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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
1.1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves
kopumu, lai sniegtu pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no diviem
profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas divas specializācijas) atbilstošu profesionālo
kompetenci.
Programmas apguves rezultātā tiek iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
kā arī atbilstoša ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija – muitas eksperts vai nodokļu
inspektors, kas dod iespēju uzsākt praktisko darbību Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajās
iestādēs, muitas iestādēs un ar šīm jomām saistītajos uzņēmumos, kā arī turpināt studijas
profesionālā bakalaura studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” vai citā
bakalaura studiju programmā.
Studiju programmas uzdevumi, studējošajiem attīstāmās prasmes un attieksme:
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties
visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības
jautājumu risināšanā;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un
profesionālo zināšanu papildināšanu; attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi
papildināt savas zināšanas;
- veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko
pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā;
- attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences; radīt iespēju studējošiem iegūt
kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju
nepieciešamības gadījumā arī pārkvalificēties;
- veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu
formulēšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā;
- stimulēt studenta attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu
personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; rosināt
studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem.
Atbilstoši profesijas standartā formulētajām prasībām un prasībām ceturtajam
profesionālās kvalifikācijas līmenim, studiju rezultātā plānota teorētiskā un praktiskā
sagatavotība, kas ļauj:
1) Nodokļu inspektoram:
– veikt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu
aprēķināšanu un iekasēšanu LR teritorijā un uz robežas;
– spēt strādāt ar speciālajām informatīvajām programmām un datu noliktavām;
– reģistrēt un uzskaitīt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus;
– kārtot un komplektēt nodokļu maksātāju lietas, sagatavot vēstules un maksāšanas
paziņojumus nodokļu maksātājiem;
– pieņemt pārskatus un deklarācijas, veikt to datu apstrādi;
– konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto
maksājumu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos;
– konsultēt nodokļu maksātājus par pārskatu un deklarāciju aizpildīšanu;
– veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu uzskaiti un
analīzi;
– veikt nodokļu kontroles pasākumus;
– apkopot un analizēt informāciju par nodokļu parādniekiem;
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veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu piedziņas
pasākumus un piemērot likumā paredzētās sankcijas.
2) Muitas ekspertam:
– veikt transporta līdzekļu un fizisko personu kontroli;
– strādāt ar VID informatīvām sistēmām;
– veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, aplikšanu ar muitas maksājumiem
un to iekasēšanu;
– pārzināt un piemērot starptautisko, reģionālo un nacionālo muitas tiesību aktu
prasības;
– pārzināt starptautiskās pārvadājumu un tirdzniecības tiesības, kā arī loģistikas
pamatprincipus;
– pārvaldīt preču harmonizēto sistēmu, muitas maksājumu piemērošanu un risku
analīzes darbības principus;
– veikt preču muitošanas un muitas kontroles pasākumus;
– pieņemt lēmumus, kas saistīti ar preču pārvietošanu pāri muitas robežai un muitas
kontroles pasākumu piemērošanu;
– nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību.
–

Augstāk minēto uzdevumu izpildes rezultāts ir absolventu nodarbinātības rādītāju
mērījumi un darba devēju atsauksmes. Rezultātus sākotnēji var novērtēt studentu noslēguma
darbos, vēlāk arī sekojot absolventu darba gaitām, kā arī novērtējot absolventu tālākās
izglītības gaitas.
Studiju programma ir veidota sadarbībā ar VID un muitas iestāžu pārstāvjiem tā, lai
studenti iegūtu vispusīgas zināšanas par šo iestāžu darbību un prastu tās pielietot praksē.
Programma nodrošina studentus ar profesionālām zināšanām specialitātē, veidojot vispusīgus
valsts pārvaldes darbiniekus.
1.2. Studiju programmas atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem
RTU misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas
kvalitātes zinātnisko pētniecību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un
konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus.
RTU vīzija ir – Rīgas Tehniskā universitāte – moderna un prestiža starptautiski
pazīstama universitāte kā Eiropas studiju, zinātniskās pētniecības, un inovāciju centrs –
Latvijas attīstības stūrakmens.
Ņemot vērā, ka pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Muitas
un nodokļu administrēšana” ir unikāla Latvijā un arī starptautiskajā izglītības telpā
analogas programmas faktiski nav, varam teikt, ka programmas absolventu konkurētspēja ir
ļoti augsta.
Kopumā IEVF programmām un arī konkrētai programmai tiek izvirzīti mērķi, kas
izriet no RTU stratēģiskajiem mērķiem, tātad:
⇒ zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar
plašu iesaisti starptautiskajā, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē
tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību;
⇒ studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca
kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas
un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus
speciālistus;
⇒ organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna
universitātes darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā
arī RTU atpazīstamību pasaulē;
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⇒ infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs
informatīvais un teritoriālais komplekss ar IEVF centru Rīgā, Meža ielā 1.

2. Studiju programmas organizācija
Pirmā līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma apstiprināta RTU
Senāta sēdē 2003.gada 15.decembrī, Protokola Nr. 482 (skat. 1.pielikums).
Programma ir akreditēta 2005.gadā uz pilnu akreditācijas termiņu – sešiem gadiem.
Izsniegta Akreditācijas lapa Nr.023-848 (Akreditācijas komisijas 2005.gada 18.maija
lēmums Nr.885) (informācija 12.pielikumā, p.12.1.) par tiesībām īstenot akreditēto pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Muitas un nodokļu
administrēšana”, muitas eksperta vai nodokļu inspektora kvalifikācijas iegūšanai
(informācija 12.pielikumā, p.12.3.).
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Muitas un nodokļu
administrēšana” paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgajās
studijās apgūt atbilstošos profesionālos, ekonomiskos, vadības, juridiskos un humanitāros
studiju priekšmetus.
2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā un saturā
Studiju programmas pilnveidošanā akreditācijas periodā (sešu gadu laikā) tika ņemtas
vērā novērtēšanas komisijas kopējā ziņojumā izteiktās piezīmes un komisijas ekspertu
sniegtie individuālie ieteikumi, kas vērsti uz studiju kvalitātes pilnveidošanu.
Atbilstoši ekspertu komisijas ieteikumiem (pēc iepriekšējās akreditācijas) un studiju
jomas attīstības tendencēm, kā arī normatīvo aktu izmaiņām sešu gadu laikā pēc akreditācijas,
programmā ir regulāri veikta studiju priekšmetu saturiska izvērtēšana, tēmu apvienošana,
papildināšana un aktualizācija. Būtisku izmaiņu akreditācijas periodā studiju programmā
nav bijis.
Lai pilnveidotu studiju programmas atbilstību starptautiskiem standartiem, izmaiņām
Latvijas darba tirgū un likumdošanā, kā arī sekmētu konkurētspējīgu izglītību, sagatavojot
studējošos praktiskam darbam, 2011.gada martā tika veiktas vairākas saturiskas izmaiņas
programmā, kas apstiprinātas ar RTU Senāta lēmumu 2011.gada 28.martā protokola Nr. 548
(skat. 2.pielikums).
Veiktas arī izmaiņas, kas apstiprinātas ar RTU Mācību prorektora rīkojumu Nr.02/03
2006.gada 19.janvārī: (B.1.sadaļā) studiju priekšmets „Personāla vadīšana”- 2 KP aizstāts ar
priekšmetu „Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība” – 2 KP, (skat. 2.pielikums).
Studiju programma, tās realizācijas procesā, tiek papildināta un aktualizēta, pamatojoties
uz darba tirgus pētījumiem un konsultācijām ar darba devējiem un praktizējošiem
speciālistiem. Arī absolventu, studentu un augstskolas mācībspēku ieteikumiem ir būtiska
nozīme studiju procesa pilnveidošanā. Programmas pilnveidošanas mērķis ir nodrošināt
izglītotu, konkurētspējīgu un profesionālu speciālistu sagatavošanu.
2.2. Studiju programmas organizācija un administrēšana
Studiju sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē ir veidota atbilstoši Izglītības likumam,
Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, tā, lai maksimāli veicinātu studiju
programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju sistēmu
augstskolā iekšēji nosaka studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie dokumenti un
studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti.
Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas
dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī iekšējās kārtības
noteikumi.
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Pamatdokumenti un pārvaldes struktūrvienības, kas reglamentē, vada un nosaka studiju
norisi, kārtību un organizāciju ir:
– Rīgas Tehniskās universitātes Satversme; Augstskolas vadība un Senāts;
– Fakultātes vadība un Dome; Studiju programmas administrācija;
– Studentu pašpārvalde;
– Studiju programma (skat. 1.pielikums);
– Studiju kursu programmas (skat. 14.pielikums);
– Studiju plāns pilna un nepilna laika studijām( skat. 3.un 4.pielikumi).
Visi atbilstošie dokumenti ir pieejami RTU struktūrvienībās un pie pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmas „Muitas un nodokļu administrēšana”
administrācijas IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedrā.
Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami arī RTU mājas
lapā internetā: www.rtu.lv – sadaļā – Studiju reglaments. Tāpat katram studentam un RTU
darbiniekam tie ir pieejami RTU elektroniskajā studiju vidē ORTUS.
Imatrikulētajiem studentiem RTU izsniedz studenta apliecību. No imatrikulācijas brīža
studentam ir visas RTU studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums,
Rīgas Tehniskās universitātes Satversme un citi saistošie dokumenti. Studentiem ir iespējas
apgūt papildus zināšanas, mainīt studiju formu un studiju programmu, ieskaitīt studiju
novērtējumā citās augstākās izglītības studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku
(ne ilgāku par 2 gadiem) pārtraukt studijas, saglabājot attiecības ar RTU.
Uzsākot studijas, studenti saņem pilnīgu informatīvo materiālu, kas satur studentam
svarīgāko informāciju par studiju organizāciju un praktisko realizāciju, kā arī noklausās
lekciju kursu „Ievads specialitātē” viena kredītpunkta apjomā.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu „Muitas un nodokļu
administrēšana”, kas nodrošina ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa iegūšanu, realizē
RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedra, kas pilda arī programmas administrācijas
funkciju. Plānots uzsākt programmas realizāciju arī RTU filiālē Daugavpilī (kā attālināta
auditorija). Visu programmas vadības un akadēmisko darbu nodrošinās mācībspēki no Rīgas,
plānots izmantot tikai Daugavpils filiāles telpas, lai nodrošinātu iespēju Latgales reģiona
iedzīvotājiem studēt pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.
2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē
studiju programmas administrācija, katedras, kuras realizē studiju programmu un citas
iesaistītās struktūrvienības, fakultātes Nozares studiju programmu komisija, fakultātes Dome
un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde.
Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas mehānisma
darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos:
1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju daļa. Studiju
daļa veic:
⇒ RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver sevi MP
atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tas saturam;
⇒ Studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanu mērķis ir noskaidrot: gan
pirmā kursa studējošo adaptāciju universitātes sistēmā, gan
visu studējošo
apmierinātību ar studiju procesu, lekcijām, praktiskajam nodarbībām. Anketēšanas
rezultāti pieejami RTU Studiju daļā;
⇒ Telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām (100 – 200 vietas).
2. RTU fakultāšu līmenis:
⇒ Reizi gadā studiju programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei, iepriekš
programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju programmu komisijā;
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⇒ Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo
pašpārvalde un tās biedri, kuri aktīvi darbojas augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU
Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē.
Studējošo pašpārvalde veic anketēšanu, kuras rezultātā tiek noskaidrots studentu
viedoklis un saņemti ieteikumi gan par mācību priekšmetu realizācijas uzlabošanu,
gan pasniedzēja darba uzlabošanas iespējām;
⇒ Reizi gadā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studējošo pašpārvalde
organizē Pasniedzēju gada balvu. Pasniedzēju gada balva tiek pasniegta vairākās
nominācijās, kur pretendenti tiek izvirzīti pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem;
⇒ RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 2008.gada rudenī nodeva ekspluatācijā
jaunu korpusu Rīgā, Meža ielā 1/7, kurā telpu un tehniskais aprīkojums ir nodrošināts
atbilstoši jaunākajiem standartiem, kas savukārt sekmē fakultātes attīstību un
paaugstina studiju programmu realizācijas kvalitāti.
3. Katedras un studiju programmas administrācijas līmenī:
⇒ Katru semestri tiek veikta studiju programmā studējošo aptauja par pasniedzēju darba
kvalitāti un studiju programmas novērtējumu. Aptauja notiek elektroniski ORTUS
vidē, rezultātus saņem katrs mācībspēks personiski un par priekšmetu atbildīgās
struktūrvienības vadītājs. Rezultāti apkopotā formā tiek apspriesti Nozaru studiju
programmu komisijas sēdē, katedras sēdē un fakultātes Domes sēdē;
⇒ 2011.gadā Nozares studiju programmu komisijas sastāvā iekļauts Valsts ieņēmumu
dienesta Muitas pārvaldes pārstāvis Aivars Eglītis;
⇒ 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;
⇒ Akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos
pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar
atbilstošo iestāžu pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot aktualitātes
nozarē, studējošo pētnieciskos darbus un projektus, analizējot to rezultātus;
⇒ Katedras nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību atbilstībai,
izveidotas jaunas datorzāles, auditorijas ar nepieciešamajiem multimediju tehnikas
līdzekļiem.

