemics, Cybernetics and Informatics, ASV, Orlando, 29.jūnijs-2. jūlijs, 2008. - 
46-49. lpp 

4. Moving Slope as a Long-Term Indicator in Foreign Exchange / K. Kozlovskis // 
International Scientific Dual-Conference Towards Knowledge Based Economy 
&Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness". 12-13 April, 
2007, Riga, Latvia. Conference Proceedings. – CD. – 6 pages. 

5. Chalenges of Utilization of Modern Methods of Financial Investment 
Management / K. Kozlovskis, N. Lace // Business, Management and 
Education’2005. Proceedings. – Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitas. 
Technika, 2006. – pp.137-143. 

6. Challenges of Decision Making in the Latvian Equity Market / K. Kozlovskis, N. 
Lace // The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and 
Informatics. July 16 - 19, 2006 Orlando, Florida, USA. Scientific proceedings. – 
pp. 41 – 44 

7. Finanšu instrumentu efektīvas vadīšanas inovatīvās pieejas attīstošajos tirgos / K. 
Kozlovskis // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 3.sēr., Ekonomika 
un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. - 12.sēj. (2006), 101.-106. lpp. 

8. Estimation of Financial Instruments and their Management in the Latvian Equity 
Market / K. Kozlovskis, N. Lace, V. Jansons // Latvijas Universitātes zinātniskie 
raksti. Vadības zinātne. - 690.sēj. (2005), pp. 104-114. 

9. Problems of Financial Instruments Portfolio Management / K. Kozlovskis, N. 
Lace // RīgasTehniskāsuniversitāteszinātniskieraksti. 3.sēr., Ekonomika un 
uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. - 10.sēj. (2005), 31.-38. lpp. 

10. Portfolio Modelling Using the Theory of Copula in Latvian and American Market 
/ V.Janson, K.Kozlovskis, N.Lace // Simulation in Wider Europe. 19th European 
Conference on Modelling and Simulation: ECMS 2005, June 1-4, 2005, Riga, 
Latvia. – printed in Riga, Latvia, 2005. – pp. 628 – 632. 

11. Problems of Trade Activization in The Latvian Equity Market and some 
Suggestions for their Decision / K. Kozlovskis, N. Lace // 
VilniausUniversitetasKaunoHumanitarinisFakultetas. Ekonomika ir Vadyba. Nr. 
2(8), 2004, 54 – 59. 

12. Markowitz’s Portfolio Selection Modified by Time-Varying Conditional 
Parameters / K. Kozlovskis, V. Jansons // 30TH Macromodels International 
Conference Macromodels’2003.Proceedings / Wladyslaw Welfe, Aleksander 
Welfe. – ŁÓDŹ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. – pp. 63-72. 

13. Проблемы оценки финансовых инструментов Латвийского фондового рынка 
/ К. Козловский, Н. Лаце // Збiрник наукових праць Нацiонального 
технiческого унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут». 
Економiчний Вiсник’2004(1), 54 – 59. 

14. Testing the Expectations Theory for Latvian Money Market / V. Ajevsky, V. 
Jansons, K. Kozlovskis // 29TH Macromodels International Conference 
Macromodels’2002. Proceedings / Wladyslaw Welfe, Aleksander Welfe. – ŁÓDŹ 
: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. – pp. 167 – 182. 



  

15. Investīciju portfeļa vadīšana Latvijas vērtspapīru tirgū / K. Kozlovskis, N. Lāce // 
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. Ekonomikas un vadības zinību attīstības 
problēmas, IV. - 647.sēj.(2002), 388.-397. lpp. 

16. E-bizness: investīciju portfeļu vadīšanas procesa datorizācija asimetriskās 
informācijas apstākļos / V. Jansons, K. Kozlovskis // Tradicionālais un 
novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli, 2002.g. 28. febr. – 2. martā. – Rēzekne: Rēzeknes 
augstskola, 2002. – 130.-136. lpp. 

 
 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. В.Янсон, К.Козловский Информатика для экономистов. Учебное пособие. – 

Рига: Издательство РТУ, 2005. – 193 стр. 
2. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb.red. V.Jansons. – Rīga: RTU 

Izdevniecība, 2004. – 2.grāmata – 118 lpp. 
3. Datormācība ekonomistiem. Mācību līdzeklis / atb.red. V.Jansons. – Rīga: RTU 

Izdevniecība, 2004. – 1.grāmata – 123 lpp. 
4. V.Jansons, K.Kozlovskis Ekonomiskā prognozēšana: Eksponenciālās 

izlīdzināšanas metodes, laikrindas dekompozīcijas metodes un prognozēšana 
programmās MS EXCEL un EViews. Mācību līdzeklis. 2.daļa – Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2004. – 223 lpp. 

5. Lāce N., Jansons V., Kozlovskis K. Ekonomisko procesu informācijas 
nodrošinājums: finanšu aprēķinu modelēšana Excel vidē: Mācību līdzeklis. – 
Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2004. – 2.daļa: Vērtspapīri. – 171 lpp. 

6. V.Jansons, K.Kozlovskis Ekonomiskā prognozēšana. Laboratorijas darbi 
(piemēros). Mācību līdzeklis. – Rīga: RTU, 2002. – 79 lpp. 

7. N.Lāce, V.Jansons, K.Kozlovskis. Ekonomisko procesu informācijas 
nodrošinājums: finansu aprēķinu modelēšana EXCEL vidē. Mācību līdzeklis. – 
Rīga: RTU, 2002. – 157 lpp. 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
2007. International Scientific Dual-Conference Towards Knowledge Based Economy 
&Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness". 12-13 April, Riga, 
Latvia.“Moving Slope as a Long-Term Indicator in Foreign Exchange” 
 
2006. The International Scientific Seminar Small Business Management: Innovation, 
Strategy, Values. Rīga, 29 -30 June.“Chalenges of Utilization of Modern Methods of 
Financial Investment Management” 
 
2006. The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and 
Informatics.Orlando, Florida, USA, 16 – 19 July.“Challenges of Decision Making in 
the Latvian Equity Market”. 
 
2005. Simulation in Wider Europe. 19th European Conference on Modelling and 

Simulation: ECMS 2005. Riga, Latvia, 1-4 June. “Portfolio Modelling Using the Theory 
of Copula in Latvian and American Market” 

 
2005. Latvijas Universitātes 63. konference, Rīga, 4.februārī„Investīciju portfeļa 
vadīšana Latvijas vērtspapīru tirgū” 
2004.International scientific conference Development of Economy: Theory and 
practice. Kaunas, VilniusUniversityKaunas Faculty of Humanities, Lithuania, 30 



  

September- 2 October “Problems of Trade Activization in The Latvian Equity Market 
and some Suggestions for their Decision” 
 
2003. 30TH Macromodels International Conference Macromodels’2003 and 
Modelling Economies in Transition 2003. Warsaw, Poland, 3-6 
December„Markowitz’s Portfolio Selection Modified by Time-Varying Conditional 
Parameters” 
 
2002. 29TH Macromodels International Conference Macromodels’2002. Cedzyna, 
Poland, 4-7 December„Testing the Expectations Theory for Latvian Money Market” 
 
2002. nTradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā. Starptautiskā 
zinātniskā konference. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 28. febr. – 2. martā„E-
bizness:investīciju portfeļu vadīšanas procesa datorizācija asimetriskās informācijas 
apstākļos”. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs Rīgas Tehniskajā universitātē 10 gadi 
 
Lekciju kursi: „Ekonomiskā prognozēšana”,„Ekonomiskās informācijas sistēmas”,  
„Korporatīvās finanses”, „E-komercija”, „Finanšu tirgi un investīcijas”, „Finanšu 
instrumenti”, „Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana”, „Biznesa attīstība (CESIM 
lietišķā spēle)”. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Anita LANKA 
E-pasts:  anita.lanka@rtu.lv    
Tālrunis darbā:  +371 29275506 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda: Laviešu 
Citas valodas: krievu, angļu  
 
IZGLĪTĪBA 
 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte   
aspirantūra 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

 
01/1993 

Iegūtā izglītība: Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds pedagoģijā 
Diploma Nr. C-D Nr. 000617 
 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte  aspirantūra  
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1987 
12/1990 

Iegūtā izglītība: Zinātņu kandidāta grāds pedagoģijā 
 

Izglītības iestāde Latvijas Valsts universitāte  Filoloģijas fakultāte 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1968 
06/1983 

Iegūtā izglītība:  augstākā ,filologs, pasniedzējs 
Izglītības iestāde 
 

Rīgas 49. vidusskola 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 
 

09/1965. 
06/1968 

Iegūtā izglītība 
 

Vidējā izglītība 

 
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS UN ZINĀTNISKAIS GRĀDS 
 
Profesore, Pedagoģijas zinātņu doktore 
 
NODARBOŠANĀS 

  
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

12/2008 
Līdz šim brīdim 

Darba vietas nosaukums  
Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts .   



  

Sociālo zinātņu katedra 
Amata nosaukums Profesore, Humanitārā institūta direktore 

Galvenie pienākumi 1.  Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus 
studiju priekšmetos: 

• Pedagoģija 
• Augstskolu didaktika 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 
• Mācīšanās metodika 
• Pieaugušo izglītības teorija 
1. Veic zinātniski pētniecisko darbu augstskolu 

didaktikā un arodpedagoģijā. 
2. Vada un koordinē HI struktūrvienību darbību 

 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1996 
06/2002 

Darba vietas nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts 
Socioloģijas un pedagoģijas katedra 

Amata nosaukums docente 
Galvenie pienākumi 1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju 

priekšmetos: 
• Pedagoģiskais process 
• Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika 

2.Pārrauga pedagoģisko praksi 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1995. 
06/1998 

Darba vietas nosaukums Latvijas universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Amata nosaukums docente 

Galvenie pienākumi 1. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

• Audzināšanas teorija 
• A. Ādlera psiholoģijas atziņas pedagoģijā 

2. Vada bakalaura un maģistra darbus pedagoģijā 
 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1994. 
07/1995 

Darba vietas nosaukums RPIVA  Sākumskolas katedra 
Amata nosaukums Docente, katedras vadītāja 

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga studiju kursu satura izstrādi 
un ieviešanu atbilstošās studiju programmās. 
2. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju 
materiālus studiju priekšmetos: 

• Mācību metodika 
• Audzināšanas teorija 

3. Vada  kvalifikācijas darbus pedagoģijā 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

01/1992 
07/1994 

Darba vietas nosaukums Rīgas 1. kristīgā skola 
Amata nosaukums Direktora vietniece mācību un zinātniski pētnieciskā darbā 



  

Galvenie pienākumi 1.Vada, koordinē un pārrauga mācību un pedagogu 
zinātniski pētniecisko darbību skolā 
2. Ievieš pedagoģiskās inovācijas  

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1983 
01/1992 

Darba vietas nosaukums Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts, vēlāk institūts 
pārtopot par Izglītības attīstības institūtu  

Amata nosaukums zinātniskā līdzstrādniece, docente  
Galvenie pienākumi 1. Veic zinātniski pētniecisko darbību lingvodidaktikā 

2. Izstrādā izglītības saturu un mācību metodiku latviešu 
valodas apguvei sākumskolai. 
3. Ievieš pedagoģiskās inovācijas, lasa lekcijas skolotāju 
kvalifikācijas kursos 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09/1977 
09/ 1983 

Darba vietas nosaukums Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola  
Amata nosaukums skolotāja 

Galvenie pienākumi 1.Veic mācību un audzināšanas darbu 
2. Māca sekojošus mācību priekšmetus: 

• Latviešu valoda un literatūra 
• Fiziskā audzināšana 

 
 

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem sešiem 
gadiem) 
 

2.1. STARPTAUTISKO PĒTĪJUMU PROJEKTU DALĪBNIECE 
 
1. 2007.gads līdz šim laikam. „Projekts Nr.LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004 

“Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers` Prior 
Learning”.  

Projekta koordinatore un vadītāja : Aušra Fokiene 

2. 2006. – 2008. Līdzdalība starptautiskajā Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centra ( CEDEFOP) finansētā pētniecības projektā Nr 2006-
094/AO/B/MB/VET Professions/017/06 “Defining VET Professions”. 
Projekta koordinatore un vadītāja: Kristiina Volmari 

3. Comparative Analysis of Vocational Education and Training Reform and Role 
of Teacher Training in Latvia and Lithuania” (contract Nr. 
CON/02/ETF/0088/LV). 
Projekta koordinators un vadītājs: Rimantas Laužackas 

 

2.2. LATVIJAS ZINĀTŅU PADOMES PROJEKTA DALĪBNIECE 
 

2003.-2004. gads LZP Grants Nr.03.1016  “Jauno inženieru sagatavošana un darba 
tirgus Latvijā”  

Vadītājs: G.Ozolzīle. 