3. Studiju programmas apraksts
3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms
Studiju programma atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” apjoms ir 80 KP, tā tiek realizēta:
- 2 gadi (pilna laika studijas) vai
- 2,5 gadi (nepilna laika studijas).
Katrā studiju gadā ir 2 semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas – 16 studiju nedēļas
un 4 nedēļas ilga sesija.
Nepilna laika studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar RTU Senāta lēmumiem un
vadības rīkojumiem (informācija 12.pielikums, p.12.4.).
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3.2. Programmas struktūra un daļu apraksts
Programma „Muitas un nodokļu administrēšana” atbilst izglītības koncepcijas
pamatnostādnēm un esošajiem profesionālās izglītības normatīvajiem aktiem.
Profesionālo studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo
kompetenci, kas atbilst 4.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai, veido noteiktu kultūras un
inteliģences pakāpi, kā arī spēj uzsākt specialitātei atbilstošu profesionālo darbību. Kā jau
minēts, programma „Muitas un nodokļu administrēšana” paredz divus iespējamos
specializācijas virzienus. Studiju programmas struktūra parādīta 1.tabulā.
1.tabula
Studiju programmas struktūra
Programmas sastāvdaļas
Apjoms, KP
Procentos pret visu apjomu
Obligātie studiju priekšmeti
no tiem:
- vispārizglītojošie
- nozares
Ierobežotās izvēles priekšmeti
no tiem:
- nozares
- specializācijas (profesijas)
- valodas (vispārizglītojošie)
Prakse
Kvalifikācijas darbs
Kopā:

32

40%

16
16
24

30%

4
16
4
16
8
80

20%
10%
100%

Pirmajā studiju gadā studentam jāapgūst un jāizprot ekonomiskā sistēma, valsts
pārvalde, uzņēmējdarbības vide un to funkcionēšanas galvenās likumsakarības tirgus
ekonomikas apstākļos jāprot saredzēt uzņēmumu, muitas un nodokļu iestāžu vietu un lomu šai
sistēmā.
Otrajā studiju gadā studenti turpina apgūt specialitātei jeb profesijai atbilstošos un
nozares studiju kursus, kā arī pilna laika studenti dodas praksē ārpus izglītības iestādes un
izstrādā kvalifikācijas darbu. Nepilna laika studenti trešajā kursā dodas praksē ārpus izglītības
iestādes un izstrādā kvalifikācijas darbu.
Programmā iekļauti nozares obligātie studiju priekšmeti: starptautiskie ekonomiskie
sakari, nodokļi un nodevas, administratīvās tiesības, muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs,
muitas darbības pamati, muitas darbības organizēšana un kontrole, ievads specialitātē.
Nozares ierobežotās izvēles priekšmeti: muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība,
uzņēmējdarbības loģistikas pamati, globālā loģistika un transports, speciālā angļu valoda,
speciālā vācu valoda.
Programmas ietvaros tiek piedāvāta specializācija divos pamatvirzienos:
- virzienā „Muitas vadīšana” ir šādi priekšmeti: riska analīze un preču kontroles
organizēšana, harmonizētā preču sistēma, mākslas vēsture un mākslas priekšmetu
novērtēšana, starptautiskie preču piegāžu drošības pamati;
- virzienā „Nodokļu administrēšana” ir šādi priekšmeti: finanšu grāmatvedība, nodokļu
kontrole, grāmatvedība, nodokļu maksātāju apkalpošana, uzņēmējdarbības finansēšana
un kreditēšana, Eiropas Savienības lēmumu pieņemšana un piemērošana.
Īpaša uzmanība studiju laikā tiek veltīta praksei. Prakses laikā students iegūst praktiskās
darba iemaņas atbilstoši izvēlētajai specializācijai: muitas kontroles veikšanā, nodokļu un
nodevu aprēķināšanā kravu un pasažieru plūsmas dokumentu noformēšanā, transporta
līdzekļu kontrolē, kā arī iepazīstas ar muitas noliktavu darbību un to kontroles pasākumiem.
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Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” visu studiju kursu saraksts, to apjoms, īstenošanas plānojums, atbildīgais
akadēmiskais personāls pievienots 8.pielikumā un studiju kursu programmas – 15.pielikumā.

4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšanas sistēmas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības (12.pielikums, p.12.5.) un atbilstošie RTU Senāta lēmumi.
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem – kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10
ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju
kursa satura apguvi).
RTU kopumā un katrā fakultātē, arī IEVF ievēro šādus izglītības vērtēšanas
pamatprincipus:
– Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – pozitīvie sasniegumi katra kursa ietvaros un
kopumā programmas ietvaros tiek summēti;
– Pārbaudes obligātuma princips – katra kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts;
– Vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips – pārbaudījumu prasības ir pieejamas
visiem interesentiem pie programmas administrācijas vai mācībspēkiem un tiek atbilstoši
izklāstītas katra priekšmeta apguves sākumā, elektroniski pieejamas ORTUS sistēmā;
– Vērtēšanas formu dažādības princips – kontroldarbi, studiju darbi, patstāvīgie darbi,
uzstāšanās semināros, ieskaites, eksāmeni (mutisks, rakstisks, praktiski veicamu uzdevumu
saturošs), prakses darba aizstāvēšana, kvalifikācijas darba aizstāvēšana u.c.;
– Pārbaudījuma pieejamības princips – pārbaudījumu saturs un apjoms atbilst priekšmetu
programmās noteiktajam saturam un profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu
prasībām. Visi nosacījumi kredītpunktu iegūšanai ir aprakstīti katra priekšmeta
programmā.
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas ir jākārto
katra studiju kursa noslēgumā. Ikviena pārbaudījuma forma ir noteikta katra studiju kursa
programmā, izstrādāta atbilstoši RTU noteiktajai kārtībai. Struktūrvienības vadītājs apstiprina
izstrādāto pārbaudes formu un tā glabājas struktūrvienības lietvedībā.
Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu
nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas
prasībām:
– studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir pieejami pie
programmas administrācijas un mācībspēkiem;
– pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju kursa
pirmajā nodarbībā.
Saskaņā ar RTU noteikto kārtību – „Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums” (informācija
12.pielikums, p.12.6.) – eksāmenus kārto rakstiskā, mutiskā, datorizētā vai kombinētā formā.
Tas ļauj mācībspēkiem variēt un kombinēt teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu,
izmantojot teorētiskus jautājumus, testus, uzdevumus u.c. pārbaudes veidus. Programmas
ietvaros nepārtraukti notiek pārbaudes darbu novērtēšanas pilnveidošana.
Eksāmenu, studiju priekšmeta ietvaros, pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits
attiecīgās struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks. Eksāmenu vērtējums ir 10 ballu
sistēmā, kur zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles. Ieskaitē kursa programmas apguve tiek
vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.
Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi –
kontroldarbi, mājas darbi, semināri, studiju patstāvīgie darbi, studiju projekti u.c. Kārtējie
pārbaudījumi ir noteikti un detalizēti aprakstīti studiju kursu programmās (skat. 15.pielikums).
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Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem konkrēta studiju priekšmeta ietvaros, pirmajā
nodarbībā iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanu kursa ietvaros. Šie
vērtēšanas nosacījumi ir pieejami arī RTU elektroniskajā studiju vidē ORTUS. Studējošiem
tiek paziņots kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā
mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala pārbaudījumu.
Papildus mācībspēki pievērš uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar mācību
un zinātnisko literatūru, konspektēt, rakstīt referātus, sistematizēt materiālus, analizēt, spriest,
pieņemt lēmumus profesionālās izvēles sfērā. Liela vērība tiek veltīta studentu prasmei lasīt
literatūru svešvalodās, izklāstīt neadaptētu tekstu galvenās idejas, diskutēt ar studiju biedriem,
izmantot mācību tehniskos līdzekļus, veikt zinātniski pētniecisko darbu. Šīs prasmes tiek
stimulētas ar interaktīvās studiju vides izmantošanu mācību procesā, kur mācībspēki veido
diskusijas un forumus mācību priekšmeta ietvaros.
Prakse līdz 2010.gadam tika vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai
„neieskaitīts”. No 2010./2011.mācību gada ir stājies spēkā jauns prakses nolikums „Par
prakses organizēšanas kārtību” (informācija 12.pielikums, p.12.7.), kas nosaka prakses
vērtēšanu 10 ballu sistēmā.
Prakses vērtējumu dod prakses vadītājs un prakses aizstāvēšanas komisija, ņemot vērā
prakses atskaites aizstāvēšanu un izvērtējot uzņēmuma atsauksmes. Prakses aizstāvēšanas
komisijas tiek izveidotas ar atbildīgās struktūrvienības vadītāja rīkojumu un tajā tiek iekļauti
arī darba devēju pārstāvji. Prakses vada augsti kvalificēti speciālisti gan muitas, gan nodokļu
jomā, kā piemēram, virzienam „Muitas vadīšana” - VID MP MKP daļas Brīvostas MKP 0210
vecākie muitas uzraugi Armands Onckulis un Aivars Mikužāns, VID MP MKP daļas Lidostas
MKP 0240 vecākā muitas uzraudze Ilona Mārtinsone, VID MP Tranzīta un eksporta kontroles
daļas Muitas dokumentu apstrādes nodaļas vadītājs Vilnis Geidāns. Virzienam „Nodokļu
administrēšana” - VID RNAD Vidzemes priekšpilsētas Klientu apkalpošanas centra (KAC)
Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja vietniece Māra Siliņa. VID RNAD Latgales
priekšpilsētas KAC Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Lita Gabranova. VID RNAD
Pārdaugavas KAC Datu ticamības novērtējuma nodaļas vadītāja Inita Miķelsone.
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis
mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai „ieskaitīts”.
Programmas apguvi noslēdz valsts kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts desmit
ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. Aizstāvot kvalifikācijas
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.
Komisiju vada un tajā piedalās (vismaz 51%) VID muitas un nodokļu struktūrvienību
vadošie speciālisti.
Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (skat. 5.pielikums) saņem
students, kurš ir apguvis programmu un nokārtojis valsts kvalifikācijas eksāmenu iegūstot
tajā vērtējumu – ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Muitas un nodokļu
administrēšana” studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divas reizes gadā tiek apspriesti
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katedras sēdē. Rezultātus apkopo un vērtē arī programmas administrācija un tie kalpo par
pamatu tālākai studiju procesa pilnveidošanai.
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma atspoguļota
2.tabulā.
2.tabula
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma
1.

2.

3.

4.

5.

Mērķi
Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu
konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam
darbam, attīstīt studiju līmenim atbilstošas zinātniski pētnieciskā
darba iemaņas un veicināt to izmantošanu.
Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa,
zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām nozarē.
Veicināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas nepārtrauktu
pilnveidošanu un paaugstināšanu atbilstoši starptautiskajiem
standartiem un tendencēm.
Attīstīt studentiem profesijai nepieciešamās iemaņas un
prasmes:
- izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta uzdevuma
formulēšanā un risināšanā, tātad pielietot iegūtās zināšanas
praktiskajā darbā;
- izmantot dažādu LR MK rīkojumus un noteikumus, Finanšu un
Ekonomikas ministriju un to struktūrvienību izdoto noteikumus
un instrukcijas ikdienas darbā;
- izmantot informācijas tehnoloģijas un atbilstošas
datorprogrammas.
Iegūt vispārīgās un nozares zināšanas, attīstīt darba tirgum
atbilstošas kompetences un attieksmi, veicināt interesi par
turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un
profesionālo zināšanu papildināšanu, lai spētu turpināt studijas
bakalaura studiju programmā.
Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu
un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un
patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un iekļauties
kolektīvā.

Vērtēšanas sistēma
Studentu līdzdalība zinātniski
pētnieciskajā darbā,
publikāciju skaits, darba
devēju aptaujas.
Starptautiskā sadarbība,
programmas kvalitātes
kontrole, akadēmiskā
personāla profesionalitātes
vērtējums.
Izstrādātie studiju darbi,
praktiskie darbi, prakses
atskaites un to izpildes
novērtējums. Kvalifikācijas
darba vērtējums.

Eksāmeni, ieskaites, studiju
darbi, kā arī to vērtējums.
Darba devēju aptaujas.
Absolventu aptaujas.
Darba devēju aptaujas un
atsauksmes, studentu
aptaujas, socioloģiskie
pētījumi.

Šāda vērtēšanas sistēma RTU darbojas no 2001./2002.mācību gada un nepārtraukti tiek
pilnveidota atbilstoši starptautiskajiem standartiem un sekojot konkrētas studiju programmas
attīstībai. Aplūkotās vērtēšanas sistēmas izmantošana veicina studentu zināšanu un prasmju
līmeņa paaugstināšanos, kā arī studējošo sekmju labāku pārskatāmību un kontroli.

5. Programmas praktiskā īstenošana
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un
nodokļu administrēšana” studiju process tiek organizēts auditorijās, datoru zālēs,
laboratorijās un prakses vietās.
Studiju procesa nodrošināšanā tiek iesaistītas RTU struktūrvienības, to mācībspēki un
tehniskais personāls:
1) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI):
⇒ Muitas un nodokļu katedra (vadītājs, Dr.oec. profesors A.V.Krastiņš)
⇒ Starptautisko un ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
(vadītājs, Dr.oec. habil. profesors R.Počs)
⇒ SESMI Valodu docētāju grupa (vadītāja, prakt.doc. I.Dimpere)
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2) Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts (TREI):
⇒ Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra (vadītājs, Dr.oec. profesors J.Saulītis)
3) Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts (RUI):
⇒ Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra (vadītājs, Dr.oec. profesors
K.Didenko)
⇒ Finanšu katedra (vadītāja, profesore Dr.oec. N.Lāce)
4) Humanitārais institūts:
⇒ Sociālo zinātņu katedra (vadītāja, Dr.paed. profesore A.Lanka)
⇒ Sporta katedra (vadītājs asoc. profesors V.Bonders)
5) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF):
⇒ Inženiermatemātikas katedra (vadītāja Dr.math. profesore I.Volodko)
Fakultātes, institūti un tajos ietilpstošās katedras nodrošina mācību un metodisko darbu:
izveido un atjauno studiju priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo studiju priekšmetu
pasniegšanu, kvalifikācijas darbu vadīšanu un aizstāvēšanu un veic citas ar mācību,
metodisko un zinātnisko darbu saistītas aktivitātes.
Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju process tiek veidots kā aktīvs, studentam saistošs process, tajā ietilpst – lekcijas,
semināri, diskusijas, situāciju un praktisko uzdevumu risināšana, individuālais un grupu
darbs, t.sk. arī pētnieciskais darbs, vizītes uz uzņēmumiem un izbraukuma nodarbības, prakse,
darba devēju pārstāvju vieslekcijas.
Nepārtraukti programmas ietvaros tiek domāts par studiju formu un procesa
pilnveidošanu. Pārmaiņas ir orientētas galvenokārt uz mācīšanas stila nomaiņu ar „mācīšanu
mācīties” un informācijas tehnoloģiju integrēšanu studiju procesā.
Auditorijās notiek teorētiskās un praktiskās nodarbības. Datoru zāles tiek izmantotas
praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj studentiem apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas
un datu bāzes. Datorprogramma „Harmonizer”, kura izstrādāta kopā ar Zviedrijas Muitas
pārvaldes mācību centru un tulkota latviešu valodā tiek izmantota studiju priekšmetā
„Harmonizētā preču sistēma”. Tāpat studiju procesā tiek apgūtas jaunās datorizētas Tranzīta
sistēmas - NCTS, MCC un GMS moduļi, Eksporta kontroles sistēmas (EKS), kurā ietilpst
Tranzīta komersanta modulis, Eksporta komersanta modulis, Importa komersanta modulis,
Eksporta muitnieka modulis, Importa muitnieka modulis, Akcīzes preču pārvietošanas un
kontroles sistēma – EMCS. Sakarā ar to, ka Muitas un nodokļu katedrā regulāri tiek organizēti
gan muitas, gan nodokļu speciālistu kvalifikācijas celšanas kursi, studentiem ir iespējas
izmantot arī jaunāko informāciju muitas un nodokļu sistēmas attīstības jomā.
RTU elektroniskās studiju vides ORTUS lietošana papildus nodrošina studējošos ar
informāciju par konkrēto studiju priekšmetu, tā apgūšanas prasībām un metodiskajiem
materiāliem. Līdz ar ORTUS vides izveidošanu paplašinājās iespēja kvalitatīvi strādāt ar
studentiem un papildus piedāvāt dažādus studiju materiālus. Šajā elektroniskajā vidē students
var sekot līdzi arī saviem sekmības rādītājiem. Tehnoloģiju izmantošanas un informācijas
apmaiņas ātruma paaugstināšanās nodrošina arī klātienes nodarbību efektivitāti un veicina
studējošo patstāvīgo darbu.
Prakses vietās notiek iegūto zināšanu nostiprināšana un kvalifikācijai nepieciešamo
praktisko iemaņu iegūšana. Kopējais prakses apjoms ir 16 KP.
Prakse tiek organizēta atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par prakses organizēšanu.
(informācija 12.pielikums, p.12.9.) Tā notiek gan VID Muitas pārvaldē, Nodokļu pārvaldē,
Finanšu policijā, Muitas kriminālpārvaldē, kā arī VID teritoriālajās iestādēs, Muitas
kontrolpunktos u.c. Tāpat neliela studentu daļai prakse notiek loģistikas un muitas brokeru
organizācijās. Prakses vadītāji bieži ir dažāda līmeņa studiju programmu „Muitas un nodokļu
administrēšana” absolventi.
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Studiju process tiek vērsts uz izzināšanu un rīcībspējas veidošanu, kam par pamatu
kalpo studijas un prakse jau minētajās iestādēs un uzņēmumos, ka arī – daļai studentu (īpaši
nepilna laika) darbs patstāvīgajā darba vietā.
Programmas administrācija apzinās prakses jautājuma nopietnību un aktīvi iesaistās
jaunu prakses vietu nodrošināšanā studējošiem, kā arī mācību process tiek organizēts tā, lai
studentu mācību un pētnieciskā darba tēmas tiek saistītas ar muitas un nodokļu
administrēšanas jautājumiem. 2011.gadā atbilstoši sadarbības līgumam starp RTU un
Sanktpēterburgas Informācijas tehnoloģiju, mehānikas un optikas universitāti (Krievija) ir
uzsākta starptautiska studentu apmaiņa, tieši prakses organizēšanai.
Tomēr jāatzīst, ka sarežģītākas mācību metodes ir kvalitatīvi izmantojamas tikai sākot
no otrā vai trešā studiju gada, jo imatrikulēto studentu iepriekšējās pieredzes analīze liecina,
ka pirmajā kursā uzņemtajiem, tikko vidusskolu beigušajiem (pilna laika studijās) un jau kādu
laiku atpakaļ skolu absolvējušajiem (nepilna laika) studentiem trūkst pieredzes sarežģītu
mācību materiālu izmantošanā.
Vēl viens no programmas mērķiem ir attīstīt un pilnveidot studējošo prasmi strādāt
komandā saskaņoti ar citiem, ko var sasniegt, variējot ar dažādām darba formām. Tāpēc
lielākais īpatsvars auditorijas darbā tiek likts uz interaktīvajām studiju formām: darbu nelielās
grupās, studiju darbu un pētījumu projektu izstrādāšanu to apspriešanu grupās un publisku
aizstāvēšanu.
Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un studējošo iesaistīšana pētniecībā
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst, regulāri strādājot ar literatūru
un interneta resursiem, lai sekmīgi izstrādātu dažādus studiju darbus, prakses atskaiti un
kvalifikācijas darbu.
Piemēram, svešvalodas studiju kursā tiek integrēta arī pētnieciskā darba izstrāde un
prezentācija. Tādējādi tiek veicināta ne tikai svešvalodas apguve, bet arī studentu zinātniskipētnieciskais darbs, darbs ar starptautiskajām zinātniskajām datu bāzēm, kas pieejamas RTU
bibliotēkā ar elektronisko pieeju no ORTUS vides. Pētnieciskā darba prezentācijas tiek
organizētas kā nelielas studentu konferences.
Jāatzīmē, ka vairums mācībspēku ir iesaistījušies zinātniski pētnieciskajā darbā, kurā,
savukārt, cenšas iesaistīt arī studentus, izvirzot tiem pētnieciskā darba tēmas, kuras studenti
pēta kursa darbos, kvalifikācijas darbos u.c., sevišķu uzmanību veltot talantīgākajiem
studentiem un viņu spēju attīstīšanai.
Mācībspēku darba metodoloģija IEVF SESMI īstenotajās programmās vērsta uz to,
lai attīstītu studentos prasmi risināt problēmas, sadarboties ar mācībspēkiem un piedalīties
Latvijas uzņēmumiem un organizācijām svarīgo problēmu (īpaši valsts pārvaldes jautājumu
jomā) risināšanā, projektu izstrādē un piedalīšanos VID pētnieciskajā darbā. 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.
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 u.c.).
Datorklases tiek izmantotas ne tikai praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj studentiem
apgūt jaunākās informāciju tehnoloģijas, bet arī pētnieciskā darba veicināšanai, apgūstot
dažādas datu bāzes.
Mācību procesā tiek iesaistīti arī ārzemju vieslektori, kuri nodrošina lekcijas gan
klātienē, gan izmantojot videokonferences tehnoloģijas. Laba starptautiskā sadarbība ir
izveidojusies ar Kanberas universitāti (Austrālija), Sanktpēterburgas universitāti (Krievija),
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Zviedrijas muitu u.c. organizācijām. Piemēram, Dr.Viktor Van Kommer Nīderlandes Valdības
fiskālas politikas konsultatīvā centra (IBFD) direktors vadīja vieslekciju „Nodokļu
administrēšanas novitātes”. Nākotnē tiek plānots šo sadarbību paplašināt. Ņemot vērā muitas
darbības specifiku un zināmā mērā ierobežoto pielaidi informācijai, iespējas starptautiskai
sadarbībai muitas izglītībā bija visai ierobežotas. Taču šobrīd jāuzsver, ka Pasaules muitas
organizācijas vienoto starptautisko muitnieku profesijas standartu apstiprināšana no vienas
puses izvirza vienotas prasības muitnieku standartu programmām visā pasaulē, un no otras
paver plašas iespējas starptautiskajā sadarbībā muitas izglītības jomā.
Pasniedzēji aktīvi paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties starptautiskās mācībspēku
apmaiņas programmās (Erasmus/Sokrates), piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas kursos
Latvijā un ārzemēs, piedaloties konferencēs un zinātniski praktiskos semināros (plašāka
informācija 8. un 10.nodaļās, kā arī 14.pielikumā).
Mācību procesā tiek pieaicināti arī nozares speciālisti un uzņēmumu pārstāvji, kas
atbilstošo mācību priekšmetu ietvaros sniedz specifiskas zināšanas un dalās pieredzē. Plašāk
par piesaistītajiem nozares ekspertiem informācija ir atrodama Pašnovērtējuma ziņojuma
8.nodaļā.