 



  

2.3. ESF PROJEKTA VADĪTĀJA UN DALĪBNIECE 
1. 2006. -2007. gads „ Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide 

pedagoģijas un IT jomā”  
2006/0038/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0001/0007 

      Projekta vadītāja un dalībniece 

2. 2006. – 2007. gads „Drēbnieku profesijas audzēkņu kvalifikācijas prakse 
šūšanas uzņēmumos”. 
2005/0180/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0101/0005 

Projekta dalībniece 

 

2.4. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS UN MĀCĪBU IESTĀŽU 
PROJEKTU DALĪBNIECE 
1. 2008. marts - līdz šim laikam. R7387 "Adaptīvo atgriezenisko saišu 

realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas 
sistēmā" (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība 
augstākās izglītības iestādēs”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis  

2. 2007.jūn.- 2007.dec.  R7197 „Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas 
izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu 
vērtēšanai” (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība 
augstskolās”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis 

3. 2006-2007.gads)„Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. A. 
Karules zinātniskā un metodiskā darbība.” IZM - RPIVA projekts 6/2006  
Projekta vadītāja Z.Anspoka 

4. 2006. jan. - 2006. dec. U1771 “Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta 
intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai 
zināšanu pārbaudei” (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātnes attīstība 
universitātē”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis  

5. 2005. jūn. - 2005.dec. F6962 “Intelektuāla sistēma procesu orientētas 
studiju efektivitātes analīzes atbalstam” (IZM – RTU projektu konkurss 
“Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”). Projekta vadītājs: 
J.Grundspeņķis  
 

2.5. NOZARU PADOMJU, ASOCIĀCIJU LOCEKLE 
  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pedagoģijas 
doktorantūras padomes locekle, Latvijas Universitātes pedagoģijas profesoru padomes 
locekle. 

2.6. PUBLIKĀCIJAS  2002.-2009. 

2.6.1. STARPTAUTISKOS CITĒJAMOS IZDEVUMOS 
1. Lanka A. VET Teachers in the Context of Professional Growth: Reality   

and Aspiration.// Vocational Education: Research and Reality. Lithuania, 
2009/17 (10 lpp.) 

2. Lanka A., Mūrnieks E. Vocational Education and Training in Latvia: The 
Problems and Solutions./ The Transformation of Vocational Education and  
Training (VET) in the Baltic States – Survey of Reforms and Developments. 
Series: Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns 
and Prospects, Vol.4. Springer, 2006. (22. lpp.) 



  

3. Lanka A. VET Teacher Training and the Role of Universities in this process. 
// Vocational Education and Training: Research and Reality. Lithuania, 2002/4 
(6 lpp.) 

 
2.6.2. RAKSTI RECENZĒTOS IZDEVUMOS 

1. Lanka A. Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam. // Rīgas 
Tehniskās universitātes Zinātniskie raksti.,8.sērija Humanitārās un sociālās 
zinātnes, 14. sēj. Rīga, RTU, 2008.(7 lpp.) 

2. Lanka A., Anohina A. Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētā vērtēšanas    
sistēmā. RTU Zinātniskie  raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 
12. sēj. Rīga, RTU, 2007. ( 9 lpp.) 

3. Lanka A. Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā 
definēto pamatprasību sasniegšanai.//RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes,10.sēj., Rīga, RTU, 2006. (6 lpp.) 

4. Lanka A.,Lapiņa I.. Vērtēšanas metodoloģijas pilnveide. //RTK Zinātniskie 
raksti. Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 4.sēj. R., Izdevniecība 
„RTU”, 2006.(7 lpp.) 

5. A.Lanka u.c. Zināšanu vērtēšana un pašvērtēšana procesorientētās studijās, 
izmantojot intelektuālu sistēmu, balstītu uz jēdzienu tīkliem. Starpaugstskolu 
zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības 
problēmas”. Rīgā, 23.-24.februārī 2006.g.(6 lpp.) 

6. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā.// RTU Zinātniskie 
raksti.8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj. Rīga, RTU, 2005.(6 
lpp.) 

7. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika.// RTU 
Zinātniskie raksti., 8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj. Rīga, 
RTU, 2003.( 6 lpp.) 

8. Lanka A. Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas. // Rīgas Tehniskās 
universitātes Zinātniskie raksti.,8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. 
sēj.Rīga, RTU, 2002. ( 6 lpp.)  

 

2.6.3. METODIKĀS PUBLIKĀCIJAS 
 

1. Līdzautore Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education. 
Handbook for assessors. Tallinn, Baltic Print $ Banners, 2010. ( 105 lpp.) 

2. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (56 lpp.) 
3. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi arodskolotāju pamata 

pedagoģiskās izglītības viengadīgās programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 
2004. (14 lpp.) 

4. Lanka A. Metodiskie ieteikumi pirmā līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmas „Arodpedagoģija” apguvei. Rīga, RTU, 2004. 
(22 lpp.) 

5. Lanka A. Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā / Brigita Miķelsone, 
Svetlana Gaile, Anita Lanka /. Rīga, Profesionālās izglītības attīstības 
aģentūra, Profesionālās orientācijas informācijas centrs, 2004. (52 lpp.) 

6. Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. Rīga, RTU, 2003. (98 lpp.) 
7. Lanka A. Kāds ir studentu guvums plūsmas lekcijās. // Jaunais Inženieris – 

2002. Nr.13. (3. lpp.) 

 



  

2.7.  PIEDALĪŠANĀS AR  REFERĀTIEM KONFERENCĒS UN SEMINĀROS 
1. Referāts „ Assessment of Prior Learning – the path towards VET teacher 

professionalization”. International Conference „ Recognizing Achievements of 
Prior Learning: Realities and Perspectives.”  Kauņa, 2010. gada 15. janvāris. 

2. Referāts„ Needs and experience of assessment of non-formal and  informal 
learning in Latvia”. International Conference „ Assessment of Non-formal and 
Informal Learning: experience and methodological guidlines” . Kauņa, 2008. 
gada 1. – 2. aprīlis. 

3. Referāts „ Studentu patstāvīgās mācīšanās veicināšana augstskolā”. RTU 
49.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2008.gada 13. oktobris.  

4. Referāts “The context of higher-level apprenticeships in Latvia and potential 
transferability”. Peer Review Italy: The higher apprenticeship: a part of 
effective lifelong learning and a flexicurity strategy .Turin, 30-31 October 
2008. 

5. Referāts “Latvijas profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas 
kontekstā”. RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12. 
oktobris.  

6. Referāts “Latvijas TTnet specifiskie mērķi Eiropas Savienības TTnet vispārējo 
mērķu kontekstā. Konference “ Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju 
sagatavošanā un tālākizglītībā”. Rīga, 2006. gada 16. jūnijs.  

7. Referāts “ 21.gadsimta izglītības pretrunas”. Rīgas Tehniskās koledžas 
4.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 2006.gada 11.aprīlis.  

8. Referāts “ Key questions and priorities for national VET teacher/trainer 
training network” . Starptautisks seminārs „Initiating VET TTnet in Latvia”, 
Rīga, 23.03.2005. 

9. Lecture and workshop on the theme “Assessment for Better Learning” 
Partners meeting of the Leonardo da Vinci Programme pilot project 
“AmpVoc” Riga,  24 February, 2005. 

10. Referāts “Vērtēšana procesorientētās studijās.” RTU 46.starptautiskā 
zinātniskā konference. Rīga, 2005.gada 14. oktobris.  

11. Referāts „Arodpedagogu kompetences pilnveides aspekti”  Rīgas Tehniskās 
koledžas organizētajā 2. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē 
„Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības realizācija teorijā un praksē” 
Rīga, 2004. gada 11. jūnijs. 

12. Referāts ”Laboratorijas darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu 
skatījumā). RTU 45.Starptautiskā zin.konf., Rīga, 2004.gada 14.oktobris.  

13. Referāts “ The VET Teacher Qualifying Process”. ETF/CEDEFOP 
Conference” Teachers and trainers in vocational education and training in the 
future Member States,” Aalborg, 21 and 22 November 2002. 

 
3. PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 

 
Izglītības iestāde 

 
Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 
JAMK University of 

Applied Sciences 
APL Assessors Training 

 
09/06/2008 
15/01/2010 
( ir sertifikāts12 ECTS) 
 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

From Teaching to Active 
Learning”.Seminar and 

15/04/2009. 
(ir sertifikāts) 



  

workshop facilitated by Otawa 
University  Dr. oec. Linda  

Manning                   
Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 
augstskolas Pedagoģijas 

Pētniecības centrs 

“ Latvijas pedagoģisko 
augstskolu mācībspēku 

profesionālo kompetenču 
pilnveide zinātniskās pētniecības 

jomā”. 

02/03/2007.  
30/03/2007. 
(ir sertifikāts) 

 
RTU Rīgas Biznesa skola 

“ Teaching with Electronic 
Resources” seminar facilitated by 
Michael R.Lavin, University at 

Buffalo 

03/12/2006. 
05/12/2006 
(ir sertifikāts) 

European Peer Learning 
Activity  
Helsinki Finland 
 

“Enhancing Discourse between 
Teachers and Worklife”  

09/10/2006 
13/10/2006 

Rīgas Ekonomikas 
augstskola 

„Managing Interpersonal 
Relationships in Organisations” 

29/03/2004 
01/04/2004 
(ir sertifikāts) 

RTU Tālmācības centrs „Tālmācības studiju materiālu 
izveide RTU Blackboard vidē” 

07/2004 
kursi 38 stundu apjomā 

European Training 
Foudation, Ministry of 
Education of Finland, 

Ministry of Education of 
Denmark 

 Organisational Developer of 
VET Schools 

 17/06/2002. 
17/12/2002. 
(ir sertifikāts) 

 

4. ORGANIZATORISKĀ  DARBĪBA 
• Eiropas Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) 

koordinatore Latvijā 
• RTU Humanitārā institūta direktore 
• RTU Senāta locekle 
• Darbība RTU Senāta Studiju kvalitātes komisijā 
• Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “ Humanitārās un sociālās zinātnes” 

redkolēģijā 
• Darbība RPIVA doktorantūras padomē. 
• Darbība Rīgas Tehniskās koledžas  Zinātnisko rakstu redkolēģijā 
• Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas 

apguves valsts programma). 
• Sadarbība ar IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, 

lasot lekcijas skolotāju, skolu vadītāju un metodiķu kursos. 
• Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra 

nacionālās programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei” .  

• Eksperts LR Valsts kontroles revīzijas ziņojuma sagatavošanā par Vispārējās 
izglītības sistēmas realizāciju atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem.  

 
17.05.2011. 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

1. Vispārēja informācija 
1.1. Personas dati 
 
Uzvārds, Vārds: Andrejs MATVEJEVS  
E-pasts: Andrejs.Matvejevs@rtu.lv, matv@tvnet.lv 
Tālrunis darbā: 67089558, 26015121 
1.2. Izglītība  
1985. g   beidzis  Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas  

tehnikas fakultāti,   iegūstot inženiera matemātiķa kvalifikāciju 
1989. g   beidzis Rīgas Politehniskā institūta aspirantūru 
1990. g aizstāvējis tehnisko zinātņu  kandidāta disertāciju. Tēma : “Otrās kārtās 

diferenciālvienādojumu stabilitāte ar gadījuma Markova perturbācijām’’. 
PSRS dip. КД Nr. 012380 KTH 

1992. g. nostrificēts par inženierzinātņu doktoru  Dipl. B-D Nr. 000613 
2000.g. beidzis ar Lielbritānijas aktuāru institūtu organizētie kursi aktuārā 

matemātika un ieguvis sertifikātu 
 
1.3. Zinātniskais grāds un akadēmiskais nosaukums 
2005. g. 
2002. g. 
1992. g. 

Profesors 
Asociētais profesors 
Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) Dipl. B-D Nr. 000613 

  
1.4. Darba pieredze  
1985. g. 
1986 – 1990 g. 
1990 – 1995 g. 
1997 – 2002 g. 
2002 – 2005 g. 
No 2005 g. 
1998 – 2000 g.   
2004 – 2008 g.   

 
RPI zinātniskais līdzstrādnieks 
ASTF,  LM katedras asistents 
ASTF, LM katedras lektors 
RTU, DIT fakultātes docents 
RTU, DIT fakultātes as.profesors 
RTU, DIT fakultātes profesors 
Akciju sabiedrības Atklātais pensiju fonds “Saules Stars” aktuārs 
AA/S “BALVA” aktuārs, galvenais aktuārs 
 

2. Zinātniskā darbība un publikācijas 
 
2.1. Zinātniskie projekti 
2004. – 2007.g. LZP projekts nr. 04.1353 “Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un 

algoritmi”, dalībnieks 
2005. – 2006.g.  RTU zinātniskais projekts nr. ZP/2005-01 “Riska vērtības prognozēšana 

ar heteroskedastisku modeļu lietojumu”  dalībnieks. 
 

2007. – 2008.g. RTU zinātniskais projekts IZM Nr. R7388 „Kopulās bāzēti riska 
prognozes autoregresijas modeļi”  dalībnieks. 
 