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas
standartam
Atbilstība izglītības standartam
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.marta noteikumiem
Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”
(informācija 12.pielikums, p.14.2.). Salīdzinājums parādīts 3.tabulā.
3.tabula
Programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts standarta prasībām
Kritērijs
Standarta prasība
Programma „Muitas un
nodokļu administrēšana”
Kopējais programmas
80-120 KP
80 KP
apjoms
Studiju kursu kopējais
Vismaz 56 KP, bet ne vairāk kā 56 KP, kas sastāda 70% no
apjoms
75% no programmas apjoma
programmas apjoma
Vispārizglītojošo kursu
Vismaz 20 KP
20 KP
apjoms
Nozares kursu apjoms
Vismaz 36 KP
36 KP
Prakses apjoms
Vismaz 16 KP
16 KP
Kvalifikācijas darba
Vismaz 8 KP, bet ne vairāk kā
8 KP, kas sastāda 10% no
apjoms
10% no programmas apjoma
programmas apjoma
Analizējot atbilstību standartam, var izdarīt šādus secinājumus:
1) Programmas mērķi – akreditējamās programmas mērķi ir atbilstoši valsts izglītības
standartā noteiktajiem (plašāka informācija 1.nodaļā);
2) Programmas saturs – akreditējamās programmas saturs (skat. 1.pielikums) ir atbilstošs
valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas pamatdaļas ir: studiju kursi, prakse
ārpus izglītības iestādes, kvalifikācijas darbs.
Studiju kursu obligāto saturu veido vispārizglītojošie kursi (humanitārās zinātnes,
sociālās zinātnes, kā arī dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas) un
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nozares kursi (t.sk. konkrētās profesijas studiju kursi) (skat. 15.pielikumu – pašnovērtējumam
pievienotās studiju kursu programmas).
3) Programmas apjoms – akreditējamās programmas apjoms un tā strukturālais sadalījums ir
atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un studiju kursu apjoms ir
izteikts kredītpunktos;
4) Vērtēšanas pamatprincipi – akreditējamās programmas vērtēšanas principi ir atbilstoši
valsts izglītības standartā noteiktajam (plašāka informācija 4.nodaļā):
⇒ Pozitīvie sasniegumi tiek summēti;
⇒ Katra kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts;
⇒ Prasību atklātība un skaidrība;
⇒ Pārbaudes veidu dažādība.
Pārbaudījumu saturs un apjoms atbilst priekšmetu programmās noteiktajam saturam un
profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu prasībām. Visi nosacījumi kredītpunktu
iegūšanai ir aprakstīti katra priekšmeta programmā (skat. 15.pielikumu - pašnovērtējumam
pievienotās studiju kursu programmas).
Par programmas atbilstību pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām
liecina arī fakts, ka absolventi, bez akadēmiskām un organizatoriskām problēmām, turpina
studijas bakalaura profesionālās augstākās izglītības programmā „Muitas un nodokļu
administrēšana” vai citās izvēlētajās studiju programmās un pēc tam arī maģistra profesionālo
studiju programmās.
Atbilstība profesijas standartam
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” noslēgumā tiek iegūta ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija „Muitas
eksperts” vai „Nodokļu inspektors”. Programmas saturs veidots saskaņā ar specializācijai
atbilstošo standartu. Programmas satura salīdzinājums ar standarta prasībām:
⇒ Profesijas standarts „Muitas eksperts” (PS 0275) (skat. 6. pielikums 1.punkts);
⇒ Profesijas standarts „Nodokļu inspektors” (PS 0287) (skat. 6. pielikums 2.punkts).
Papildus tiek pievienota VID atsauksme un LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un
korupcijas novērtēšanas komisijas korespondence saistībā ar programmu attīstību (skat. 6.
pielikums 3.punkts).
Var droši apgalvot, ka profesijas standarts atspoguļo darba devēju vēlmes un studiju
programmas saturs veidots saskaņā ar atbilstošo profesiju standartiem (12.pielikums, p.12.3.)
un ir pilnībā izpildītas to prasības.
Jau ilgus gadus IEVF SESMI cieši sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu. Sadarbības
līgums „Par ierēdņu kvalifikācijas celšanu, apmācību un kadru sagatavošanu” noslēgts jau
1994.gadā.
Profesijas standartu izstrādāšanā piedalījās darba grupa VID ģenerāldirektora vadībā.
Programmas direktors, prof. A.V.Krastiņš, trīs gadus ieņēma VID Galvenās muitas pārvaldes
direktora amatu. Tāpat profesors A.V.Krastiņš ir Pasaules muitas organizācijas padomnieks
muitas izglītības jautājumos, piedalījies Pasaules Muitas organizācijas vienotu muitnieku
profesijas standartu izstrādāšanā.
Lai novērtētu studiju programmas kvalitāti un absolventu prasmes, kā arī zināšanu
atbilstību darba tirgus prasībām, regulāri tiek aptaujāti darba devēji – VID un Muitas iestādes.
6.2. Darba devēju aptaujas
Viens no veidiem kā iegūt informāciju par studiju programmas kvalitāti un atbilstību
darba tirgus prasībām RTU IEVF ir kontakts ar darba devējiem – uzņēmumiem, iestādēm un
organizācijām.
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Lai nodrošinātu nepārtrauktu abpusēju dialogu, regulāri tiek rīkoti pasākumi un
konferences, kur var tikties visas ieinteresētās puses – darba devēji, augstskolas mācībspēki
un studenti. Šādās tikšanās reizēs tiek diskutēts par programmu kvalitāti, mācību priekšmetu
saturu un formu, praktiskā darba organizēšanu un realizēšanu. Kā īpaši 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. Katru gadu palielinās uzņēmumu skaits, kuri ir ieinteresēti piedalīties.
No 2009.gada arī aktīvi ir sācis darboties RTU Karjeras centrs, kas palīdz nodrošināt
studentus ar prakses vietām un nodrošina plašu informācijas apriti starp RTU un dažādiem
uzņēmumiem.
Lai novērtētu studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” atbilstību darba
tirgus prasībām un programmas absolventu nodarbinātības iespējas nākamajiem 6 gadiem,
tiek veikta VID un Muitas iestāžu struktūrvienību vadītāju aptauja (anketa paraugs
9.pielikuma 3.punktā, papildus informācija 12.pielikums, p.12.8.). Aptaujā respondenti tiek
aicināti objektīvi izvērtēt programmu, programmas absolventu zināšanas un prasmes un to
atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī prognozēt absolventu nodarbinātības iespējas.
Izvērtējot 2011.gada februārī saņemtos darba devēju aptaujas rezultātus var secināt, ka
darba devēji atzinīgi novērtē programmas absolventus kā šīs nozares speciālistus darba tirgū.
VID pozitīvi vērtēja programmu kopumā un atzīmēja to, ka programmas saturs
nodrošina nepieciešamas zināšanas:
– 68% gadījumos tiek uzskatīts, ka absolventi ir labi teorētiski un praktiski sagatavoti,
savukārt 32% darba devēji vēlētos vairāk praktiski sagatavotus darbiniekus;
– 61% gadījumos absolventu īpašības (profesionālā sagatavotība, atbildības sajūta,
mērķtiecība darbā, vēlme mācīties, iniciatīva darbā) 5 ballu sistēmā ir novērtēta ar 4
ballēm;
– 9% gadījumu absolventu īpašības (spēja strādāt ar cilvēkiem, autoritāte kolēģu vidū,
sabiedriskā aktivitāte) 5 ballu sistēmā ir novērtēta ar 3 un 4 ballēm;
– 30% gadījumos (svešvalodu zināšanas, spēja izmantot darba datoru) 5 ballu sistēmā ir
novērtēta ar 5 ballēm.
Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas programmas administrācija secināja, ka
nepieciešams vairāk uzmanības veltīt praktisko iemaņu attīstīšanai. Lai to īstenotu, mācību
procesā vairāk tiek iesaistīti nozares pārstāvji un darba devēji, nepārtraukti tiek papildinātas
un uzlabotas studiju priekšmetu programmas. Tā, piemēram, šim nolūkam 2011.gada sākumā
tika izveidota RTU SESMI un darba devēju konsultatīvā padome, kuras sastāvā ietilpst gan
SESMI, gan VID, gan loģistikas uzņēmumu pārstāvji, tāpat IEVF Nozares komisijas sastāvā
tika iekļauts VID pārstāvis Muitas pārvaldes direktora vietnieks, maģistra profesionālās
programmas absolvents Aivars Eglītis.
Studiju programmas absolventi ir pieprasīti gan Valsts ieņēmumu dienesta muitas un
nodokļu struktūrvienībās, gan transporta loģistikas, muitas brokeru uzņēmumos, kā arī citās
iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību, atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālās
kvalifikācijas prasībām.
Jāatzīmē, ka 2011.gada 12.aprīlī RTU SESMI notika LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu
un korupcijas novēršanas komisijas izbraukuma sēde, kas bija veltīta muitas un nodokļu
speciālistu izglītības problēmām. Saeimas komisija pozitīvi novērtēja speciālistu
sagatavotības līmeni un pieņēma lēmumus, kas vērsti uz lielāku atbalstu sniegšanu Muitas un
nodokļu katedrai, t.sk. valsts budžeta finansētu vietu skaita palielināšanu, valsts pasūtījuma
izvietošanu muitas un nodokļu speciālistu sagatavošanai RTU, kā arī Muitas un nodokļu
katedras lomas palielināšanu Valsts drošības iestāžu darbinieku apmācībā. Komisija uzskata,
ka valstī ir nepieciešama pārdomāta politika un valsts pasūtījums nepieciešamo speciālistu
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apmācībai, nodrošinot arī valsts budžeta finansētās studiju vietas un tādējādi piesaistot
spējīgākos potenciālos darbiniekus (skat. papildus pievienoto pielikumu).

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
Kopā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” 2010./2011.m.g. studē
103 studenti, no tiem pilna laika studijās studē 26 studenti, savukārt nepilna laika studijās 77
studenti (skat.4.tabulu).
4.tabula
Studējošo skaits 2010./2011.mācību gada aprīlī
Studējošo skaits programmā,
no tiem:
⇒ pilna laika studijas
⇒ nepilna laika (neklātienes) studijas

1.kurss

2.kurss

3.kurss

Pavisam

14
52

12
12

13

26
77

66

24

13

103

Kopā:

Otrā un trešā kursa studentu sadalījums pa specializācijas virzieniem:
• „Muitas vadīšana” – 20 studenti;
• „Nodokļu administrēšana” – 17 studenti.
7.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits
2010.gadā pirmajā kursā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana”
tika imatrikulēti 66 studenti, no tiem:
⇒ pilna laika studijas – 14 studenti;
⇒ nepilna laika studijas – 52 studenti.
7.3. Absolventu skaits
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un
nodokļu administrēšana” realizācija RTU IEVF tika uzsākta 1996.gadā.
Sešu gadu laikā pēc studiju programmas akreditācijas 2005.gadā to ir absolvējuši
1110 studenti.
5.tabula
Pirmā līmeņa programmas absolventu skaits
Iegūtā kvalifikācija

MUITAS EKSPERTS
⇒ pilna laika studijas
⇒ nepilna laika (vakara)
studijas
⇒ nepilna laika studijas
NODOKĻU INSPEKTORS
⇒ pilna laika studijas
⇒ nepilna laika (vakara)
studijas
⇒ nepilna laika
(neklātienes) studijas
Kopā:

2005.
gads

2006.
gads

2007.
gads

2008.
gads

2009.
gads

2010.
gads*

Kopā

21

16

39

39

20

9

144

-

-

-

-

2

8

10

297

169

38

35

44

55

638

-

14

30

23

22

19

108

-

-

-

-

5

2

7

-

21

42

44

35

61

203

318

220

149

141

128

154

1110

* iekļauts absolventu skaits par 2010./2011.m.g. rudens semestri
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Studiju programmu realizācijas virzienos ir absolvējuši:
- „Muitas vadīšana” – 792 studenti;
- „Nodokļu administrēšana” – 318 studenti.
Analizējot 5.tabulā minētos datus, kā redzams, kvalifikāciju „Muitas eksperts” gan
pilna, gan nepilna laika studijās sākot no 2005.līdz 2011.gada janvārim ir ieguvuši 792
absolventi, tas ir, 71% no visa absolventu skaita, savukārt kvalifikāciju „Nodokļu inspektors”
ir ieguvuši 29% no programmas kopējā absolventu skaita.
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
2010.gada janvārī, pēc rudens semestra tika organizēta kārtējā studējošo aptauja.
Anketas jautājumi parādīti 9.pielikuma 1.punktā. RTU studējošo anketēšana tiek veikta
regulāri, katra semestra noslēgumā, izmantojot ORTUS elektronisko studiju vidi. Šī sistēma
darbojas RTU jau trešo mācību gadu.
Aptaujas anketas ietver jautājumus par katra 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. 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.
Studējošo aptaujas anketas ir izveidotas tā, lai studentu sniegtās atbildes palīdzētu
novērtēt studiju kursu un mācībspēka darba kvalitāti, kā arī dot iespēju studentiem izteikt savu
viedokli un sniegt priekšlikumus pasniedzēja darbības uzlabošanai un konkrētā studiju kursa
programmas pilnveidošanai.
Anketēšanas rezultāti par konkrēto programmu tiek apkopoti un izmantoti programmas
kvalitātes uzlabošanā. Anketēšanas un rezultātu analīzes procesā aktīvi piedalās paši studenti
un IEVF studentu pašpārvalde.
Studējošo aptaujas notiek divējādi un neatkarīgi viena no otras:
- studējošo aptauju veic RTU Studiju daļa (jau minētā aptauja ORTUS vidē);
- studējošo aptauju veic IEVF studējošo pašpārvalde.
IEVF studentu pašpārvalde reizi gadā organizē 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.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un
nodokļu administrēšana” studējošo aptaujā ORTUS vidē 2011.gada janvārī-februārī
piedalījās 54 studenti.
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka:
• 98% pasniedzēju uzsākot studiju priekšmetu iepazīstina studentus ar prasībām studiju
kursa apguvei un vērtēšanas sistēmu konkrētajā studiju priekšmetā;
• Studējošie norādījuši, ka 35% pasniedzēji – labi un 63% - ļoti labi ir sagatavojušies
nodarbībām, konkrētā studiju kursa viela nedublējas ar citu studiju kursu vielu,
pasniedzēji tēmas izklāsta loģiski, saprotami un rosina studentu domāšanu;
• 90% gadījumu pasniedzējs kursa laikā aptvēra visu paredzēto vielu un nodarbību
laiks tika lietderīgi izmantots;
• 80% pasniedzēju studiju kursa ietvaros atspoguļo jaunākos nozares sasniegumus un
problēmas. Šeit jāņem vērā, ka studentu aptauja tika rīkota par visiem studiju
priekšmetiem, iekļaujot matemātiku, sportu un svešvalodas;
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Pasniedzēju ieteiktā literatūra 90% gadījumu ir noderīga, bet dažreiz grūti pieejama.
Bibliotēkās nav pietiekams skaits nepieciešamo avotu, kā arī vairākās jomās nav
mācību līdzekļu latviešu valodā.

Lai nodrošinātu studentus ar mācību literatūru speciālajos priekšmetos, katedrā tiek
veikts plašs darbs mācību literatūras sagatavošanā un izdošanā. Literatūra pieejama gan IEVF
Metodiskajā kabinetā, gan RTU bibliotēkā. Daļa grāmatu tiek izsniegta studentiem, kā arī
izvietota ORTUS vidē.
Studenti atzinīgi novērtējuši pasniedzējus, kuri paši sagatavojoši mācību līdzekļus
un/vai izdales materiālus studiju priekšmetu apgūšanai. Galvenie ieteikumi studiju
programmas uzlabošanai no studentu puses saistīti ar nodarbību satura pietuvināšanu
aktuālajām aktivitātēm tirgū, mācību literatūras vienību skaita palielināšanu. Atsevišķiem
pasniedzējiem ieteikums vairāk izmantot audiovizuālos uzskates līdzekļus un datoru,
projektoru, kā arī ievietot mācību materiālus ORTUS vidē.
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. Visi aptaujās iegūtie rezultāti tiek izmantoti priekšmetu programmu
pilnveidošanā, tostarp jāatzīmē, ka jau šobrīd ir veikti nozīmīgi uzlabojumi, īpaši aktīvi
attīstot interaktīvo studiju vidi ORTUS.
Kā jau minēts, 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. Studējošo
pašpārvaldes aptaujas anketas un to paraugi ir pieejami RTU IEVF studējošo pašpārvaldes
birojā Meža iela 1/7 – 110.kab.
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
Katru gadu tiek veikta arī programmas absolventu anketēšana. Aptauju rezultāti
atspoguļo programmas īstenošanas pozitīvās un negatīvās puses. Tiek vērtēta studiju
programma, tās saturs, prakse un iegūtās zināšanas, iepriekšējo gadu aptauju rezultāti
pieejami pie programmas administrācijas.
2011.gada janvārī tika veikta kārtējā absolventu aptauja, atbilstoši iepriekšējos gados
izstrādātajai kārtībai un metodikai (anketa pievienota 9.pielikuma 2.punktā). Aptaujā
piedalījās 43 absolventi (56,5% no 2010./2011.m.g. rudens semestra absolventiem). Aptaujas
rezultāti liecina, ka:
• 93% absolventi pozitīvi novērtēja apgūto programmu kopumā un pauda interesi, ka
turpinās studijas bakalaura profesionālo studiju programmā, savukārt 7% studentu
vērtējums bija negatīvs;
• Vērtējumu, par specializācijas priekšmetu apgūšanu sākot tikai ar otro mācību gadu
pozitīvi atzina 91%;
• 84% absolventu norādīja, ka mācību procesā iegūtās teorētiskās un praktiskās
zināšanas palīdz strukturēti domāt un pieņemt lēmumus, savukārt 16% no
absolventiem norādīja, ka iegūtās zināšanas daļēji noderīgas, pamatojot to ar mazo
stundu skaitu, kurā nav iespējams visu apgūt;
• Absolventi ieteica nākotnē nodrošināt pilnīgāku lekciju materiālu pieejamību ORTUS
vidē un pilnveidot programmu, iekļaujot tajā vairāk jautājumus, kas saistīti ar muitas
darbības jomu, vairāk grāmatvedības priekšmetus un esošos pilnveidot atbilstoši
dinamiskajām tirgus izmaiņām, kā arī palielināt stundu skaitu specializācijas
priekšmetiem;
• Studiju procesā vērtējot prakses periodu, 79% absolventu atzina, ka prakses laikā
varēja pielietot iegūtās zināšanas, (it īpaši pozitīvi uzsvēra praksi lidostā un tās
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kolektīva atsaucību), 14% uzskatīja, ka praksē iegūtā informācija ir daļēji lietderīga,
savukārt 7% pauda negatīvu viedokli, pamatojot to, ka prakses vietās maz laika tika
veltīts praktikantiem;
Vērtējot studiju procesu kopumā, absolventi atzina, ka mācību process ir labi
organizēts, viņi augstu novērtēja iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, pozitīvi
vērtēja pasniedzēju darbu, uzsverot, ka pasniedzēji ir ar lielu praktisko pieredzi.

Jāatzīmē, ka programmas absolventi ir nodarbināti ne tikai VID muitas un nodokļu
struktūrās, valsts un drošības iestādēs, bet arī dažādās tautsaimniecības nozarēs, transporta un
loģistikas uzņēmumos, muitas brokeru firmās, konsultāciju un grāmatvedības uzņēmumos,
tirdzniecības uzņēmumos u.c. Lielākā daļa absolventu izvēlas turpināt studijas piedāvātajā
bakalaura profesionālo studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana”.
Absolventi labprāt izsaka domas par studiju laiku un procesu un pozitīvi vērtē Muitas un
nodokļu katedras aktivitātes un labprāt uztur kontaktu ar augstskolu arī turpmāk.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Viens no pamatprincipiem RTU IEVF studiju programmās ir demokrātija un dialogs ar
studējošiem, to aktīva iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā. Studējošie savu līdzdalību
studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes konkrētā studiju
priekšmeta pasniedzējam, katedru vadītājiem, programmas direktoram vai ar studentu
pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji ir IEVF Domes, RTU Senāta un RTU Senāta komisiju
locekļi, kā arī RTU Akadēmiskās sapulces locekļi.
IEVF attiecības ar studentiem raksturo savstarpēja uzticēšanās, cieņa un godīgums, kas
veicina sapratni, adekvātu uztveri un attīsta prasmi izmantot zināšanas. Kā jau minēts iepriekš
7.4. un 7.5. apakšnodaļās, lai nodrošinātu demokrātijas principu ievērošanu akadēmiskā
personāla darbu reizi semestrī novērtē studenti, rakstiski (ORTUS vidē) atbildot uz anketas
jautājumiem. Saiknes nodrošināšanai starp studējošiem, mācībspēkiem un programmas
administrāciju, liela loma ir IEVF studentu pašpārvaldei, kas aktīvi piedalās visos minētajos
procesos un veic ikgadējo mācībspēku novērtēšanu.
Izsakot savus priekšlikumus, kā studenti tā arī absolventi uzskata, ka vajadzētu
samazināt laiku praksēm un uz tā rēķina iekļaut programmā papildus priekšmetus vai
palielināt esošo specializācijas priekšmetu apjomu, kā arī palielināt stundu skaitu
svešvalodām, bet īpaši samazināt matemātikas apjomu. Taču tam daļēji negribētos piekrist, jo
tieši pirmā līmeņa studiju programmai jānodrošina gan vispārīgās zināšanas, gan profesionālā
darba iemaņas darbam muitas un nodokļu iestādēs.

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Programmas realizācijas procesā piedalās gan RTU mācībspēki, gan augsti kvalificēti
VID speciālisti ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi. Pamatā studiju programmu īsteno
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes SESMI akadēmiskais personāls.
Programmas realizācijā un Muitas un nodokļu katedras darbā gan kā mācībspēki, gan kā
vieslektori ir iesaistīti vairāki profesionāļi:
- VID ģenerāldirektore, Mg.oec. N.Jezdakova ievēlēta par katedras praktisko docenti;
- VID augsti kvalificēta speciāliste, bijusi VID Personāla vadības un attīstības pārvaldes
direktore Mg.oec.R.Račinska pieņemta pamatdarbā kā praktiskā docente;
- VID Latgales nodokļu un muitas administrācijas vadītāja Mg.oec.V.Gurkovska pieņemta
darbā uz 0,5 slodzi par praktisko docenti;
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- VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļa Muitas lietu kontroles nodaļas vadītājs Taivo
Hanzens;
- VID Latgales nodokļu un muitas administrācijas nodokļu iekasēšanas pārvaldes
priekšniece Janīna Bērziņa;
- VID Muitas pārvaldes direktora vietnieks Aivars Eglītis;
- VID Muitas pārvaldes Kontroles daļas vadītāja Ilona Stipinas;
- VID Muitas pārvaldes Tranzīta kontroles daļas nodaļas vadītāja Gita Vīksne;
- VID Muitas pārvaldes Maksātāju piemērošanas daļas vadītāja Rita Selga;
- VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Inese Bahanovska;
- VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore Ināra Pētersone;
- VID Nodokļu maksātāju konsultāciju pārvaldes direktore Inga Brutāne;
- VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Arta Segliņa;
Salīdzinot akadēmisko personālu raksturojošos rādītājus sešu gadu periodā, jāsecina, ka
pieaudzis zinātņu doktoru īpatsvars programmā (skat. 6.tabula). 2009.gadā palielinājies
programmā iesaistīto profesoru skaits, jo Dr.oec. K.Ketners ievēlēts par profesoru.
6.tabula
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji
Nr.
1.

2.

3.

Rādītāji
Amati:
Profesori
Docenti
Praktiskie docenti
Lektori

Skaits

Kopā:
Zinātniskie grādi:
Habilitētie zinātņu doktori
Zinātņu doktori
Maģistri
Kopā:
Pēc vecuma:
31- 40
41- 50
51- 60
Virs 60
Kopā:

Procentuālā attiecība

4
5
7
4
20

20%
25%
35%
20%
100%

1
8
11
20

5%
40%
55%
100%

3
3
9
5
20

15%
15%
45%
25%
100%

Mācībspēku saraksts dažādos aspektos parādīts 7.,8. un 14. pielikumā.
Mācību procesā iesaistītie profesionāļi (daļu no sadarbības partneriem skat. 7.tabulā)
iepazīstina studējošos ar nozares aktualitātēm un praktiskiem piemēriem.
7.tabula
Sadarbības partneri un to iesaistīšana programmas mācību priekšmetu praktiskajā
realizēšanā

Vārds uzvārds, ieņemamais
amats
Andris Valbahs,
sektora vadītājs

Baiba Cera,
zvērināta advokāte

Uzņēmums, organizācija

Mācību priekšmets

VID Rīgas muitas reģionālā
iestādes Muitas noteikumu
pārkāpumu novēršanas daļas
Lidostas fiziskās kontroles daļa
Juridiska firma

Muitas darbības pamati, Muitas
darbības organizēšana un
kontrole
Administratīvās tiesības
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Egīls Fortiņš,
docents
Gatis Skadmanis,
konsultants
Dita Erna Sīle
direktora vietniece
Ludmila Neimiševa,
Krājuma darba vadītāja
Tamāra Vanaga,
valdes locekle, grāmatvedības
un nodokļu konsultante

Latvijas universitāte
Muitas un netiešie nodokļi

Starptautiskie ekonomiskie
sakari
Harmonizētā preču sistēma

Latvijas Ārlietu ministrijas
Latvijas institūts
Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs

Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšana un piemērošana
Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana

Audita firma SIA „Tilders”

Grāmatvedība

Pirmā līmeņa studiju programmās tiek pārsvarā iesaistīti Latvijas mācībspēki un studiju
jomas profesionāļi.
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība
Mācībspēki akreditācijas sešu gadu periodā ir piedalījušies LZP grantu, dažādu projektu
un lietišķo līgumdarbu izpildē, uzstājušies vietējās un starptautiskās konferencēs, publicējuši
zinātniskos rakstus un tēzes, metodiskās izstrādnes, pilnveidojuši mācību metodes, kā arī
intensīvi turpina darbu RTU virtuālajā mācību vidē ORTUS. Bez tam mācībspēki aktīvi
piedalās RTU un citu augstskolu organizētos metodiskos semināros.
Mācībspēki kvalifikācijas celšanai izmanto dažādas formas saskaņā ar RTU personāla
attīstībai izvirzītajām prasībām. Akadēmiskais personāls pētnieciskā darba un kvalifikācijas
celšanas laikā iegūtās atziņas tiek izmantotas mācību procesā.
Pasniedzēji A.Čevers, I.Jevinga, A.Gulbis apguva RTU profesionālās pilnveides
izglītības programmu „30P 141 06 Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijā
un IT jomā” (160 st.) (pabeigta 2008.gada 15.februārī).
Nozīmīgākās akadēmiskā personāla pēdējo gadu publikācijas (mācību grāmatas un
mācību līdzekļi, zinātniskie raksti u.c.), akadēmiskā personāla dalība nozīmīgākajās
konferencēs, semināros, apmācībās u.c. pēdējo gadu laikā apkopotas 14.pielikuma 1.punktā.
Muitas un nodokļu katedras mācībspēki ir vairākas reizes izvirzīti jau iepriekš minētajai
„Pasniedzēja gada balvai” vairākās tās nominācijās, tai skaitā iegūstot gada labākā
pasniedzēja titulu (skat. 14.pielikums 1.punkts).
8.3. Akadēmiskā personāla attīstības politika
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē akadēmiskā personāla politiku nosaka
LR likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu likumam”
regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstības rādītājus.
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.
Lai pilnveidotu mācībspēku vērtēšanas sistēmu, kā arī uzlabotu to darba kvalitāti IEVF
personāla daļa 2008.gadā izstrādāja darbinieku kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu
(izmantojot 360º metodi), ko aprobēja 2008.gada februārī - martā. Tādējādi ir iespējams
paaugstināt mācībspēku darba kvalitāti un pilnveidot mācību procesu.
IEVF apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam mācoties
dažādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo iemaņu uzlabošanas
speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs, 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
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organizētās konferencēs un metodiskajos semināros. Kvalifikācijas celšanas laikā un
pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas mācību procesā.
2008.gada martā, Briselē docents Aldis Čevers stažējās Pasaules muitas organizācijā
(WCO) par tēmu – COLUMBUS programma muitas dienestu darbības novērtēšanai un
atbalstam.
Svarīgs personāla attīstības elements ir starptautiskā sadarbība, kas notiek gan
pētnieciskā, gan akadēmiskā darba jomās un ir sīkāk aprakstīta 8.2.punktā un 10.nodaļā.
Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Katram
pilna laika dienas nodaļas doktorantam ir sava darba vieta, kas tiek aprīkota ar nepieciešamo
aparatūru – datoru, printeri, kopētāju. No Muitas un nodokļu katedras akadēmiskā personāla,
RTU doktorantūru ir beiguši un ekonomikas doktora grādu ir ieguvuši katedras asoc.
profesore V.Andrējeva (2006.) un G.Kauliņa (2007.), bet teorētisko daļu studiju programmas
„Vadībzinātne” specialitātē „Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” ir beiguši Muitas
kursu vadītāja Māra Pētersone, praktiskais docents Aivars Gulbis (2008.) un praktiskais
docents Aldis Čevers (2010).