2008. – 2009.g. RTU zinātniskais projekts Nr. FLPP-2009/8  “Stohastiskas modelēšanas 
asimptotisku metožu izstrāde” - dalībnieks 

2010. –c.t. ERAF projekts „Intelektuālajos aģentos, modelēšana un tīmekļa 
tehnoloģijas sakņotās apdrošināšanas izkliedētās programmatūras 
izstrāde”, dalībnieks 

 



  

2.3. Nozīmīgākās  publikācijas  
1.  An.Matvejevs, O.Pavlenko. Regression Model for The Pension Fund's Additional 

Pension Capital. Proceedings of  4th   International  Conference APLIMAT’2005,– 
Slovak Uniiversity of Technology, Bratislava,  Slovakia. – p.p. 453 – 460. 

2.  Ģ.Vulfs, An.Matvejevs, An.Matvejevs. Parametric Adaptation of Associative Control.- 
Proceedings of  the 12th International Conference “Analytical and Stochastic 
Modelling Techniques and Applications”. Riga, Latvia, June, 2005. pp. 155-159. 

3.  An.Matvejevs, O.Pavlenko. Diffusion Approximation of ImpulseSystem with Markov 
Inclusion of GARCH.// Modern problems and new trends in probability theory. 2005, 
Chernivtsi, Ukraine. - pp.77-83 

4.  Matvejevs A., O.Pavlenko. Regression Model for The Pension Fund’s Additional 
Pension Capital. //Proceedings of the 4-th International Conference APLIMAT’2005,  
Slovak  University of Technology, Bratislava, Slovak Republic. pp. 453-460.  

5.  O.Pavlenko,  A.Matvejevs.  Asymptotic Analysis of Some Nonlinear Regression Model 
with Markov Process of Poisson Type.// Proceedings of the 5-th International 
conference APLIMAT 2006. Bratislava, Slovak Republic. pp.301-308. 

6.  An.Matvejevs, K.Šadurskis. Марковская модель авторегрессии с 
гетероскедастичным остатком. Труды Международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальные системы принятия решений и 
информационные технологии. Черновцы, 17-19 мая 2006, ред. Окуненко В.М. и 
Евдокименко В.К.».- ISBN 966-568-831-6. Рута, Черновцы. 2006.– p.p. 109-111. 

7.  Matvejevs Al.,Matvejevs An.,Vulfs Ģ. Adaptive control of the electrical solar sail 
based on parametric identification.Scientific Proceedings of RTU.Riga, 2008. pp.10-18.

8.  An.Matvejevs, K.Šadurskis. Markov approach to the construction of nonlinear 
autoregressive models. //Proceedings of the 6-th International conference APLIMAT 
2007. Bratislava. Slovak Republik. – pp.247-250. 

9.  Matvejevs An., Vulfs G. Time-optimal adaptive control of dynamic systems. // 
Proceeding of the 7th International Conference APLIMAT’ 2008.  Bratislava, Slovak 
University of Technology, Slovak Republic, 2008. - pp.195-202 

10.  Matvejevs An., Vulfs G. Time-optimal adaptive control of dynamic 
systems.//APLIMAT –Journal of Applied Mathematics. 2008. – Vol.1. No.1. pp.271-
280. 

11.  Matvejevs An. Markov approach  to nonparametric  autoregressive risk prediction..// 
The 7th Latvian Mathematical conference. April 18-19. Rezekne.Latvia. –p.37. 

12.  An.Matvejevs, K.Sadurskis. Copula based nonparametric regression estimation. 
//Proceedings of 8th  International  Conference  „APLIMAT 2009” (Eds. Monika 
Kovaceva), ISBN: 978-80-89313-31-0. – Slovak   University of Technology, 
Bratislava, Slovakia. -  pp.183 - 185. 

13.  An.Matvejevs. Interpolation of the discrete Markov chain and estimation. //Abstracts of 
14th International Conference „Mathematical Modelling and Analysis”, ISBN: 978-
9984-14-439-9. – Daugavpils   University, Daugavpils, Latvia. -  p.47 

14.  Матвеев А.А.,  Шадурскис К.П.  Марковская модель авторегрессии с 
гетероскедастичным остатком. Международный научно-технический  журнал 
«Системнi дослiдження та Iнформацiйнi технологiï (System Analysis and 
Information Technology)», рег.  КВ № 5261 », изд. КПИ, Киев, Украина . 2008. – 
№2. -стр. 97 – 109. 

15.  Matvejevs An., Sadurskis K. Autoregressive models of risk prediction and estimation 
using  Markov chain approach.// APLIMAT “Journal of Applied Mathematics”. 2010.  
Vol.3. No.2. pp.127-134. 

     16. Matvejevs An., Sadurskis K. Autoregressive models of risk prediction and estimation 
using  Markov chain approach.// The 8th Latvian Mathematical conference. 2010. April 



  

9-10. Valmiera. Latvia. – p.47. 
     17. Matvejevs Al., Matvejevs An. Sistēmas “Pantografs – strāvas uztvērējs” modelēšana uz 

Matlab-Simulink algoritmu bāzes. Scientific Proceedings of RTU. Riga, 2010. pp.38-
44. 

     18. Fjodorovs J., Matvejevs An., Pavlenko O. Testing heston model consistency and 
evaluation of parameters thought representation in discrete time. // Proceeding of the 
10th International Conference APLIMAT’ 2011.  Bratislava, Slovak University of 
Technology, Slovak Republic, 2011. - pp.265-272. 

  
2.4. Dalība ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs (informāciju par apjomu skat. 
publikāciju sarakstā) 

1. O.Pavlenko, A.Matvejevs. The Diffusion Approximation of Impulse System with 
Markov Inclusion of GARCH. The Conference Modern Problems and  New Trends in 
Probability Theory, 2005.gada 19-26.jūnijs, Ukraina. 

2. Ģ.Vulfs, Al.Matvejevs, An.Matvejevs. Parametric Adaptation of Associative Control.- 
The 12th International Conference “Analytical and Stochastic Modelling Techniques 
and Applications”. Riga, Latvia, June, 2005. 

3. O.Pavlenko,  A.Matvejevs.  Asymptotic Analysis of Some Nonlinear Regression 
Model with Markov Process of Poisson Type.The 5-th International conference 
APLIMAT 2006. Bratislava, Slovac Republic. 

4. A.А.Матвеев, В.Н. Царькова,  K.П.Шадурскис. Марковская модель 
авторегрессии с гетероскедастичным остатком. Труды Международной научно-
практической конференции «Интеллектуальные системы принятия решений и 
информационные технологии. Черновцы, 17-19 мая 2006, ред. Окуненко В.М. и 
Евдокименко В.К.».- ISBN 966-568-831-6. Рута, Черновцы. 

5. V.Gribkova, An.Matvejevs, O.Pavlenko. Approximation Model for the Additional 
Pension Capital Dynamics. The 28th International Congress of the Actuaries. May 28 
to June 2, 2006. Paris. France.   

6. Matvejevs An., Vulfs G. Time-optimal adaptive control of dynamic systems. The 7th 
International Conference APLIMAT’ 2008.  Bratislava, Slovak University of 
Technology, Slovak Republic, 2008 

7. Matvejevs An. Markov approach  to nonparametric  autoregressive risk prediction.// 
The 7th Latvian Mathematical conference. April 18-19. 2008.  Rezekne. Latvia 

8. An.Matvejevs, K.Sadurskis. Copula based nonparametric regression estimation. //The 
8th  International  Conference  „APLIMAT 2009”. – Slovak   University of 
Technology, Bratislava, Slovakia. 

9. An.Matvejevs. Interpolation of the discrete Markov chain and estimation. //The 14th 
International Conference „Mathematical Modelling and Analysis”,– Daugavpils  
University, Daugavpils, Latvia.2009. 

10 Matvejevs An., Sadurskis K. Autoregressive models of risk prediction and estimation 
using  Markov chain approach.// The 9th  International  Conference  „APLIMAT 
2010”. – Slovak   University of Technology, Bratislava, Slovakia. 

11 Fjodorovs J., Matvejevs An., Pavlenko O. Testing heston model consistency and 
evaluation of parameters thought representation in discrete time. // The 10th  
International  Conference  „APLIMAT 2011”. – Slovak   University of Technology, 
Bratislava, Slovakia. 

   
  3. Pedagoģiskā darbība 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 30 gadi 
3.1. Promocijas darbu 
vadība 

2 



  

 E. Bremze. Promocijas darbu  tēma: Privāto pensiju fonda brīvo 
līdzekļu fondēšana.  

3.2. Pēdējie bakalaura 
un kvalifikācijas darbi 

3 

 A.Stāšans. FOREX tirgus stratēģijas efektīva pielietošana, izmantojot 
matemātisko un tehnisko analīzes. 

3.3. Studiju priekšmeti   
 DMS317 Ievads aktuārzinātnes  2KP 
 DMS313 Aktuārās tehnoloģijas programmu paketes 2KP 
 DMS476 Aktuārmatemātika 3KP 
 DMS344 Pensiju fonda veidošana 4KP 
 DMS289 Dzīvības apdrošināšana 2KP 
 DMS291 Nedzīvības apdrošināšana 2KP 
 DMS273 Matemātikas speciālās nodaļas 4KP 
 DMS601 Risku vadības matemātiskās metodes 5KP 
 DMS709 Prakse 26KP 
  
3.5. Dalība ar referātiem akadēmiskās konferencēs 
 

1. EAA Seminārs „Enterprise Risk Management” 2009. gada 05.-07. februārī Rīgā. 
Referāts: „Collective Risk  Models in Insurance”. 

 
 

2. 
 

3. 

Starptautiskā konference "Statistikas pētījumi - sociālo zinātņu un izglītības bāze. Riga. 
Latvija 2.-4. october 2003. Referāti:  
K.Šadurskis, An. Matvejevs Statistisko tehnoloģiju speciālistu sagatavošana mūsdienu 
vajadzībām. 
Al. Matvejevs, An. Matvejevs. Integrated Symbolic System “MATHEMATICA” in 
Teaching Course “Theory of Probabilities and Mathematical Statistics. 

3.6. Mācību līdzekļi  
1. Andrejs Matvejevs. Apdrošināšanas rezervju būtība un to veidošanas objektīvie 

apstākļi. Reģionālo struktūrvienību darbinieku seminārs. Igate. 2006. lpp.141-152. 
2. Andrejs Matvejevs. Dzīvības apdrošināšanas matemātiskie modeļi. Mācību līdzeklis.-

Rīga. RTU.- 2005. 156 lpp. 
 
4. Organizatoriskā darbība 
 
4.1. Darbība RTU institūcijās 
 Starptautiskā žurnāla “RTU zinātniskie raksti” sērijas “Informācijas 

tehnoloģija un vadības zinātne” redkolēģijas  loceklis 

 Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis 
 Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis 
4.2. Starptautiskās konferences organizēšana 
 Straptautiskās konferences APLIMAT’2003, APLIMAT’2004 un 

APLIMAT’2005 (Bratislava, Slovākija) programmu komiteju loceklis 

4.3. Aktuāras profesiju standarta izstrāde 
 Aktuāras specialitātes profesiju standarta darba grupas loceklis 
4.4. Nozares eksperts Informācijas Tehnolģijā 
 Latvijas Republikas Izglītības ministrijas  Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektu iesniegumu nozaru vērtēšanas eksperts 
4.5. Sadarbība ar skolām 
 Semināri Latvijas novadu matemātikas skolotājiem, ar mērķi motivēt 



  

novadu skolniekus turpināt izglītību RTU DIT fakultātē 
4.6. Darbs profesionālas biedrībās 
 Starptautiskās aktuāru asociācijas biedrs 
 Latvijas  matemātikas biedrības biedrs 
 Latvijas statistiķu asociācijas biedrs 
 
17.05.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

1. Vispārīgās ziņas 
        Vārds, uzvārds: Viktors NEŠPORS  
        Personas kods: 220243 - 10108 
        Dzimšanas vieta: Latvija, Daugavpils apriņķis 
        Dzīves vietas adrese: Mārcienas iela 2 – 16, 

Rīga, LV - 1084 
 
 Izglītība: 1976. – 1980. Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra  
   1968. – 1974. Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas 
fakultāte  
   1958. – 1962. Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums 
         

Akadēmiskie nosaukumi un 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 
 
        Nodarbošanās: 

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) 

 
        Valodu lietošanas prasmes: latviešu - dzimtā valoda: 
       krievu, angļu, lietuviešu 
 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)                 
 
Zinātniskās publikācijas 
1. Kamola L., Nešpors V. Human capital in the context of sustainable development 

of Latvia // Management and Sustainable Development, Bulgārija, Jundola, 25.-
27. marts, 2011. – 74 p. 

2. Nešpors V., Kamola L. Radošā ekonomika un augstākās izglītības problēmas 
Latvijā // RTU zinātniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 20. sēj. 
(2010), 90.-93. lpp. 

3. Jansone I., Nešpors V., Voronova I. Finanšu un ekonomisko risku ietekme uz 
Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozares attīstību // RTU zinātniskie raksti. 3. 
sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 20. sēj. (2010), 59.-64. lpp. 

4. Jansone I., Nešpors V., Voronova I. Finanšu un ekonomisko risku ietekme uz 
Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozares attīstību// RTU FEEM Scientific 



  

Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2010), Latvija, Rīga, 15.-
15. oktobris, 2010. - 34.-35. lpp. 