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Infrastruktūras nodrošinājumu Inženierekonomikas un vadības fakultātē raksturo trīs
galvenie bloki: telpas mācību un zinātniskajam darbam, bibliotēka, informācijas tehnoloģiju
nodrošinājums.
Telpas mācību un zinātniskajam darbam
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” studiju process un saimnieciskā darbība notiek 3 RTU ēkās Rīgā un arī
Daugavpils filiāles ēkā:
⇒ Rīgā, Meža ielā 1/7,
⇒ Rīgā, Meža ielā 1/1,
⇒ plānots uzsākt realizāciju Daugavpils filiālē, Smilšu ielā 90.
90% no mācību, zinātniskā un administratīvā darba notiek jaunajā IEVF ēkā Meža ielā
1/7, kas ekspluatācijā tika nodota 2008.gada rudenī. 85% no fakultātes rīcībā esošajām
mācību telpām 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.
1) Meža ielā 1/7 ir šādas telpas:
– 4 auditorijas (90 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek izmantotas
lekcijām;
– 11 auditorijas (līdz 70 vietām, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek
izmantotas lekcijām un praktiskajām nodarbībām;
– 9 auditorijas (no 20 līdz 40 vietām, 50% aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek
izmantotas galvenokārt praktiskajām nodarbībām, individuālam vai grupu darbam,
valodu apmācībai;
– datorzāle (28 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku);
– 2 datorzāles 0 stāvā ( 23 un 18 vietas, aprīkotas ar multimediju tehniku);
– metodiskais kabinets (aprīkots ar multimediju tehniku).
2) Meža ielā 1/1 atrodas 6 mācību auditorijas (30 - 50 vietas), kas ir aprīkotas ar nepieciešamo
multimediju tehniku;
3) Daugavpilī, Smilšu ielā 90 atrodas plašs komplekss ar telpām, kas nepieciešamas mācību
procesa nodrošināšanai. Programmas vajadzībām ir plānots aprīkot auditorijas ar multimediju
tehniku, muitas specialitātes apmācībai ierīkot jaunu datorzāli ar multimediju tehniku un
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jaunām programmām. Darbam ar Daugavpils filiāli plānots izmantot videokonferences
aparatūru, kas nodrošina iespēju attālināti vadīt nodarbības, operatīvi sniegt konsultācijas, kā
arī veikt citas mācību darbam nepieciešamās aktivitātes.
Programmas studentiem un akadēmiskajam personālam ir pieejama plaša un moderna
RTU bibliotēka. Katras programmas vajadzībām ir izveidota īpaša literatūras bāze, kas ir
veidota pēc mācībspēku un studentu ieteikuma un ir pieejama Ķīpasalas ielā 10. Studentu un
mācībspēku vajadzībām ir pieejami arī citi RTU infrastruktūras elementi – ēdnīcas un
kafejnīcas (kas atrodas ikvienā no RTU kompleksiem), kopētavas, studentu viesnīcas, RTU
sporta un atpūtas centri, peldbaseins u.c. RTU telpās ir uzstādīti tirdzniecības automāti dažādu
dzērienu un uzkodu iegādei.
Tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni metodiskie kabineti un mācību
laboratorijas, papildināta biroja tehnika, iegādāta mācību literatūra, datori mācību procesa
vajadzībām un tiek veiktas citas aktivitātes. Pašlaik fakultātes rīcībā ir piecas datorzāles,
izveidots Preču Harmonizētās sistēmas uzskates līdzekļu kabinets, turpinās pakāpenisks telpu
remonts un jauno telpu labiekārtošana. Studējošiem ir iespējas izmantot tos pakalpojumus,
kurus sniedz RTU bibliotēka. Viņu rīcībā ir arī IEVF metodiskais kabinets Meža 1/7113.telpā un metodisko kabinetu bibliotēkas, piemēram, Starptautisko ekonomisko sakaru un
muitas institūtā, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā, Tautsaimniecības un reģionālās
ekonomikas institūtā, kur var iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, statistikas
materiāliem, grāmatām, konferenču materiāliem par ekonomikas un uzņēmējdarbības
jautājumiem.
„Muitas un nodokļu administrēšanas” studiju programmu realizēšanā liela nozīme ir
Muitas un nodokļu vēstures muzejam, atrodas IEVF Meža ielas 1/7.korp. 112.telpā. To
2008.gadā izveidoja RTU Muitas un nodokļu katedra sadarbībā ar VID par godu Latvijas
valsts 90.gadadienai. Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētnieciska institūcija,
materiālās un nemateriālās kultūras vērtību krātuve par Latvijas Muitas un nodokļu vēsturi no
senākiem laikiem līdz mūsdienām. Muzejs ir RTU Sabiedrisko lietu daļas administratīvā
pakļautībā, bet tā metodiskās darbības pārraudzību veic RTU Muitas un nodokļu katedra.
Muzejs piedāvā iepazīt ekspozīciju „Nodokļi un muita Latvijā”, kas stāsta:
- par senākajiem maksājumu veidiem un to iekasēšanas kārtību;
- par Latvijas Republikas nodokļu un muitas sistēmu no 1918. līdz 1940.gadam;
- par nodokļiem un muitu no 1940. līdz 1990.gadam;
- par atjaunotās Latvijas Republikas nodokļiem, muitu un to iekasēšanu;
- par akcīzes precēm un kontrabandu.
Ekspozīcijā ir aplūkojama dažādu laiku vēsturiskie dokumenti, muitas formas tērpu
kolekcija, iespējams noskatīties filmu par nodokļiem un muitu Latvijā.
Viens no muzeja uzdevumiem ir veikt muzejā zinātniski izglītojošo un kultūras darbu,
vadot pārskata un tematiskās ekskursijas, un sagatavot un vadīt lekcijas atbilstoši muzeja
profilam.
Nozīmīgas investīcijas ir veiktas informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma attīstībā un
pilnveidošanā. Katram fakultātes mācībspēkam ir darba vieta ar datoru, kas pieslēgts
internetam, 40% no darbiniekiem ir arī IEVF piešķirti portatīvie datori. Vēlreiz jāatzīmē, ka
RTU ir izveidojusi jau vairāk kārt pieminēto interaktīvo elektronisko studiju vidi ORTUS
www.ortus.rtu.lv, ko fakultātes studenti un mācībspēki aktīvi izmanto. ORTUS vidē ir iespēja
iekļūt tikai autorizētiem lietotājiem, tā studentu nodrošina ar visu viņam aktuālo informāciju
studiju procesa gaitā. Tajā 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, epasts utt.
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Šajā vidē ir iespējams komunicēt ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo kursu ietvaros arī
ar studiju biedriem. Portālā ir izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras aptaujas utt. Šis
portāls ir ieviests kopš 2007.gada nogales, bet nepārtraukti tiek pilnveidots un uzlabots.
Studējošie un mācībspēki joprojām tiek apmācīti šī portāla izmantošanai, tomēr tas ir milzīgs
solis pretī mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un demokrātisku attiecību nodrošināšanai.
Lai sekotu līdzi jaunākai informācijai muitas un nodokļu jautājumos gan mācību
spēkiem, gan studentiem ir iespēja izmantot pieslēgumu Eiropas Savienības datu bāzei.
Studentiem ir iespēja izmantot bezvadu internetu visā ēkā Meža ielā 1/7.korp. un datorus
datorklasēs, kā arī kopēt materiālus. 2010./2011.m.g. tieši Muitas un nodokļu katedras
vajadzībām izveidota jauna datorzāle ar 23 datoriem, kā arī aprīkoti trīs darba kabineti.
Programmas pamata finansējuma avots ir fizisko personu maksa par mācībām.
Studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Studiju maksa 2010./2011.mācību gadā ir:
⇒ Ls 850 – pilna laika (dienas) studijām;
⇒ Ls 580 – nepilna laika (neklātienes) studijām.
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.

10. Ārējie sakari
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 aiz vien vairāk iespēju studēt ārzemēs. IEVF darbojās
nepārtraukti mainās un studentu izvēles iespējas paliek aizvien plašākas. Internacionalizācijas
stratēģijas īstenošanai ir nepieciešams dažādot piedāvātās studiju programmas, piesaistīt
viesprofesorus, un studentus, iesaistot studentus un mācībspēkus dažādos starptautiskos
sadarbības projektos un to realizēšanā.
IEVF ir dažādu starptautisko organizāciju biedrs un piedalās starptautisku projektu
īstenošanā. Konkrētajai studiju programmai nozīmīgākās sadarbības organizācijām ir:
⇒ World Customs Organization (WCO);
⇒ The International Network of Customs Universities (INCU).
RTU ir trešā universitāte pasaulē ar kurām Pasaules muitas organizācija (World
Customs Organization - WCO) 2005.gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu „Par universitātes
un muitas sadarbību, lai nodrošinātu pasaules līmeni izglītībā un kvalifikācijas celšanā,
zinātnē un muitu kapacitātes paaugstināšanā”.
Muitas un nodokļu katedras vadītājs profesors Aivars Vilnis Krastiņš un katedras
ārzemju konsultants Jan Erland Jansson ir WCO PICARD (Partnership in Customs Academic
Reseach and Development) Padomnieku grupas locekļi. Šī programma tika izveidota
2006.gadā, lai nodrošinātu sadarbību starp WCO dalībvalstu muitām un akadēmiskajām
institūcijām un izveidota muitas izglītības un zinātnes sistēmu pasaulē.
RTU kopā ar Minsteres (Vācija), Kanberas (Austrālija) un Lozanas (Šveice)
universitātēm ir izveidojusi Starptautisko muitas universitāšu apvienību (International
Network of Customs Universities – INCU). Studiju programmas direktors profesors
A.V.Krastiņš ir šīs organizācijas vadības komitejas (INCU MG) loceklis un viens no tās
dibinātājiem. Skatīt internetā: www.incu.org
Šajā organizācijā ar centru Kanberā (Austrālija), šodien kā asociētie locekļi ir uzņemtas
vairāk nekā 100 valstu (ASV, Ķīna, Japāna, Krievija, Indija, Lielbritānija, Latīņamerikas
valstis u.c.) muitas akadēmijas, universitātes un zinātniski pētnieciskie centri.

28

INCU sadarbība ar Pasaules muitas organizāciju ir izveidojusi un izdod Pasaules muitas
žurnālu World Customs Journal (internetā: www.worldcustomsjournal.org) gan internetā, gan
drukātā versijā angļu, franču, spāņu un arābu valodās. Profesors A.V.Krastiņš ir šī žurnāla
redakcijas padomes loceklis.
Žurnāls ir izveidots, lai muitas profesionāļi, pētnieki, pasniedzēji un studenti visā
pasaulē varētu iegūt jaunāko praktiska un akadēmiska rakstura informāciju par savu nozari un
varētu dalīties pieredzē.
Profesors A.V.Krastiņš ir Pasaules muitas organizācijas Muitu kapacitātes direktorāta
loceklis (Brisele), kā arī WCO INCU PICARD konferenču organizācijas komitejas loceklis Brisele (2006.g., 2007.g.), Šanhaja (2008.g.), Kostarika (2009.g.) un Abu-Dabi (2010.g.).
Muitas un nodokļu katedras sadarbība ar ārvalstu augstskolām ir nostiprināta ar
sadarbības līgumiem (pēdējos divos gados noslēgti vai atjaunoti) (informācija 12.pielikumā,
p.12.10.), 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.:
– 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.gadā 9.decembrī noslēgts līgums ar Ukrainas Muitas akadēmiju - Академия
Таможенной Службы Украины (Украина);
– 2008.gadā decembrī Sanktpēterburgas Informācijas tehnoloģiju, mehānikas un optikas
universitāti (Krievija) - Institute of International Business and Law St. Petersburg State
University of Information Technologies, Mechanics and Optics (IMBIP), Russia;
– Notiek sadarbība ar Baltkrievijas Tehnisko universitāti, (RTU un BTU sadarbības līguma
ietvaros);
– 2011.gada 11.aprīlī noslēgts sadarbības līgums ar Krievijas Muitas akadēmiju.
RTU Muitas un nodokļu katedra aktīvi piedalās starptautiskās programmās gan kā
vadītāji, izpildītāji, gan eksperti. Kā nozīmīgāko var atzīmēt piedalīšanos tādu valstu
muitnieku apmācībā, kā Ruanda, Uganda, Nepāla, konsultatīvās palīdzības sniegšanu
Ukrainai, Baltkrievijai, Gruzijai u.c. Kā sadarbības partneru jāatzīmē gan Nīderlandes IBFD,
ASV Kalifornijas universitātes Laurensa Livermūras laboratoriju, EK, WCO u.c.
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
RTU 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.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” mācību procesā aktīvi piedalās augsti kvalificēti muitas darba organizēšanas
un nodokļu administrēšanas vadošie speciālisti, līdz ar to, teorija veiksmīgi tiek apvienota ar
praksi.
Kā minēts iepriekš 8.nodaļā (skat. 7.tabula) studiju priekšmetu „Eiropas Savienības
lēmumu pieņemšana un piemērošana” pasniedz Latvijas Ārlietu ministrijas Latvijas institūta
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direktora vietniece Dita Erna Sīle, studiju priekšmetu „Administratīvās tiesības” pasniedz
Juristu firmas zvērināta advokāte Baiba Cera ar praktisko darbu pieredzi. Studiju priekšmetu
„Grāmatvedība” pasniedz Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle un grāmatvedības
konsultante Tamāra Vanaga.
Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā regulāri piedalās: komisijas
priekšsēdētājs VID Muitas pārvaldes direktora vietnieks Aivars Eglītis (2001.g. RTU, SESMI
profesionālā maģistra programmas absolvents), kā arī VID Muitas pārvaldes Latgales MKP
daļas Muitas lietu kontroles nodaļas vadītājs Taivo Hanzens. Komisijas locekļi: VID Nodokļu
pārvaldes direktora vietniece Inese Bahanovska, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Ināra Pētersone, VID Nodokļu maksātāju konsultāciju pārvaldes direktore Inga Brutāne, VID
Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Arta Segliņa, VID Muitas pārvaldes Kontroles daļas
vadītāja Ilona Stipinas, VID Muitas pārvaldes Tranzīta kontroles daļas nodaļas vadītāja Gita
Vīksne, VID Muitas pārvaldes maksātāju piemērošanas daļas vadītāja Rita Selga, VID
Latgales nodokļu un muitas administrācijas Nodokļu iekasēšanas pārvaldes priekšniece Janīna
Bērziņa.
Kvalifikācijas darbu vadīšanā un recenzēšanā piedalās: VID Nodokļu pārvaldes
direktora vietniece Inese Bahanovska; VID Muitas pārvaldes Kontroles daļas vadītāja Ilona
Stipinas; VID Muitas pārvaldes Tranzīta kontroles daļas nodaļas vadītāja Gita Vīksne; VID
Muitas punkta Latgales MKP daļas vadītājas vietniece Irēna Kovaļevska, VID MP Muitas
atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļa vadītāja Iveta Svīķe,
VID Muitas kriminālpārvaldes vadības nodaļas vadītājs Viktors Livdāns un citi muitas un
nodokļu jomā vadošie speciālisti.
2009.gadā 23.martā starp RTU Muitas un nodokļu katedru un Valsts ieņēmumu dienestu
(VID) noslēgts jauns sadarbības līgums. Līguma mērķis ir veicināt VID un RTU sadarbību
profesionālu speciālistu sagatavošanā un zinātniskajā pētniecībā, sekmēt VID materiāli
tehniskās bāzes lietderīgu izmantošanu, tajā skaitā nodrošinot studentiem prakses iespējas
VID struktūrvienībās, informēt studentus par VID darbības virzieniem, mērķiem, aktivitātēm,
jaunāko informāciju muitas un nodokļu jomā.
Profesors A.V. Krastiņš ir VID ģenerāldirektora padomnieks muitas jautājumos, VID
Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komitejas priekšsēdētājas padomnieks.
Muitas un nodokļu katedrā visiem studentiem prakse regulāri tiek organizēta Valsts
ieņēmumu dienesta struktūrās. Prakses vietas tiek piedāvātas reģionālajās muitas iestādēs,
nodokļu inspekcijās, Galvenajā muitas pārvaldē, VID Reģionālajās iestādēs. Prakse notiek arī
loģistikas, muitas brokeru u.c. uzņēmumos.
Kvalifikācijas prakses noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv prakses atskaiti, kura ir kā
pamats kvalifikācijas darba izstrādāšanai. Prakses atskaites aizstāvēšanas komisijā piedalās arī
VID un muitas iestāžu vadošie speciālisti.
Studentu praksi kā no RTU, tā arī no VID puses vada kvalificēti speciālisti: 22%
studentiem par prakses vadītājiem nozīmēti muitas virsuzraugi, 23% - daļu un nodaļu vadītāji,
35% - maiņu priekšnieki, 20% galvenie nodokļu inspektori.
Kā liecina ieraksti studentu prakses dienasgrāmatās, visu praktikantu apmācībā tika
pielietota instruktāža, iepazīšanās ar prakses vietas darbību reglamentējošiem dokumentiem,
struktūrvienības shēmām, drošības instrukcijām. Praktiski visi prakšu vadītāji aktīvi palīdz
studentiem apgūt praktiskā darba iemaņas, kontrolē studentus, sākot ar darba disciplīnas
ievērošanu un beidzot ar padarītā darba kvalitātes kontroli.
Sadarbību ar darba devējiem (VID, muitas brokeriem, transporta un loģistikas
uzņēmumiem u.c.) neapšaubāmi veicina tas, ka Muitas un nodokļu katedra organizē šo iestāžu
un uzņēmumu darbiniekiem kvalifikācijas paaugstināšanu muitas un nodokļu jomā. Ik gadus
muitnieki, nodokļu inspektori, sertificēti muitas brokeri un deklarētāji paaugstina kvalifikāciju
RTU Muitas un nodokļu katedras organizētājos kursos. Jāuzsver, ka atbilstoši Latvijas
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Muitas likuma prasībām, RTU ir vienīgā mācību iestāde, kas nosaka mācību saturu,
veic apmācību, eksamināciju un sertifikāciju.
Sadarbība notiek arī SESMI un Latvijas ekspeditoru un loģistikas asociācijas 2007.gada
noslēgtā līguma ietvaros. Tās rezultātā tiek nodrošinātas studentu prakses vietas un asociācijas
darbinieki piedalās studiju procesā kā vieslektori.
Informācija par visiem sadarbības līgumiem, kas noslēgti ar darba devējiem un darba
devēju organizācijām ir pieejama SESMI Muitas un nodokļu katedrā (informācija
12.pielikums, p.12.9.).
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām līdzīgu studiju programmu
īstenošanā
IEVF ir cieša sadarbība ar vairākām Latvijas augstskolām un ārvalstu augstskolām. Ir
noslēgts 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. Tāpat
IEVF ir noslēgti līgumi ar lielāko daļu no Latvijas koledžām par sadarbību un studiju
turpināšanas iespējām (informācija 12.pielikumā, p.12.10.).
IEVF studiju procesā ik gadus piedalās vieslektori no sadarbības augstskolām, gan
mācību procesa, gan zinātniski pētniecisko projektu ietvaros. Ārvalstu vieslektori piedalās
visās IEVF studiju programmās. Ir izveidojusies īpaši laba sadarbība ar daudzām
augstskolām, tostarp ar Zviedrijas, Vācijas, Austrālijas, Maķedonijas, Ukrainas,
Sanktpēterburgas un citu valstu augstākās izglītības iestādēm.
Jāatzīmē, ka ārvalstu augstskolu skaits ar kurām tiek nodrošināta sadarbība paplašinās
katru gadu, tādējādi tiek pilnveidotas studiju programmas un studējošie tiek nodrošināti ar
iespēju studēt vai praktizēties ārvalstīs.
Studentiem ir iespēja pieteikties studijām ārvalstu augstskolās, to nodrošina RTU
Starptautisko attiecību daļa. Mācībspēkiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties
Erasmus/Socrates Teacher Exchange programmā. Šādu iespēju kopš 2005.gada ir aktīvi
izmantojuši gan studējošie, gan mācībspēki.
Sadarbība starp RTU Muitas un nodokļu katedru ar Ukrainas Muitas akadēmiju nosaka,
ka abas augstskolas sadarbosies starptautisko grantu programmu apguvē, tai skaitā Eiropas
Savienības kaimiņu reģionu izglītības sistēmas reformai paredzētās TEMPUS programmas
projektu īstenošanā, kā arī kopīgi integrēs muitnieku un nodokļu speciālistu studiju
programmas WCO izstrādātajos profesiju standartos. Šī sadarbības līguma ietvaros Ukrainas
muitas akadēmija ir pārstrādājusi programmas atbilstoši vienotajiem profesiju standartiem un
tās iesniegusi WCO akreditācijai.
2009./2010.mācību gadā tika veikts sagatavošanas darbs studentu apmaiņai ar
Sanktpēterburgas Informācijas tehnoloģiju, mehānikas un optikas universitāti, un uzsākta
studentu apmaiņas programma prakses programmas apgūšanai Krievijā un Latvijā.
2010.gada oktobra beigās Sanktpēterburgā 8 RTU studenti (no tiem 2 pirmā līmeņa
programmas studenti) piedalījās 1.Starptautiskajā muitas universitāšu forumā – festivālā,
„Ārējās ekonomiskās un muitas darbības regulēšanas un kadru nodrošināšanas aktuālās
problēmas”, kuru organizēja RTU SESMI un Sanktpēterburgas ITMO universitāte.
Īpaši jāizceļ akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis
zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs:
– Muitas un nodokļu katedras pasniedzēji docents A.Čevers, docents A.Gulbis, profesors
A.V.Krastiņš kā vieslektori 2009./2010. mācību gadā piedalījās studiju procesā gan
Ukrainas muitas akadēmijā, gan Sanktpēterburgas ITMO universitātē;
– Docents A.Čevers 2009.gadā stažējies Pasaules muitas organizācijā (WCO);
– Profesors A.V.Krastiņš 2007.gadā stažējies ASV Muitas Akadēmijā (Glinco, Charlston).
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Konkrētāk pārējā akadēmiskā personāla darbība ārvalstu izglītības iestādēs ir parādīta
katra mācībspēka dzīves un darba gājuma aprakstā (skat. 14.pielikums).
Programmas salīdzinājums ar citās augstskolās realizētajām
RTU muitnieku apmācība ir organizēta kopš 1994.gada, bet nodokļu speciālistu – kopš
2004.gada. RTU ir viena no retajām mācību iestādēm, kurā var iegūt augstāko izglītību muitas
un nodokļu jomā starptautiski akreditētā studiju programmā. Latvijā tā ir vienīgā šādas
jomas programma.
Pirmā līmeņa profesionālās austākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” salīdzinājums veikts balstoties uz līdzīgu finanšu un grāmatvedības studiju
programmu izpēti Latvijas koledžās. Tomēr salīdzinājums ir iespējams tikai specializācijas
virzienam „Nodokļu administrēšana”.
Latvijā līdzīgas studiju programmas grāmatvedības un finanšu jomā piedāvā daudzas
koledžas un augstskolas, salīdzinājums veikts ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras
koledžas programmu un Biznesa vadības koledžas programmu (skat. 10.pielikums).
Salīdzinot akreditējamo studiju programmu ar līdzīgām studiju programmām Latvijā,
var konstatēt, ka:
– tās ir līdzīgas pēc apjoma un struktūras, lai arī tām ir atšķirīga programmas apguves
rezultātā iegūstamā kvalifikācija, tās ietver līdzīgu vispārizglītojošo priekšmetu bloku;
– nozares priekšmeti arī ir līdzīgi, tiem raksturīga specializācijas jomas ievirze;
– daļa specializācijas (Nodokļu administrēšana) priekšmetu ir līdzīga visās trijās
salīdzinātajās programmās, tomēr ir skaidri saskatāma atšķirīgās profesionālās
kvalifikācijas ievirze un atšķirīgās profesijas standartu prasības.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Muitas un nodokļu
administrēšana” līdzīgas pirmā līmeņa studiju programmas Eiropas Savienības valstu
augstskolās faktiski nav. Tādēļ nav arī salīdzināšanas iespēju, tomēr tika veikts
salīdzinājums ar pēc stura līdzīgu 3-gadīgu bakalaura studiju programmu Polijā, Warsaw
College of Customs and Logistics (skat. 11.pielikums). Salīdzinot programmas, varam secināt:
- neatkarīgi no studiju līmeņa un studiju ilguma, gan programmu saturs, gan struktūra, gan
organizācija ir līdzīgi veidota, kas liecina, ka šajā studiju jomā ir jāņem vērā gan ES kopējās
tendences, gan valstu nacionālās politikas;
- studiju programmu atšķirīgais līmenis un studiju ilgums pamatā nosaka atšķirības
vispārīgajos un nozares studiju priekšmetos un studiju apjumā.
Ir uzsākti priekšdarbi vienotu studiju programmu izstrādāšanai visu Eiropas Savienības
dalībvalstu muitnieku izglītošanai. RTU ir viena no 3 universitātēm, kurai paredzēts
uzticēt vienoto studiju programmu izstrādāšanu un realizēšanu ES.

11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā
Studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” RTU IEVF tiek realizēta
paralēli ar trim citām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām –
„Cilvēku resursu vadīšana” , „Uzņēmējdarbība un vadīšana” un „Nekustamā īpašuma
pārvaldība”. Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas
un nodokļu administrēšana” īstenošana tiek pārtraukta, tad studējošie var turpināt izglītību jau
minētajās akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
„Cilvēku resursu vadīšana” un „Uzņēmējdarbība un vadīšana” vai arī akreditētā bakalaura
profesionālo studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana”. Kā arī akreditētās
bakalaura profesionālo studiju programmās „Uzņēmējdarbība un vadīšana” vai
„Uzņēmējdarbības loģistika”, veicot studiju apjoma un satura salīdzinājumu.
Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” saturs, organizācija un
struktūra ļauj studentiem būt mobiliem un programmas likvidācijas gadījumā pāriet uz
dažādām citām profesionālās augstākās izglītības studiju programmām RTU IEVF.
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Nokārtojot pārbaudījumus starpības priekšmetos, studenti var tikt pārskaitīti arī uz citām RTU
profesionālās augstākās izglītības programmām, šāda iespēja tiek garantēta visiem RTU
studentiem.
Pabeidzot studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
„Muitas un nodokļu administrēšana” tālāk izglītību var turpināt bakalaura profesionālo studiju
programmā „Muitas un nodokļu administrēšana”.
Studenti var izvēlēties arī turpināt studijas jebkurā no RTU sadarbības augstskolām vai
koledžām Latvijā ar kurām noslēgti sadarbības līgumi (informācija 12.pielikumā, p.12.10.).