5. Nešpors V., Kamola L. Radošās ekonomikas laikmeta prasības // RTU FEEM 
Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2010), Latvija, 
Rīga, 15.-15. oktobris, 2010. - 45.- 46. lpp. 

6. 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. 

7. 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  

8. 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. 

9. 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. 

10. Нешпорс В. Предпосылки социально-экономического развития  в словиях 
 постиндустриального в общества. “Problems of foreign economic relations 

development and attraction of foreign investments: regional aspect”. - Ukraine 
Doneck, 2006. – 1164 – 1168 стр. 

11. Проблемы поддержки малых предприятий. Економичний висник 2004 (1) 
НТУУ, Киев 2004. г 147 -153 стр.  

12. 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.  
 
Dalība zinātniskajās konferencēs 
 

 Nešpors V. „Human capital development and problems in Latvia” International 
Conference „Role of Human Capital in Development of the Countries and 
Regions of Central and Eastern Europe”, Nicolaus Copernicus University 2010. 
gada 20. – 21. maijs, Polija 

 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 higher 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. 

 



  

Dalība projektos: 
 

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”. Projekta sākuma un 
beigu datums 01.09.2006. – 30.06.2008. 
 
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
   Vadītie promocijas darbi: 

 Uzņēmējdarbības vide, tās izmantošana uzņēmuma lietderības auditā 
 Cilvēkkapitāla loma valsts (nācijas) konkurētspējas paaugstināšanā 

 
  Vadītie maģistra darbi: 28 
  Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: 37 
 
 Studiju priekšmeti: 

 Mikroekonomika 4 KP 
 Mikroekonomika 3 KP 
 Mikroekonomikas analīze 3 KP 
 Ekonomikas teorija 3 KP 
 Ekonomika 3 KP 
 Konkurences loma mūsdienu ekonomikā 3 KP 

 
 Sagatavotie mācību līdzekļi; 

 
1. Mikroekonomikas teorijas pamati. – R: Viktors Nešpors, Talsu tipogrāfija, 2010. – 

254 lpp.  
2. Ievads mikroekonomikas teorijā.- R.: Kamene, 2001, 2002., 2003., 2004., 2005., 

2006.,2007., 2008. – 150. lpp. 
3. 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”. 

4. Ievads ekonomikā. -R.: Mulineo, 2007. – 193 lpp. 
5. Ādamsone L., Nešpors V. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un 

sabiedrības (valsts) loma to novēršanā. R.:, 2007. – 120 lpp. 
6. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss I daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības 

un menedžmenta akadēmija, 2003. – 280. lpp. 
7. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss II daļa. – R.: Latvijas 

Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2003. – 243. lpp. 
8. Ievads ekonomikā. – R.: Kamene, 2002., 2004. – 193. lpp. 
9. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgam darbam. – R.: KIF 

„Biznesa komplekss” 2002. – 60 lpp. 
10. Mikroekonomika (zinātniskais redaktors 60% kopējā apjoma autors). – R.: 

Kamene, 2001., 2002., 2003. – 131. lpp. 
 



  

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju 
augstskolās un pētniecības iestādēs: 
                   
1. RTU TREI "Latvijas ekonomiskās izaugsmes faktori un perspektīvas", 2010. gada 

15.  aprīlis, Rīgā 
2. Zinātniskā seminārs. „Globālā pasaule: izaicinājumi un perspektīvas” 2009. gada 

2. decembrī, Rīgā . 
3. RTU metodiskais seminārs “ESF projekti studiju programmu attīstībai un studiju 

kvalitātes uzlabošanai” 2007.gada 3.aprīlī 
4. RTU zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības 

problēmas un stratēģijas” 2007.gada 4.aprīlī 
5. Starptautiskais seminārs „Development of innovative entrepreneurship based on 

knowledge management”, 2006. gada 8. decembris, Rīga 
6. Seminārs „Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē”, 2006.g. Rīga. 
7. RTU metodiskais seminārs “Kā studiju programmu absolventi iegūst spēju 

izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu” 2006.gada 11.aprīlī 
8. RTU metodiskais seminārs „Studiju process absolventu konkurētspējai” 

22.03.2005 
9. Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international 

collaboration between European enterprises”, 2005. gada 18. februārī 
 
4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

 Eksperts Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra 
akreditācijas komisijās; 

 RTU Senāta loceklis; 
 RTU Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 
 RTU Šķīrējtiesas priekšsēdētājs;  
 RTU IEVF Domes loceklis; 
 Meža Tehniskā Universitāte, Sofija, Bulgārija, zinātnisko rakstu  

„Management and Sustainable development” redkolēģijas loceklis; 
 RTU zinātnisko rakstu „Ekonomika un uzņēmējdarbība” redkolēģijas 

loceklis. 
 
 
 
 

17.05.2011. 
 
 
 
 
 

 
 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds:   Daina OSE  
E-pasts:   daina.ose@navigator.lv 
Tālrunis darbā:   26522084 
 
 
VALODAS 
 
Dzimtā valoda:   latviešu 
Citas valodas:   krievu, angļu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
 
No 01.10.2009. līdz šim brīdim 
Studijas LU Tiesību zinātņu doktorantūras programmā. 
 
1996.- 1998. 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra diploms Nr. 004567 
tiesību maģistra grāds (Mg.iur.) 
 
1993.g.- 1995.g. 
RTU, Inženierekonomikas fakultāte, Maģistra diploms Nr. 000414 
ieguvu inženierzinātņu maģistra grādu (Mg.oec.) 
 
1996.g.- 1998.g. 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra diploms Nr. 004567 
tiesību maģistra grāds 
 
DARBA PIEREDZE 
 
2008.g. 27. novembris – līdz šim brīdim 
Zvērināta advokāte, Rīga, Meža iela 1, korp.1-315.kab. 
 
2006.gada augusta – līdz šim brīdim 
LR Tieslietu ministrija, Civilprocesa likuma grozījumu darba grupas locekle. 
  
1994.g. – līdz šim brīdim 
RTU, Inženierekonomikas fakultātē, Lektore, Pr.docente 
 
1996.g.- līdz šim brīdim 
LU, Juridiskā fakultāte, Stundu pasniedzēja, Lektore 
 
1992.g.- 2002.g 
VRU “Kompresors”, jurists 
 



  

PUBLIKĀCIJAS 
 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Ose D. Tiesas paziņojumi un izsaukumi, tiesas dokumentu izsūtīšana. Civilprocesa 
aktuālie jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. Rīga. TNA. 
2008. (107.-120.lpp.) 
2.  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. 
 3. 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. 
4. 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  

D.Ose. Darba tiesību pamati, otrais papildinātais izdevums, R.RTU, 2007., 48 lpp. 
D.Ose. Darba tiesību pamati, R.RTU, 2006., 42 lpp. 
D.Ose. Tiesību pamati. Mācību līdzeklis, R; RTU, 2002., 58 lpp. 

 
Populārzinātniskas publikācijas 
D.Ose. Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana un atbrīvošana no tiesas izdevumiem.// 
Jurista Vārds, 16.06.2009., Nr. 24/25, 23.-26.lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  

1. 2010. gada 11. Jūnijs 
      LU „1. juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski     

praktiskajā konferencē”, Referāts „ Pierādījumi civilprocesā” . 
2. 2010. gada 14.-17.aprīlis 

Daugavpils universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference, 
      Referāts „ Pierādīšanas pienākums atsevišķu kategoriju lietās” . 
3. 2009.gada 11. novembris 

Zinātniskā konference: Civilprocesa aktuālās problēmas, LR Tieslietu ministrija, 
Rīga 

      Referāts „Pierādīšanas pienākuma īpatnības darba strīdos” . 
4.  2009. gads 23.-24.oktobris 
 Daugavpils Universitātes Starptautiskā zinātniskā konference „Valsts un tiesību 

aktuālās problēmas”, Referāts „Pierādījumu iesniegšanas un novērtēšanas 
problēmas civilprocesā”.   

5.  2009. gads 25. februāris 
 Juristu dienas 2009., Civilprocesa aktuālie jautājumu, Latvijas Juristu biedrības 

konference, Referāts : Civilprocesa aktuālie problēmjautājumi. 
6.  2009. gads 6. februāris, 
 Latvijas Universitātes 67. konference. Rīga. Referāts : Senāta rīcības sēdes 

lēmumu kvalitāte 
7.  2008. gada 22. septembris, 
 Zinātniskā konference: Civilprocesa aktuālās problēmas, LR Tieslietu ministrija, 

Rīga 



  

 Referāts “Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana un atbrīvošana no tiesas 
izdevumiem”.  
8.  2008. gada 8. februāris, Latvijas Universitātes 66.konference. Rīga.  
 Referāts : Pārstāvības pozitīvie un negatīvie aspekti civilprocesa regulējumā.  
9.  2007.gada 19. septembris, Zinātniskā konference: Civilprocesa aktuālās 
problēmas, LR Tieslietu ministrija, Rīga 
 Referāts “Tiesas paziņojumi un izsaukumi, un tiesas dokumentu izsūtīšana” 

10. 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. 
11. 2007.gada 8. novembris, „Apelācijas instances tiesas sprieduma likumīgais 
spēks un tā pārsūdzēšana kasācijas kārtībā”. Tieslietu ministrijas zinātniskā 
diskusija. Rīga. 
Diskusijas dalībnieks. 
12. 2007. gada 10. decembris, Tiesībsarga konference : Vai īrniekam ir iespēja sevi 
aizsargāt? Diskusijas dalībnieks. 
13. 2008. gada 8. februāris,Latvijas Universitātes 66.konference. Rīga.  
Referāts : Pārstāvības pozitīvie un negatīvie aspekti civilprocesa regulējumā.  

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 15 gadi. 
 
Lekciju kursi 

Rīgas Tehniskā universitāte : 
Bakalaura studiju realizācijā :“Tiesību pamati”, “Saimnieciskās un darba tiesības”, 
“Civiltiesības”, “Darba un sociālās tiesības”, “Nekustamā un kustamā īpašuma 
tiesiskie pamati” 
Maģistra studiju realizācijā: “Komerctiesības”, “Darba aizsardzības tiesiskie 
pamati”. 
 
Latvijas Universitāte: 
Bakalaura studiju realizācija : „Civilprocess”, „Sprieduma izpildes tiesības”,  
Maģistra studiju realizācija : „Civilprocesa aktuālās problēmas”. 
 
Vadīti bakalaura darbi : 53 

 Vadīti maģistra darbi : 46 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
Pētniecības projekti 

Pētījums : Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes 
lēmumi par kasācijas tiesvedības izbeigšanu lietā, 2008. gada 24. aprīlis – 1. 
septembris, pasūtītājs Latvijas Republikas Augstākā tiesa, pētnieka darba 
pienākumi. 

 Pētījums : Tiesu prakse saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanā, 2009.gada 
26.oktobris-28.decembris, pasūtītājs Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 
pētnieka darba pienākumi. 

 
17.05.2011. 
 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

1. Vispārīgās ziņas: 
        Vārds, uzvārds: Juris SAULĪTIS 
         Dzimšanas vieta: Rīga 
        Dzīves vietas adrese: Mērnieku 5-73  

Rīga, LV – 1015 
 

Izglītība:   
1963. - 1971. Pēterburgas (Ļeņingradas) Valsts Universitāte, ekonomikas 

fakultāte, ekonomists. 
1957. – 1958. Virķēnu tehniskā skola.   
1946. – 1957. Rūjienas vidusskola. 

 
 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.). Disertācija ”Atražošanas process kolhozos ar 
dažādu ekonomikas attīstības līmeni” 
 
 Nodarbošanās: 
2007. – līdz šim brīdim IEVF Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedras 
vadītājs. 
2003. – līdz šim brīdim RTU profesors. 
2000. – 2009. IEVF Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta direktors. 
1999. – 2007. RTU makroekonomikas profesora grupas vadītājs. 
1992. – 1999. RTU Ekonomikas teorijas katedras vadītājs. 
 
Valodu lietošanas prasmes: latviešu – dzimtā valoda. 
  krievu – teicami. 
 angļu – labi. 
 
2. Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem)                 
 
Zinātniskās publikācijas: 
 

1. Saulītis J., Kamols U. Enhancement of competitiveness of Latvian towns and 
its influencing factors. //Management and Sustainable development. 2011 - .89 
p. 

2. Saulītis J. Latvijas ekonomika laika griežos un mūsdienu problēmas // Latvijas 
tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīvas. – 2009. 53. – 57. lpp. 

3. 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. 

4. Saulītis J. Par Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanas dažām problēmām // 
Tautsaimniecības un izglītības sistēmas attīstības problēmas. - Rīga, 
LATVIJA: RTU Izdevniecība, 2008. – 42. – 47. lpp. 

5. Saulītis J. Latvijas darba tirgus attīstības tendences un perspektīvas // Latvijas 
tautsaimniecības un cilvēku resursu attīstības problēmas un stratēģijas. – Rīga, 
Latvija: RTU Izdevniecība, 2007. -28. – 30. lpp. 

6. Saulītis J. Рынок труда в период глобализации и экономическое развитие. 
ECONOMICS AND MANAGEMENT: Current Issues and Perspectives.2007 
/ 2(9) Šialiu,  240. – 244. p. 



  

7. Saulitis J. Development trends and prospects of Latvian labour market. Mana-
gement and Sustainable development 2/2007(17), 2007. - 3.-5.p., Sofia, 
Bulgaria. 

8.  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. 

9. Saulītis J., Briede L. Development trends of human capital in Latvia. Manage-
ment and Sustainable development 1-2/2006(14), Sofia, Bulgaria 2006. - 58.- 
61.lpp.  

10. 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. 

11.  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. 

12. Saulītis J., Širina M. 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. 

13.  Saulītis J., Briede L. 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. 

14. Саулитис Ю. Влияние регионального развития в мире на экономику 
Европейского Союза. Regiony Europy środkowej i wschodniej wobec 
globalizacji i integracji międzynarodowej. Ciechocinek, Poland. – 2005. – 31. 
- 36. cт. 

15.  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.  

16.  Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi. Drošība un tautas 
attīstība. Starptautiskās zinātniskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 
2004. – 163. – 166. lpp.  

17.  Saulītis J., Krasavcevs I. 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.  

18. Saulītis J., Leikuma R. 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. 

 
Dalība zinātniskajās konferencēs 

1. Государственное регулирование экономики,. 2010. gada 22. - 23. aprīlis  
Baltkrievija  

2. Saulītis J. Reconstruction stages of Latvian national economics and problems 
of current period. RTU zinātniskā konference, Rīga 2008. 9. – 13. oktobris. 

3. Saulītis J. Рынок труда в период глобализации и экономическое развитие. 
ECONOMICS AND MANAGEMENT: Current Issues and Perspectives. 
2007. 19. novembris, Šaulai. 



  

4.  Saulītis J. Development trends and prospects of Latvian labour market.   Ma-
nagement and Sustainable development Sofia, Bulgaria 2007. 18 – 22 March. 

5.  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. 

6. Саулитис Ю. Влияние регионального развития в мире на экономику 
Европейского Союза. Regiony Europy środkowej i wschodniej wobec 
globalizacji i integracji międzynarodowej. Poland. – 2005. 18. – 20.  

 
Dalība projektos: 
 

 LZP projekts 01.01.01. Nr. 483 Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā 
tirdzniecībā 2001. – 2008. g. vadošais pētnieks. 

 
3. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
  Aizstāvētie promocijas darbi: 
V. Skribans „Latvijas būvniecības nozares prognozēšanas modelis” (2006). 
 
Recenzētie promocijas darbi: 

1. J. Dehtjare „Viesnīcu pakalpojumu tirgus attīstība Latvijā” (2009). 
2.N. Fiļipoviča „Efektīva nodokļu administrēšana Latvijas Republikā” (2008). 
3.A. Auziņa „Multisektorālā makroekonomiskā modeļa izstrādāšana un 

izmantošana Latvijā” (2008). 
4.G. Kauliņa „Pievienotās vērtības nodokļa sistēmas attīstība Eiropas Savienībā 

un Latvijā. Piemērošanas problēmas un iespējamie risinājumi” (2007). 
5.D. Dimante „Trimdas latviešu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā” (2007). 
6.S. Eglīte „Fiskālās un monetārās politikas piemērošanas Latvijas ekonomikas 

attīstībā” (2006). 
 

Šobrīd vadītie promocijas darbi: 
U. Kamols „Pilsētu ietekme uz tautsaimniecības attīstību”. 
N. Ozols „ Darba tirgus veidošanās un vadīšana globalizācijas apstākļos”. 
  
 Vadītie maģistra darbi:69 
  Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: 67 
 
 Studiju priekšmeti: 

 Makroekonomika 4 KP 
 Ekonomikas teorija 3 KP un 5 KP 
 Ekonomika 3 KP 
 Latvijas tautsaimniecība 2 KP 
 Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes 2 KP 
 Starptautiskā konkurence 2 KP 
 Ekonomiskās attīstības faktori un modeļi 2 KP un 3KP 

 
 Sagatavotie mācību līdzekļi: 

 
Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU, 2002. 63 – 187 lpp., atb. un zin. redaktors 
(līdzautors - M. Šenfelde). Papildināts izdevums 2003. un 2004. g. 
 



  

Tālākizglītība, profesionālā pilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai 
ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs: 
                   

1. Zinātniskais seminārs „Radošums, inovācijas: realitāte un iespējas Latvijā” 
2011. gada 20. aprīlī, Rīgā. 

2. Zinātniskā seminārs. „Globālā pasaule: izaicinājumi un perspektīvas” 2009. 
gada 2. decembrī, Rīgā . 

3. Zinātniskais seminārs. „Latvijas tautsaimniecības pagātne, tagadne un 
perspektīvas” RTU, TREI Latvija, Rīga 2009. gada 15.aprīlī. 

4. Zinātniskais seminārs. „Izglītības nozīme cilvēkresursu un Latvijas 
tautsaimniecības attīstībā”, RTU, TREI Latvija, Rīga 2008.gada 2.aprīlis.  

5. RTU zinātniskais seminārs. „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu 
attīstības problēmas un stratēģijas” 2007.gada 4.aprīlī. 

6. Starptautiskais seminārs. „Development of innovative entrepreneurship based 
on knowledge management”, 2006. gada 8. decembrī, Rīga. 

7. RTU metodiskais seminārs „Kā studiju programmu absolventi iegūst spēju 
izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu” 2006. gada 11.aprīlī. 

8. RTU metodiskais seminārs „Studiju process absolventu konkurētspējai” 2005. 
gada 22. martā. 

9. Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international 
collaboration between European enterprises”, 2005. gada 18. februārī. 

 
Studiju programmu vadīšana (2000. – 2009.) 

 Akadēmiskā bakalauru studiju programma „Ekonomika” (RIBE0) 
 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” (RIME0) 
 Profesionālā maģistru studiju programma „Ekonomika” (RIGE0) 

 
Atzinības raksti: 
Atzinības raksti kā zinātniskam vadītājam Latvijas ekonomikas attīstības foruma 
(LEAF) rīkotā studentu darbu konkursā par 1. vietām: 

 Ivars Apsītis (2009.) 
 Normunds Ozols (2007.) 

 
4. Organizatoriskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
 

 RTU P-09 Promocijas padomes loceklis; 
 RTU Senāta loceklis (līdz 2009.); 
 RTU Senāta studiju kvalitātes un programmu komisijas loceklis (līdz 2009.); 
 RTU IEVF Domes loceklis; 
 Ekonomikas ministrijas Zinātnieku padomes loceklis; 
 RTU Starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu 

„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” redkolēģijas 
loceklis; 

 Daugavpils universitātes vieslektors un DU promocijas padomes loceklis; 
 Eksperts Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra akreditācijas 

komisijās; 
 RTU pārstāvis Valsts emeritēto zinātnieku padomē; 
 Latvijas Zinātnes Padomes ekspertu komisijas loceklis. 

 
 
 17.05.2011. 
 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

1. Vispārīgas ziņas 
Uzvārds, vārds Nadežda SEMJONOVA  
E-pasts nsemjonova@inbox.lv 
Tālrunis darbā 67089368  
 
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 
 
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāte: 
no 1989.gada līdz 1993.gadam 
Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana 
Grāds: Bakalaurs 
 

Nodarbošanās Praktiskā docente 
 
2. 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 
Vadītie 
- bakalaura darbi – 43; 
- kvalifikācijas darbi – 42; 
- diplomprojekti – 19. 
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”. 

 

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 grāmatvede 
Valsts meža dienesta Meža un medību valsts inspekcija: no 1994.gada līdz 
1998.gadam 
Amats: galvenā grāmatvede-revidente 
 
17.05.2011. 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Zoja SUNDUKOVA 
E-pasts:    zoja.sundukova@rtu.lv 
Tālrunis darbā:    +371 67089324 
Dzimšanas dati:    01.02.50. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:    krievu valoda 
Citas valodas:    latviešu valoda (augstākā pakāpe) 
                           angļu valoda (sarunvalodas līmenī) 
IZGLĪTĪBA 
1968.- 1972. 
Rīgas Politehniskais institūts (RPI), 
inženiere – ekonomiste, Diploms Nr.385799; 
1967.– 1968. 
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 
2010. gada 8. – 28. februāris 
Stažējums pētnieciskajā un mācību jomā Brno Tehnoloģijas universitātē (Čehija).  
2008. gada 7. oktobris 
Latvijas Bankas organizētā konference „Reālā konverģence ceļā uz eiro ieviešanu: 
Pieredze un perspektīvas” . 
2007. gada 10. oktobris 
Latvijas Bankas organizētā konference „Konkurētspēja. Latvijas tautsaimniecības 
nākotnes stūrakmens”. 
2006. gada 18. oktobris 
Latvijas Bankas organizētā konference „Latvija ceļā uz labklājību: izaugsmes 
potenciāls un vīzijas” . 
 
DARBA PIEREDZE 
no 2006. līdz šim brīdim 
RTU IEF, 
Asociētā profesore; 
1990. - 2006. 
RTU IEF,  
Docente; 
No 2005. gada 1. septembra līdz 2006.gada 31. jūlijam.  
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 
01.03.08.-31.12.08 
IZM-RTU projekta R7358  „Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība 
Latvijā: attīstību  ietekmējošo faktoru novērtējums”, izpildītāja. 
01.10.2007.-30.09.2008 
RTU pētniecības projekts „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību 
ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (ZP-2007/15), izpildītāja. 
01.06.2006 – 31.12.2006 
LIM grants. Projekts Nr.U7111 „Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu 
novērtēšanas sistēmas izstrāde”, izpildītāja. 
  
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Lāce N., Sundukova Z. Company’s standards for financial soundness indicators 

//6thInternational Scientific Conference  Business and Management, 2010. 
Selected Papers. Volume I. May 13-14 201- Vilnius, Lithuania. - Vilnius: VGTU 
Publishing House „Technika”, 2010. – 112-117 p.   

2. Sundukova Z., Jevinga I. Uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas metodoloģijas 
problēmas // EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA. Tautsaimniecība: teorija 
un prakse. Zinātniskie raksti. 3. SĒRIJA. 18. sējums. – Rīga: Izdevniecība „RTU” 
,2009. – 83. –92. lpp.  

3. Trifonova V., Sundukova Z. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana Latvijā 
// Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā: Zinātniskie raksti. 7. sējums. – Rīga: 
Izdevniecība „RTU” ,2009. – 137. – 145. lpp.  

4. Tiščenko M., Sundukova Z. Ražošanas uzņēmuma attīstības modelis Latvijā // 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā: Zinātniskie raksti. 7. sējums. – Rīga: 
Izdevniecība „RTU”,2009. – 127. – 136. lpp.   

5. Galiņa O., Sundukova Z. Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes 
nodrošināšana // Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā: Zinātniskie raksti. 7. 
sējums. – Rīga: Izdevniecība „RTU” ,2009. – 15. - 25. lpp.   

6.  Lace N., Sundukova Z. Effective Cost Management as a Prereguisite for the 
Development of Small Busuness // New European Challanges for Small Business 
Prospective. The monograph under editorship of Natalja Lace. –Riga:  RTU 
Publishing House, 2008. – 82 – 95 p. 

7.  Lace N,. Sundukova Z. .Financial Stability of Enterprises: Case from Latvia // VI 
International scientific conference „Management and Engineering’08”. Sofia, 
June 19-21, 2008. Scientific proceedings of the Scientific-technical Union of 
Mechanical Engineering.  Jan XV. Volume 1 (104).  June 2008. ISSN 1310-3946. 
– 212—216 p. 

8. Jevinga I. ,Sundukova Z Increase of higher education efficiency as a major factor 
of business development //5th International Scientific Conference  Business and 



  

Management, 2008. Selected Papers. May 16-17 2008 Vilnius, Lithuania.- 
Vilnius: Technika, 2008.-367-372 p. 

9. Ozoliņa A., Sundukova Z. Apdrošināšanas uzņēmumu attīstības ekonomiskie 
aspekti // Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā: Zinātniskie raksti. 6. sējums. – 
Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. -155.-126. lpp. 

10. Sundukova Z., I. Jevinga. The  Research of  student,s motivation to study // 
Education and       Economy 2007: Materials of international scientific conference 
. -Tallinn, Tallinn University of Tehnology, 2007.-131.-132. p. 

11. Lāce N., Sundukova Z. Regional development problems of small and medium-
sized enterprises in Latvia //Trends Economics and Management. Volume I, 
Number 01, 2007. .- Czech  Republic: Brno University of Technology, 2007.-46.-
55. p. 

12. Lāce N., Sundukova Z. Challenges of small business management in Latvia // V 
International Scientific Conference  „Management and Engineering „07” June 18-
22, 2007 Sozopol, Bulgaria: Scientific proceedings of the Scientific-tehnical 
Union of Mechanical Engineering. Jan XIV, Volume 2 (97), June 2007. ISSN 
1310-3946.- Sozopol, Bulgaria: Tecnical University-Sofia, 2007.- 407-409 p. 

13. Lāce N., Sundukova Z. Key perfomance indicators for small business // 4th 
International Scientific Conference „Busuness and Managements”2006, 14th  
International Scientific Conference „Enterprise management: diagnosis, strategy, 
efficiency” Selected Papers. October 5-6, 2006 Vilnius, Lithuania .- Vilnius: 
VGTU Press”Tecnika”, 2007.- 41.-46.p. 

14. Sundukova Z., Puceviča S. Development of Craft in Latvia and Craftsmen 
Assessment System // Vadyba/Management: Vilnius  University. Research papers, 
2006 Nr.3-4 (12-13).  - Vilnius, Vilnius University, 2006. -93-104 p. 

15. Lāce N., Sundukova Z. Small business performance evaluation on the base of 
balanced scorecard// Мировая экономика и бизнес-администрирование малых 
и средних предприятий. Материалы 4-й международного научно-
практического семинара, Минск, 1-2 февраля 2006 г. Белорусский 
Национальный Технический Университет. - Минск: БНТУ, 2006 .-p. 92 – 95 . 

16. Сундукова З., Евинга И. Использование Интернета в обучении студентов-
заочников // Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и 
средних предприятий. Материалы 4-й международного научно-
практического семинара, Минск, 1-2 февраля 2006 г. Белорусский 
Национальный Технический Университет.-  Минск: БНТУ, 2006.- Стр. 232-
235. 

17. Sundukova Z., Puceviča S. The System of Criteria for Labour  Resourse  
Eviluation in the Craft Business//Vadyba/  Management: Vilnius University 
Research papers, 2006 Nr.1(10). - Vilnius, Vilnius University, 2006.-p. 101 – 111. 

18. Lace N., Sundukova Z. Par uzņēmuma vadīšanas efektivitātes novērtēšanas 
problēmām// Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: 
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 2005. gada 13. – 
15. oktobrī. - Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2006.- 127. – 133. lpp. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu profesionālo maģistru 
studiju programmas specializācijā RIGU6 „Uzņēmuma ekonomika un vadīšana”. – 
Rīga: RTU, 2011.- 15 lpp. 
 



  

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
13 – 14 May, 2010 
The 6th International Scientific Conference „Business and Management 2010”, 
Vilnius, Lithuania ar referātu „Company’s standards for financial soundness 
indicators” (līdzreferente N. Lāce). 
15. – 16. oktobris, 2009. gads 
50. Starptautiskā zinātniskā konference  „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas”, Rīga, RTU , ar referātu „Uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas 
metodoloģijas problēmas” (līdzreferente I. Jevinga). 
January 11 – 12, 2008 
Starptautiskais zinātniskais seminārs „The International Scientific Seminar , Riga  
„Towards Knowledge-Based Economy (bez referāta). 
March 21 – 23, 2008 
X International Scientific Conference „Management and Sustainable Development” 
March  Yundola, Bulgaria ar referātu  „The Role of Financial Success of SME to 
Achieving Economical Sustainability”  (līdzreferente N. Lāce). 
May 16 – 17, 2008 
5th International Scientific Conference Vilnius, Lithuania „Business and Management 
2008” ar referātu “Increase of higher education efficiency as a major factor of 
business development” (līdzreferente I Jevinga). 
June 19 – 21, 2008 
 VI International scientific conference „Management and Engineering’08”. Sofia, ar 
referātu “Financial Stability of Enterprises: Case from Latvia” (līdzreferente N. Lāce). 
May 23 – 25, 2008 
International Conference in Management and Marketing Sciences 2008. Hotel 
Amarilia, Vouliagmeni, Athens, Greece ar referātu “The Role of Financial Success of 
SME to Achieving Economical Sustainability” ” (līdzreferente N. Lāce). 
December 4, 2008 
Starptautiskais zinātniskais seminārs „The 2nd International Scientific Seminar, Riga  
„Towards Knowledge-Based Economy” (bez referāta). 
October 26-27, 2007 
International academic conference „EDUCATION AND ECONOMY 2007”, 
Educational Research Centre of Tallinn University of Tehnology and Tallinn College 
of Tallinn University of Tehnology, The Research of  student,s motivation to study” 
(līdzreferente I.Jevinga). 
September 12-14, 2007 
Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the 
Establishment of Business and Management Brno University of Tehnology, Brno, 
Czech Repablic, 
„Regional development problems of small and medium-sized enterprises in Latvia” 
(līdzreferente N. Lāce); 
September 6-7, 2007 
17th International Scentific Conference on the occasion of the 55th anniversary of the 
foundation of the Department of Economics and Management of Chemical and Food 
Industry CHTF SVŠT and the Department of Economic and Management of 
Chemical and Food Industry FCHI VŠCHT „Modern Approaches to Corporate 
Management”, Bratislava, Slovak Republic ar referātu „Effective Cost Management 
as a Prerequisite for the Development of Small Business” (līdzreferente N. Lāce). 
June 18-22, 2007 
V International Scientific Conference „Management and Engineering „07”, Sozopol, 
Bulgaria, Faculty of Managemrnt Technical University, Sofia, 



  

„Challenges of small business management in Latvia” (līdzreferente N. Lāce); 
2006.gada 8. decembris 
Starptautiskais zinātniskais seminārs Rīgā RTU „Uz zināšanu vadīšanu balstītas 
inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ar referātu „Inovācijas vadības grāmatvedībā”. 
October 5-6, 2006 
4th International Scientific Conference „Busuness and Managements”, 14th 
International Scientific Conference „Enterprise management: diagnosis, strategy, 
efficiency”,Vilnius, Lithuania, ar referātu “Key perfomance indicators for small 
business” (līdzreferente N. Lāce). 
June 29-30, 2006 
The International Scientific Seminar „Small Business managemets: Innovation, 
strategy, values”, Riga, RTU ar referātu „Perfomance Measurements System for a 
Fuel  Trade Enterprise” (līdzreferente D. Dzalbe). 
1-2 февраля 2006 
4-й международный научно-практический семинар „Мировая экономика и 
бизнес-администрирование малых и средних предприятий”, Минск, 
Белорусский Национальный Технический Университет, ar referātiem ”Small 
business performance evaluation on the base of balanced scorecard” (līdzreferente N. 
Lāce); „Использование Интернета в обучении студентов-заочников” 
(līdzreferente I. Jevinga); 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 37 gadi  
 
Lekciju kursi: 
Dienas nodaļa 
Maģistra akadēmisko studiju programmā: „Vadības grāmatvedība”, „Zinātniskie 
semināri”, „Finanšu pārskati”, „Finanšu analīze un plānošana”, „Vadības 
grāmatvedība un projektu analīze”, „Uzņēmējdarbības ekonomika”. 
Maģistra profesionālo studiju programma: „Ekonomiskās analīzes metodes”. 
Bakalaura profesionālo studiju programma: „Uzņēmuma ekonomika”, „Vadības 
grāmatvedība”, „Datorizēta grāmatvedība”. 
Neklātienes nodaļa  
Bakalaura profesionālo studiju programma: „Uzņēmējdarbības ekonomika”, 
„Uzņēmuma ekonomika”, „Vadības grāmatvedība”, „Ekonomisko procesu analīze”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
28 – 28 May, 2010 
VIII Scientific Conference  „Education and Economy 2010, Wloclawek, Poland, 
International Scientific Council. 
8 – 9 May, 2009 
Starptautiskās akadēmiskās konferences „Education and Economy 2009” 
(Educational Research Centre of Tallinn University of Tecnology)  programmas 
komitejas locekle. 
15 May, 2008 
Starptautiskā zinātniskā semināra „Small and Midle Business: Development and 
Entrepreneurship” (Mykolas Romeris University Faculty of ekonomics and Finance 
Management Department of Banking and Investment,Vilnius, Lithuania) programmas 
komitejas locekle. 
14 May, 2008 



  

 Starptautiskā zinātniskā semināra „Business Development Possibilities in the New 
European Area” (Vilnius University Faculty of Economics Business Department, 
Vilnius, , Lithuania) programmas komitejas locekle. 
16 – 17 May, 2008 
 5th International Scientific Conference Vilnius, Lithuania. Business and Management 

, 2008, board of reviewers. 
2008.gada. 9.-13. oktobris 
 RTU IEF 49. Starptautiskās zinātniskās conferences  Organizācijas komitejas locekle 
(IEF dekāna 2008. 4. aprīļa rīkojums Nr.18/67). 
11-12 January, 2008 
Starptautiskā zinātniskā semināra -The International Scientific Seminar, Riga 
„Towards Knowledge-Based Economy”- programmas un organizēšanas komitejas 
locekle. 
12-13 April, 2007 
Starptautiskās zinātniskās konferences -The International Scientific-dual Conference 
Riga „Towards Knowledge-Based Economy” & „Enterprise Management: 
Diagnoztics, Strategy, Effectiveness”- organizēšanas komitejas locekle. 
5-6 October, 2006 
Starptautiskās zinātniskās konferences -4th International Scientific Conference 
„Busuness and Managements”, 14th International Scientific Conference „Enterprise 
management: diagnosis, strategy, efficiency”. Vilnius, Lithuania - zinātnisko rakstu 
recenzentu padomes locekle. 
29-30 June, 2006 
Starptautiskā zinātniskā semināra -The International Scientific Seminar, Riga „Small 
Business managemets: Innovation, strategy, values”- programmas un organizēšanas 
komitejas locekle. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
2010. 
Piešķirtas ekspertes tiesības zinātnes nozarē „Ekonomika (mikroekonomika)” 
2010.g.16. septembra līdz 2011.g. 16. septembrim (Latvijas Zinātnes Padomes 
lēmums Nr. 3-2-1 no 2010.g. 16. septembra.). 
Ar RTU Senāta 2010. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu Zoja Sundukova ieguvusi RTU 
Goda Darbinieka nosaukumu par ilggadēju apzinīgu un aktīvu darbu universitātē. 
 
PATEICĪBAS 
2010. 
Rektora pateicība no 2010.g. 1. februāra. 
IEVF dekāna pateicība (dekāna rīkojums Nr. 22/03 no 01.02.10. 
RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta pateicība no 2010.g. 1. februāra. 
2006. 
IEF dekāna pateicība sakarā ar IEF 40 gadu jubileju un par nostrādātajiem vairāk kā 
25 darba gadiem. 
 
17.05.2011. 

 
 
 
 
 



  

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
Vārds, uzvārds:   Tatjana SURVILO 
Dzimšanas vieta:   Krievija, Sahalīnas apgabals 
Dzīves vietas adrese:   Enerģētiķu iela 5 dz. 49, Salaspils, LV-2121 
 
IZGLĪTĪBA 
LZA Ekonomikas institūts: 1976.-1979. Aspirantūra 
Latvijas Universitāte:  1967.-1973. Specialitāte – ekonomists 
Rīgas 10.vidusskola:  1957.-1967. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Latvijas Universitāte: 1993. Dr.oec. 
 
NODARBOŠANĀS 
No 2009.gada marta – RTU, IEVF, TREI, Starptautiskās un reģionālās ekonomikas 
katedra, asoc.profesore. 
 
2006.-2009.gadi  RTU, IEF, TREI, Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra, 
docents. 
 
1995.-2006.gadi – RTU, IEF, Ražošanas un uzņēnējdarbības organizēšanas katedra, 
docente 
 
1991.-1994.gadi – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas pašvaldība, Tatusaimniecības 
attīstības nodaļas vadītāja 
 
1974.-1991.gadi – LZA Ekonomikas institūts, vecākā zinātniskā līdzstrādniece 
 
VALODU LIETOŠANAS PRASME 
Latviešu: 3.pakāpe 
Krievu: dzimtā 
Angļu: labi 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
2008.gads – pētījums „Latvijas reģionu konkurētspējas paaugstināšanas ekonomiskie 
aspekti”, RTU, izpildītāja 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos: 
1. Čina A., Survilo T. Latvijas pozīcijas elektroenerģijas ražošanā un patērēšanā 
Eiropas Savienības kontekstā – RTU IEVF TREI, Zinātniskā  semināra „Latvijas 
ekonomiskās izaugsmes faktori un perspektīvas” materiāli” - 2010. – 71-74 lpp. 
2. Cурвило Т. Чина А. Некоторые аспекты организации управления 
административными территориями – Одинцовский Гуманитарный институт, 
Россия, 2009, 313-323 стр. 
3. Сурвило Т. Проблемы межгосударственной миграции населения в Латвии – 
Uniwersytet  Mikolaja Kopernika W Toruniu Wloclawskie Towarzystwo Naykove, 
2005.-507-512c. 
 



  

4. Liepiņa E., Survilo T. Farmaceitisko produktu cenu veidošanas politika, RTU 
Zinātniskie raksti, sērija „Ekonomika un uzņēmējdarbība” – Rīga, 2005. – 39-48 lpp. 
5. Survilo T., Šenfelde M. Productivity as indicator of the development of the 
territories – Wroclaw, 2004.-160-170 lpp. 
6. Survilo T. Проблемы повышения производительности труда в Латвии – 
Национальная Академия Наук Украины, Институт Экономики 
Промышленности Донецк, 2003 – 203-206 стр. 
7. Survilo T. Tautsaimniecīnbas strukturālo izmaiņu ietekme uz darba ražīgumu, RTU 
zinātniskie raksti, sērija “Ekonomika un uzņēmējdarbība” – Rīga, 2003. – 142-151 
lpp. 
 
PIEDALĪŠANĀS AR REFERĀTIEM STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS 
 

1.  Т.Сурвило А. Чина, реферат „Некоторые аспекты организации управления 
административными территориями”, 2009, 15-16 октября, 3 
международная научно-практическая конференция  „Устойчивое развитие 
муниципальных образований в условиях глобального кризиса вопросы 
теории методологии и практики” –Одинцовский гуманитарный институт – 
Одинцово, Россия. 

2.  T.Survilo, A.Čina referāts “Japānas tirdzniecības pieredzes izmantošana 
Latvijā”, 2005. 13-15.oktobris, RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference 
“Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” – RTU, Rīga, 
Latvija. 

3.  T.Survilo, M.Šenfelde referāts “Актуальные проблкмы управления 
предприятием в Латвии”, 2005, 7-8 апреля, XIII международная научно-
практическая конференция „Управление организацией: диагностика, 
стратегия, эффективность” – Санкт-Петербургский государственный 
политехнтческий университет, – Санкт-Петербург, Россия. 

4.  T.Survilo, M.Šenfelde, referāts „Productivity as indicator of the development of 
the territories” – 2004. 22-23 septembris, Starptautiskā zinātniskā konference 
„Polska w rozszsrzjnej Unii Europejskiej-uwarunkowania i perspektywy 
rozwoju” – Prace Naukawe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we 
Wroclawiu, Polija. 

5.  T.Survilo, referāts „Проблемы повышения производительности труда в 
Латвии” – 2003.gada aprīlis, Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference 
„Социально-Экономические аспекты промышленной политики” - – 
Национальная Академия Наук Украины, Донецк, Украинa. 

6.  T.Survilo, referāts „Tautsaimniecības strukturālo izmaiņu ietekme uz darba 
razīgumu” – 2003.gada 9-11.oktobris, RTU 44.Starptautiskā zinātniskā 
konference „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” – RTU, 
Rīga, Latvija. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Maģistru darbu vadība: 
RTU, IEF Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra 
2003. – 5 maģistra darbi 
2004. – 1 maģistra darbs 
2005. – 3 maģistra darbi 
2006. – 4 maģistra darbi 
RTU IEF Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts: 



  

2005. – 1 maģistra darbs un 3 bakalaura darbi 
2006. – 7 maģistra darbi un 3 bakalaura darbi 
2007. -  6 maģistra darbi 
2008. – 2 maģistra darbi un 3 bakalaura darbi  
2009. – 4 maģistra darbi 
2010. -  8 maģistra darbi un 5 bakalaura darbi 
Studiju priekšmeti: 
1. Reģionālās attīstības sociāli ekonomiskā analīze, plānošana un organizēšana – 4KP 
2. Pašvaldību vadība – 2 KP 
3. Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati – 4 KP 
4. Reģionālā ekonomika un politika – 4 KP 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2010.3. novenbrī Norvēģijas finanšu granta 3. Seminārs „Dažādās pieejas reģionu 
ilgtspējīgas attīstības novērtēšanā” Rīga. 
 
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 
 
2002.no februāra līdz martam kursi „Euro innovation manager”, Čehija 
 
2000.no marta līdz aprīlim seminārs „BALTECH”, Stokholma 
Piezīmes: projekta ietvaros: „Productivity Management” mācību programmas 
prezentācija 
 
1994.no maija līdz jūlijam kursi „Business English” un „Marketing”, Anglijā; 
organizēja Latvijas Universitāte 
 
1993. septembris kursi „Management”, Stokholmā; organizēja Latvijas Universitāte 
 
Starptautisko izglītības programmu mācībspēks 
RTU starptautiskā izglitības programma „BALTECH” 
 
 
17.05.2011. 



  

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: latviešu 
Citas valodas: 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 PSRS Zinātņu Akadēmijas 
Ekonomikas  institūtā, Maskavā 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 
2010.g.novembris- 
            decembris    

- dalība Eiropas programmas URBACT ikgadējā konferencē, 
Liege,Beļģija 

2010.g. jūnijs           - dalība Eiropas programmas ESPON ikgadējā konferencē, 
Madride, Spānija 

2010.g.marts            - dalība RTU metodiskajā seminārā „ Studiju rezultāti un to 
vērtēšana”; 

2009.g. aprīlis          - dalība zinātniskā seminārā „Latvijas tautsaimniecība: 
pagātne, tagadne, nākotne”, RTU, Rīga; 

2009.g. aprīlis          - dalība RTU metodiskajā seminārā „ No mācīšanas uz aktīvo 
mācīšanos jeb Labā studēšanas prakse”; 

2008.g.aprīlis       - dalība zinātniskā seminārā „Izglītības nozīme cilvēkresursu 
un Latvijas tautsaimniecības attīstībā”, RTU, Rīga;      

no 2007.g. - dalība Latvijas Bankas organizētajās „Ekspertu sarunās”; 
2007.g. novembris - dalība starptautiskā seminārā „Augstākās izglītības 

finansēšana”, LR  Izglītības un Zinātnes ministrija, Rīga;  
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; 

2007.g. aprīlis   - dalība zinātniskā seminārā „Ukraine – Latvia – EU:current 
state and future trends”, 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 2009.g.         RTU Inženierekonomikas un vadības  fakultātes 

Tautsaimniecības un reģionālās       ekonomikas institūta 
direktore; 

2008.g.- 2009.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; 
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.       RTU IEF Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas 

katedras vadītāja; 
1994.g.- 1999.g.       RTU IEF Ekonomikas teorijas katedras docente; 
1985g..- 1994.g.       RTU/ RPI  IEF Ekonomikas teorijas katedras lektore; 
1984.g.- 1985.g.       RPI IEF Politekonomijas katedras asistente; 
1981.g.- 1984.g.       Latvijas ZA Ekonomikas institūta aspirante; 
1979g..-1981.g.        RPI IEF Politekonomijas katedras vecākā laborante. 
  
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
2011.g.        FLLP-2011 / 26 „Nacionālās attīstības plānošanas procesa 

pilnveidošana”,     projekta vadītāja;  



  

2009.g.-2011.g.   LV0078 (RTU PVS ID 1411) „Kurzemes telpiskās plānošanas un   
ilgtspējīgās attīstības centra izveidošana” - EEZ un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums, izpildītāja; 

2008.g.                    RTU-IZM projekts  R7361 „Latvijas reģionu konkurētspējas  
                                paaugstināšanas  ekonomiskie aspekti”, projekta vadītāja; 
2008.g.                    RTU projekts ZP-2008/13 „Bīstamo atkritumu vadīšanas 

ekonomiskie   aspekti Latvijā”, izpildītāja; 
2008.g.                    RTU-IZM projekts R7362 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība  
                                 augstskolā:   starptautiskās pieredzes pārnese”, izpildītāja;             
2007.g.                    RTU-IZM projekts R7215 „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”;  
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 

1. Competitiveness of Latvia’s economy: problems and challenges // 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 II. Odessa- Sevastopol-Donetsk, 2011, 
p.835-840. ISSN 1990-9187 

2. Valsts pārvaldes darba efektivitātes novērtēšanas problēmas Latvijā // RTU 
Zin. raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 3. sērija 20.sējums. Rīga: RTU 
izdevniecība, 2010, 19. – 25. lpp.(Līdzaut.I.Baltiņa) ISSN 1407-7337 

3. Latvijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas darbības izvērtējums tās 
pilnveidošanai// RTU Zin. raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 3. sērija 
20.sējums. Rīga: RTU izdevniecība, 2010, 65. – 71. lpp.(Līdzaut.S.Jansone) 
ISSN 1407-7337 

4. Kurzemes reģiona konkurētspēja//RTU Zin. raksti. Ilgtspējīga telpiskā 
attīstība. 14. sērija 1 . sējums. Rīga: RTU izdevniecība, 2010, 52. – 57. 
lpp.(Līdzaut.I.Judrupa) 

5. Reģionālo finansējuma kvotu piemērošanas iespējas ilgtspējīgas reģionālās  
attīstības veicināšanai Latvijā //RTU Zin. raksti. Ilgtspējīga telpiskā attīstība. 
14. sērija 1 . sējums. Rīga: RTU izdevniecība, 2010, 58. – 61. 
lpp.(Līdzaut.A.Vītola) 

6. The optimization of national development planning system as a precondition 
for competitiveness and sustainability of national economy // Economics & 
Management, 2010, Nr.15. – Kaunas: Technologija, 2010, p.325 – 331 ( 
Coauth.A.Vitola). 

7. Влияние государства на формирование бюджетов местных 
самоуправлений в Латвии // Социально-экономическое развитие 
предприятий и регионов Беларуси: инновации, социальные ориентиры, 
глобализация. Материалы докладов Международной научно-
практической конференции. Часть I. Витебск, Витебский 



  

государственный технологический  университет, 2009, с.282 -285. ( 
Соавт. Ю.Кекля). 

8. Формирование и расчёт индекса региональной конкурентоспособности в 
Латвии //Государственное регулирование экономики и повышение 
эффективности деятельности субъектов хозяйствования. Сборник 
научных статей. Часть II. - Минск: Академия Управления при 
Президенте  Республики Беларусь, 2009, с. 64-66. ( Соавт. И.Юдрупа). 
ISBN 978-985-457-913-9 

9. Application of the ranking method in the evaluation of regional cmpetitiveness 
in Latvia // Scientific Proceedings of Riga Technical university Economics 
and Business. Economy: Theory and Practice. Part 3, Volume 17. Riga: RTU 
Publishing House, 2008,  p. 37. – 45.  (Coauth. I.Judrupa) ISSN 1407-7337 
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kopienas, Ēģiptes, Divupes, Asīrijas, Ahemenīdu Irānas, Indijas, senās 
Amerikas tautu un Antīkajai Grieķijas arhitektūra) RTU Arhitektūras un 
pilsētplānošanas fakultātes Bakalaura programmas 1. kursa 2. semestrī 
Kopš 1993 - lekciju kurss „Arhitektūras vēsture II” (Antīkās Romas, 
Bizantijas un islāma arhitektūra) RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātes Bakalaura programmas 2. kursa 3. semestrī 
Kopš 1996. gada lekciju kurs „Eiropas mākslas vēsture” 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas Tekstilmateriālu, tehnoloģiju un 
dizaina institūta 1. kursa 1. semestrī 
Kopš 1996 - lekciju kurs „Stilu mācība un Latvijas mākslas vēsture” 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas Tekstilmateriālu, tehnoloģiju un 
dizaina institūta 1. kursa 2. semestrī 
Kopš 1996 gada lekciju kurss (divi semestri) „Eiropas mākslas un 
arhitektūras vēsture” Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras Restaurācijas specializācijas 3. 
kursa studentiem  
 

Zinātniskā 
darba virziens 
 

Latvijas un Eiropas arhitektūras vēsture, Rīgas jūgendstila perioda 
māksla un arhitektūra, Latvijas sakrālā arhitektūra 

Dalība 
zinātniskajos 
projektos 

Starptautiskā konference „Resau Art Noveau Netvork” “Jūgendstils un  
ekoloģija” Briselē  (Beļģija), (2010);                                                            
Starptautiskā konference „Resau Art Noveau Netvork” Terrasa 
(Spānija) (2010);                                                                                           
Starptautiskā jūgendstila konference – festivāls Modernisme Fair 
Barselonā (Spānija), (2010); 
Starptautiskā konference „Resau Art Noveau Netvork” Briselē  
(Beļģija), (2009); 
Starptautiskā konference Palermo (Itālija), (2009); 
Starptautiskā jūgendstila konference – festivāls Modernisme Fair 
Barselonā (Spānija), (2009); 
Vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums (LR Zinātnes padomes 
grants;1994–2009); 
Starptautiskā konference „Resau Art Noveau Netvork” Bad  
Nauheimā (Vācija), (2008); 
Starptautiskā konference „Baltijas kultūras mantojums” Lineburgā 
(Vācija), (2008); 
Starptautiskā konference „Resau Art Noveau Netvork” Nansī (Francija), 
(2007);  
Starptautiskā konference „Jūgendstila ceļš Eiropā” Barselonā (Spānija), 
(2006); 
Starptautiskā konference „Resau Art Noveau Netvork” Rīgā (2005)           
Starptautiskais seminārs Gdaņskā un Berlīnē „Eiropas ķieģeļu gotika”,  



  

 
Profesionālās 
un 
sabiedriskās 
aktivitātes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valodu 
prasmes 
 

- projekts „Pirms 100 gadiem Alberta ielā” – pasākuma organizēšana 
Rīgas pilsētvidē, radot jūgendstila perioda atmosfēru (2010); 
projekts 
- projekts - izstāde „Olesunnas jūgendstila arhitektūra” organizēšana 
Rīgas domē (2010); 
- projekts – bērnu zīmējumu izstāde „dzīvnieku motīvi Rīgas jūgendstila 
arhitektūrā” Rīgas domē (2010); 
- projekts „Rīgas jūgendstila muzejs” realizācija – koncepcijas izstrāde, 
muzeja ekspozīcijas iekārtošana (2009); 
- projekts skolniekiem „Iepazīsti jūgendstilu” – ekskursijas un 
viktorīnas, konkursa izstrāde (2009);  
projekts „Arhitektam Konstantīnam Pēkšēnam -150”, seminārs 
skolniekiem, ekspozīcija Rīgas jūgendstila muzejā (2009); 
- izstāde Mencendorfa namā par 19. un 20. gadsimta lietišķo mākslu 
(2009); 
- projekts „Pirms 100 gadiem Alberta ielā” – pasākuma organizēšana 
Rīgas pilsētvidē, radot jūgendstila perioda atmosfēru (2008); 
- projekts „Arhitektam V. Bokslafam - 150” – konference Rīgas domē, 
bukleta sagatavošana par V. Bokslafa daiļradi (2008) 
- projekts „Retro tramvajs” – divu maršrutu izstrāde, divu bukletu 
sagatavošana un darbs pie vizuālā materiāla – filmas (2007-2008); 
- projekts „Dž. Armitstedam -150” – bērnu zīmējumu konkurss un 
izstāde Rīgas domē, filmas – „Rīga pirms 100 gadiem” sagatavošana un 
realizācija (2007); 
- projekts „Arhitektam M. Eizenšteinam - 140” – fotokonkurss un 
izstāde J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā (2007); 
- izstāde Mencendorfa namā par Eiropas lietišķo mākslu un porcelānu 
(2007) 
 
Latviešu – dzimtā,  vācu un krievu – labi, angļu – sarunvalodas līmenī. 

ZINĀTNISKĀS 

PUBLIKĀCIJAS 

2004. -2009. 

 
23 publikācijas, tai skaitā: 
A. Grāmatas. 

1. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā. – Rīga, Neputns, 
2010. – 472 lpp. (autoru kolektīvā Zilgalvis J., Banga V., Čoldere D., 
Levina M.). 

2.  Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla. / Die Kirchen Rigas. 
Architektur und Kunst. / Riga’s Churches. Architecture and Art. / 
Храмы Риги. Архитектура и искусство. – Rīga: Zinātne, 
Mantojums, 2007. – 748 lpp. (autoru kolektīvā Zilgalvis J., Banga V., 
Čoldere D., Levina M., Spārītis O.). 

B. Raksti starptautiskos izdevumos 
1.   Abavas pagastnams, Lībiešu tautas nams, Kandavas apvienotā 

pamatskola, Smārdes stacija, Talsu leprozorija baznīca utt. // 
Latvijas kultūras mantojums 1920–1940. – Rīga: Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija, 1996. – 87., 84., 89., 86. utt. lpp.  

2.   Apriķu muiža, Vērgales muiža, Vilces muiža, Lielauces muiža, 
Durbes pils, Nogales pils utt. // Latvijas muižas un pilis. – Rīga: 
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 1997. – 42., 43., 



  

32., 23., 81., 78. utt. lpp.   
3.   Eiropa – kopīgs mantojums: Baznīcas Latvijā. – Rīga: Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 1999. – 100 lpp. 
4. Stilu formu attīstība Kurzemes baznīcu arhitektūrā. Gotika, 

renesanse, baroks // RTU Zinātniskie raksti. 2. sēr. Arhitektūra un 
būvzinātne. Rīga, RTU – 2000. – 1. sēj. – 38 –48. lpp. 

5. Rīgas sinagogu arhitektūra // RTU Zinātniskie raksti. 2. sēr. 
Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, RTU – 2001. – 2. sēj. – 55 –61. 
lpp. 

6. Rīgas baptistu dievnamu arhitektūras attīstības principi // RTU 
Zinātniskie raksti. 2. sēr. Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, RTU – 
2002. – 3. sēj. – 51.–55. lpp. 

7. Academia Petrina, Aderkašu pareizticīgo baznīca, Āgenskalna 
baptistu baznīca, Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīca, Aizputes pils, 
Aizvīķu baptistu baznīca, Apriķu luterāņu baznīca utt. // Latvijas 
enciklopēdija. 1. sēj., Rīga, SIA „Valērija Belokoņa izdevniecība”  – 
2002. – 35., 47., 65., 101., 102. utt. lpp. 

8. Biķeru luterāņu baznīca Latvijas un Igaunijas kultūrvēstures 
kontekstā // RTU Zinātniskie raksti. 2. sēr. Arhitektūra un 
būvzinātne. Rīga, RTU – 2003. – 4. sēj. – 64.–70. lpp.  

9. Cīravas luterāņu baznīca, Cīravas muiža, Codes luterāņu baznīca, 
Codes mācītājmuiža, Codes muiža, Dalbes luterāņu baznīca utt. // 
Latvijas enciklopēdija. 2. sēj., Rīga, SIA „Valērija Belokoņa 
izdevniecība”  – 2003. –  41., 42., 56., 57., 106. utt. lpp. 

10. Kurzemes un Zemgales katoļu dievnamu arhitektūra // RTU 
Zinātniskie raksti. 2. sēr. Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, RTU – 
2004. – 5. sēj. – 38.–43. lpp. 

11. Klasicisma stils Kurzemes un Zemgales dievnamu arhitektūrā // 
RTU Zinātniskie raksti. 2. sēr. Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, 
RTU – 2005. – 6. sēj. – 58.–66. lpp. 

12. Ilmājas luterāņu baznīca, Ilzes luterāņu baznīca, Īvandes luterāņu 
baznīca, Jaunciema luterāņu baznīca utt. // Latvijas enciklopēdija. 3. 
sēj., Rīga, SIA „Valērija Belokoņa izdevniecība”  – 2005. –  41., 
48., 93., 145. utt. lpp. 

13. Art Deco stilistika un nacionālās izteiksmes meklējumi Kurzemes 
un Zemgales dievnamu arhitektūrā // RTU Zinātniskie raksti. 2. sēr. 
Arhitektūra un būvzinātne. Rīga, RTU – 2006. – 7. sēj. – 45.–54. 
lpp. 

14. Vecticībnieku lūgšanu namu arhitektūra Kurzemē un Zemgalē // 
RTU Zinātniskie raksti. 10. sēr. Arhitektūra un pilsētplānošana. 
Rīga, RTU – 2007. – 1. sēj. – 16.–25. lpp. 

15. Motifs of Nature in Riga Art Nouveau Museum // RTU Zinātniskie 
raksti. 10. sēr. Arhitektūra un pilsētplānošana. Rīga, RTU – 2010. – 
4. sēj. – 6.–14. lpp. 

16. Krastiņš J. Tipāne A. Rīgas jūgendstila pērles / Pearls of Art 
Nouveau in Rīga. – Rīga: Rīgas kultūras aģentūra, 2007. (Bukleti 
latviešu, angļu, vācu un krievu valodā ar līdzautoru Krastiņš J.) 

17. Retro tramvajs. The Mežaparks Route. / Retro tramvajs. Unterwegs 
zum Mežaparks. – Rīga: Rīgas kultūras aģentūra, 2008. (Bukleti 
latviešu, angļu, vācu un krievu valodā; ar līdzautoriem Krastiņu J., 
A. Holcmani) 



  

18.  Jūgendstils Rīgā / Art Nouveau in Riga. – Rīga: Rīgas jūgendstila 
centrs, 2007. – 33 lpp. (Burtnīca latviešu un angļu valodā ar 
līdzautoru Krastiņš J.) 

19. Kurzemes un Zemgales sinagogu arhitektūra // RTU Zinātniskie 
raksti. 10. sēr. Arhitektūra un pilsētplānošana. Rīga, RTU – 2008. – 
2. sēj. – 72.–84. lpp. 

20. Rīgas jūgendstila pērles / Pearls of Art Nouveau in Riga. – Rīga: 
Rīgas kultūras aģentūra, 2008. – 40 lpp. (Burtnīca latviešu, angļu, 
vācu un krievu valodā ar līdzautoru autoriem Krastiņu J., Urmi M.) 

21.  Vecrīgas jūgendstils / Art Nouveau in Old Riga. – Rīga: Rīgas 
Jūgendstila centrs, 2008. – 24 lpp. (Burtnīca latviešu, angļu, vācu un 
krievu valodā ar līdzautoriem Krastiņu J., Urmi M.) 

 
 

 - Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības biedre (1982);  
- Réseau Art Nouveau Network, (Eiropas jūgendstila tīkls), Latvijas 
darba grupas locekle (2005); 
- Studentu korporācijas „Staburadze” filistre (1993), 
- Vācbaltu biedrības „Domus Rigensis” locekle (1995), 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
 
Uzvārds, vārds: Lolita TĪSE  
E-pasts:  lolita.tise@rtu.lv 
Tālrunis darbā: 67089368 
 
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: IEVF 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 
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 
 

1. Diplomprojektu vadība 
2. Bakalauru darbu vadība 
3. Kvalifikācijas darbu vadība 
4. Kvalifikācijas prakses vadība 
5. Lekciju un semināru vadība 
Lasa lekciju kursus; vada seminārus praktiskās nodarbības, studiju darbus, kas 
saistīti ar grāmatvedības, finanšu grāmatvedības, nodokļu  jautājumiem. 
6. 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. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  

 

1. Eksperta vārds, uzvārds: Sandra TREIJA 
Dzimšanas datums:  27.03.1966. 
Telefons:    29117796 
E-pasta adrese:   sandratreija@yahoo.com 
 

2. Darba gaitas (izaugsme): 
Izglītība: 

 no 1998. līdz 2006. – RTU, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte,  
  arhitektūras  doktors (Dr. arch.), 

 no 1994. līdz 1997. – RTU, Arhitektūras fakultāte, arhitektūras maģistrs (Mgr. 
arch.), 

 no 1986. līdz 1992. – RPI, Arhitektūras un celtniecības fakultāte/ RTU, 
Arhitektūras fakultāte, arhitekte (Dipl. arch.). 

 
Darba vieta, ieņemamais amats (tai skaitā darbs ārvalstīs) 

 no 2008. līdz šim brīdim – RTU, asociētā profesore,  
 no 2007. līdz šim brīdim – RTU,  Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes  

     zinātņu prodekāne, 
 no 2007. līdz 2008. – RTU, docente profesionālajā studiju programmā, 
 no 2001. līdz 2007. – RTU, lektore, 
 no 2001. līdz 2006. – RTU,  Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes  

     mācību prodekāne, 
 no 1998. līdz 2001. – RTU, asistente,  
 no 1997. līdz 2001. – Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta  

     Pilsētplānošanas nodaļa, arhitekte plānotāja, projektu vadītāja 
 no 1993. līdz 1997. – Individuālā arhitekta prakse 

 
Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās,  
 no 2009. – DOCOMOMO (International Committee for Documentation and 

     Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern 
Movement) Latvijas organizācijas vadītāja 

 no 2010. – RTU Izdevniecības padomes locekle 
 2010 – Rakstu krājuma Living and Dying in the Urban Modernity, The Royal 

Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, redkolēģijas locekle 
 no 2010. –  Valsts Kultūrkapitāla fonda eksperte  
 no 2009. – RTU Zinātniskās bibliotēkas padomes locekle 
 no 2007. – RTU Zinātnes padomes locekle 
 no 2007. – izdevuma „RTU Zinātniskie raksti, 10. sērija „Arhitektūra un 

pilsētplānošana” (Rīga, Latvija) atbildīgā sekretāre, redkolēģijas locekle 
 2005., 2007. – Starptautiskā jauno arhitektu darbu konkursa „Europan” žūrijas 

locekle, 
 2004.-2005. - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Teritorijas 

     plānošanas konsultatīvās padomes locekle 
 no 2001. – RTU APF Domes locekle  



  

 no 2000. - Latvijas Arhitektu savienības biedre 
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3. Zinātniskā darbība 

Zinātniskā kvalifikācija –  
 maģistra darbs „Sabiedriskās funkcijas attīstība Rīgas vēsturiskā centra 

apbūvē”, vadītājs – Dr. habil. arch.Jānis Krastiņš, 1997., RTU, 
 promocijas darbs „Dzīvojamās vides attīstība Rīgā”, vadītājs – Dr. habil. arch. 

Ivars Strautmanis, 2006., RTU. 
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 5.1. Humanitārās zinātnes,  
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 arhitektūra, pilsētplānošana, ilgtspējīga attīstība, pilsētekoloģija, 
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 „Rīgas arhitektūras un pilsētvides identitāte XX un XXI gadsimtā” -
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o Promocijas darbu vadība –  
 Doktorante Māra Liepa – Zemeša „Rīgas telpiskā attīstība”, RTU 
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Arhitektūra un pilsētplānošana. – Rīga: RTU, 2010., 68.-72.lpp., ISSN 1691-
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Governance, New Challenges in Nordic Baltic Housing Policies, Nova Science 
Publishers, New York, 2009, p.197-207,ISBN-13:978-1-60456-886-8 
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dzīvojamajos. RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference. Rīga, 23.09.2009. 
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