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 un
fakultātes kopīgs uzdevums, kas ietver gan dažādu jautājumu analīzi, gan rezultātu vērtēšanu,
gan plānošanu.
8.tabula
Studiju programmas stipro un vājo pušu vērtējums
Stiprās puses
Studenti:
– iegūstama kvalitatīva un mūsdienīga izglītība;
– labas karjeras iespējas;
– iespējas tālāk turpināt izglītību bakalaura
profesionālajās studijās;
– iespēja studentiem ietekmēt studiju procesu;
– obligāta lekciju apmeklējuma kontrole pirmajā
kursā.
Studiju process:
– iespēja ar atgriezenisko saikni ietekmēt studiju
procesu;
– pietiekošs nodrošinājums ar mācību un
zinātnisko literatūru;
– laba infrastruktūra un materiālā bāze;
– laba starptautiskā sadarbība;
– ORTUS pielietošana studiju procesā.
Akadēmiskais personāls:
– motivēts un profesionāli kvalificēts personāls;
– valda demokrātiskas attiecības starp
mācībspēkiem un studentiem.
– iespējas piedalīties zinātniskās konferencēs,
konkursos;
– akadēmiskā personāla ciešs kontakts ar darba
devējiem.
Pārējie faktori:
– lietišķas saites ar darba devējiem, un to
apvienībām.

-

Iespējas
studentiem ir plašas iespējas studēt ārzemju
augstskolās apmaiņas programmu ietvaros;
studiju programmas pilnveidošana sadarbībā ar
ārvalstu partneriem un darba devējiem Latvijā;
kvalifikācijas darbu tematikas piesaiste VID un
Muitas iestāžu konkrētu problēmu risināšanai.

Vājās puses
Studenti:
– dažiem studentiem nepietiekošas
priekšzināšanas atsevišķos mācību
priekšmetos pēc vidusskolas;
– studējošo nodarbinātība finansiālo apstākļu
dēļ;
– motivācijas trūkums;
– budžeta vietu trūkums.
Studiju process:
– nepietiekami tiek attīstītas pētnieciskā darba
iemaņas;
– daudzos priekšmetos tiek sniegtas vairāk
teorētiskas zināšanas;
– nav pilnībā pieejami dažu mācībspēku lekciju
konspekti.
Akadēmiskais personāls:
– mācībspēku vecuma struktūra;
– nepietiekama ārvalstu mācībspēku piesaiste
programmas realizācijai;
– dažu pasniedzēju darba grafiks ir ļoti
noslogots.
Pārējie faktori:
– nepietiekošs valsts finansējums VID, līdz ar
to samazinās iespējas līdzekļu piesaistei no
ārpuses.
Draudi
- nepietiekošs valsts finansējums;
- samērā augsta studiju maksa;
- sakarā ar ierobežotu pielaidi muitas
informācijai, grūtības ar studentu apmaiņu
starptautiskā līmenī.
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Pamatojoties uz aptauju rezultātiem, tika noteiktas pašreizējais studiju programmas un
tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums, kas parādīts 8.tabulā.
Atbilstoši veiktajam novērtējumam programmas administrācija, sadarbībā ar IEVF
vadību plāno maksimāli samazināt minētās vājās puses. Par vienu no prioritārajiem
uzdevumiem fakultāte un programmas administrācija ir izvirzījusi mācībspēku vecuma
struktūras atjaunināšanu, gados jaunu mācībspēku piesaistīšanu.
Programmas plānoto svarīgāko uzdevumu, kas saistīti ar programmas īstenošanu,
attīstību un Muitas un nodokļu katedras darbības pilnveidošanu, realizācija pārskata periodā ir
apskatīta 9.tabulā.
9.tabula
Attīstības plāna realizācija pārskata periodā
Uzdevumi
Regulāri pārskatīt un koriģēt
studiju priekšmetu programmas
Pilnveidot prakses
organizēšanās
sistēmu
Izstrādāt un publicēt studiju
materiālus
Piesaistīt darba devējus studiju
procesa realizēšanai un
pilnveidošanai

Uzlabot studiju materiāli
tehnisko nodrošinājumu un
materiālo bāzi
Aktualizēt semestra mācību
plānu
Celt akadēmiskā personāla
profesionālo kvalifikāciju

Reklamēt un popularizēt studiju
programmas priekšrocības

Izpilde
Ir aktualizētas visas studiju priekšmetu programmas, atjaunots
literatūras saraksts un formulēti sasniedzamie studiju rezultāti.
Visi studenti kā pilna, tā arī nepilna laika ir 100% nodrošināti ar
prakses vietām. Pārstrādāts specializācijas prakses nolikums.
Izstrādāti vairāki mācību līdzekļi. Skatīt informāciju 8.2.punktā un
14.pielikuma 1.punktā
Atjaunots sadarbības līgums ar VID.
VKEK priekšsēdētājs un komisijas locekļi ir VID augsti kvalificēti
speciālisti.
Studiju procesa realizācijā piedalās VID speciālisti. Kvalifikācijas
darbu vadīšanā un recenzēšanā un prakses vadīšana piesaistīti
VID, muitas un nodokļu pārvalžu speciālisti.
Studenti mācās jaunās telpās Meža ielā 1/7, kuras renovētas un
iekārtotas ar katedras līdzfinansējumu. Ierīkotas arī datorklases,
darbojas Muitas un nodokļu vēstures muzejs, iegādāta jauna
datortehnika.
Ir pārskatīti un koriģēti semestra plāni, kā rezultātā 75% A daļas
studiju priekšmetiem, to apguves noslēgumā tiek plānots
pārbaudes veids – eksāmens.
Mācībspēki ir piedalījušies dažādās starptautiskās
zinātniskās konferencēs ar referātiem, kā arī
pasniedz muitas un nodokļu speciālistu kvalifikācijas celšanas
kursos. Docenti A.Gulbis un A.Čevers strādā pie Doktora
disertācijām. Skatīt informāciju 8.2.punktā un 14.pielikumā
Katru gadu tiek atjaunota un iesniegta informācija katalogam
„Izglītības ceļvedis”, sagatavoti un izdoti reklāmas materiāli.
Organizētas studiju programmas atvērto durvju dienas, izstāde
„Skola”, veidoti televīzijas raidījumi (6 raidījumi).
Veidoti reklāmas raidījumi radio stacijā „Eiropas hītu radio”(40
reizes), reklāmas raksti un sludinājumi laikrakstos.

Pēc akreditācijas, sākot no 2005.gada, atbilstoši prasībām, tika sagatavoti ikgadējie
pašnovērtējuma ziņojumi. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi tika
izskatīti un apstiprināti RTU IEVF Domes sēdēs un RTU Senāta sēdēs un ir pievienoti šim
pašnovērtējumam (skat.13.pielikums). Ziņojumi ir pieejami arī RTU IEVF mājas lapā
internetā: http://ievf.rtu.lv/content/view/2543/1495/lang,lv/.
Tālākais studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” attīstības plāns ietver
uzdevumus, kas apkopoti 10.tabulā.
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Pasākums

Nr.
1.

2.
3.

Programmas attīstības plāns

Regulāri pārskatīt un koriģēt studiju priekšmetu
programmas, atbilstoši profesionālās izglītības
standartam un nozares attīstības tendencēm.
Nodrošināt studiju procesu ar visu veidu mācību
materiāliem, tai skaitā aktīvi izmantot ORTUS vidi.
Iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā. Rīkot regulāras
studentu lietišķo un zinātnisko pētījumu konferences.

4.

Organizēt starptautiskus seminārus un konferences.

5.

Turpināt un attīstīt starptautisko sadarbību noslēgto
līgumu ietvaros.
Regulāri izstrādāt un publicēt studiju materiālus un
zinātniskos rakstus. Noteikt aktuālos lietišķo un
zinātnisko pētījumu virzienus un atbalstīt noteiktajos
virzienos veiktos pētījumus.
Atbalstīt un motivēt akadēmiskā personāla regulāru
zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un kursos.
Pastiprināt atgriezeniskās saites izmantošanu, veicot
studentus aptaujas, pilnveidojot mācību procesu.
Sekot studentu sekmības rādītājiem, samazinot studentu
atbirumu.
Piesaistīt darba devējus studiju procesa organizēšanā,
realizēšanā un pilnveidošanā
Papildināt programmas realizācijas resursus.

6.

7.
8.
9.
10
11.

10.tabula
Izpildītājs

Programmas
direktors,
Mācībspēki
Programmas
direktors
Mācībspēki,
Programmas
direktors
Programmas
direktors
Programmas
direktors
Mācībspēki

Katedras vadītājs
Programmas
direktors
Programmas
direktors
Programmas
direktors
Katedras vadītājs

12.

Popularizēt studiju programmas priekšrocības,
reklamējot iespējas studēt tieši šajā programmā.

Katedras vadītājs

13.

Organizēt pasniedzēju un studentu apmaiņu.

Katedras vadītājs

14.

Veicināt un stimulēt augstskolā pamatdarbā strādājošo
mācībspēku skaita palielināšanu.

Katedras vadītājs

Izpildes
periods
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi
pastāvīgi

mācību gada
laikā
pēc katra
semestra
pēc katra
semestra
pastāvīgi
mācību gada
laikā
mācību gada
laikā
mācību gada
laikā
mācību gada
laikā

Kā jau minēts iepriekš, plānots uzsākt programmas realizāciju arī RTU filiālē
Daugavpilī (kā attālināta auditorija). Visu programmas vadības un akadēmisko darbu
nodrošinās mācībspēki no Rīgas, plānots izmantot tikai Daugavpils filiāles telpas, lai
nodrošinātu iespēju Latgales reģiona iedzīvotājiem studēt pēc iespējas tuvāk savai dzīves
vietai.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
„Muitas un nodokļu administrēšana” direktors
11.04.2011.

Profesors A.V. Krastiņš
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Pielikumu saraksts
1.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Muitas
un nodokļu administrēšana”
2. Izmaiņas studiju programmā
3. Programmas studiju kursu saraksts (apjoms, īstenošanas plānojums) pilna
laika studijām
4. Programmas studiju kursu saraksts (apjoms, īstenošanas plānojums) nepilna
laika studijām
5. Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
„Muitas un nodokļu administrēšana” apgūšanu, izsniedzamā diploma un tā
pielikuma paraugs
6. Studiju programmas un specializācijas virzienu atbilstība attiecīgajam
profesijas standartam:
1) Atbilstība profesiju standartam „Muitas eksperts” (PS 0275)
2) Atbilstība profesiju standartam „Nodokļu inspektors” (PS 0287)
3) VID atsauksme un LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novērtēšanas komisijas korespondence saistībā ar programmu attīstību (skat.
papildus pievienoto pielikumu)
7. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas
un nodokļu administrēšana” realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla
saraksts, to darba attiecības ar RTU un docējamie kursi
8. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas
un nodokļu administrēšana” visu studiju kursu saraksts, apjoms (KP) un
iesaistītais akadēmiskais personāls
9. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas
un nodokļu administrēšana”:
1) studējošo aptaujas jautājumu paraugs
2) absolventu aptaujas anketas paraugs
3) darba devēju anketas paraugs
10. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām akreditētām studiju
programmām augstskolās Latvijā
11. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
augstskolās Eiropas Savienības valstīs
12. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas
un nodokļu administrēšana” dokumentu, noteikumu, likumu un citu
normatīvo aktu atrašanās vietas
13. Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi no 2005. līdz 2010.gadam un RTU
ekspertu vērtējumi par pašnovērtējuma ziņojumiem.
14. Studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” iesaistītā
akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība:
1) nozīmīgākās akadēmiskā personāla publikācijas; akadēmiskā personāla
dalība nozīmīgākajās konferencēs, semināros, apmācībās u.c.; atzinības
un apbalvojumi
2) darba un dzīves gājumi (CV) (skat. papildus pievienoto pielikumu)
15. Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” studiju kursu
programmas (skat. papildus pievienoto pielikumu)

37 lpp.
40 lpp.
47 lpp.
50 lpp.
53 lpp.
67 lpp.
68 lpp.
69 lpp.

70 lpp.
73 lpp.
75 lpp.
76 lpp.
77 lpp.
79 lpp.
80 lpp.
83 lpp.
88 lpp.
90 lpp.
163 lpp.
164 lpp.
168 lpp.
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PIELIKUMI
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1. pielikums

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programma „Muitas un nodokļu administrēšana”
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Muitas un nodokļu katedra

Studiju programma apstiprināta RTU Senātā 2003.gada
15.decembra sēdē prot.Nr.482
Izmaiņas studiju programmā apstiprinātas ar:
1) RTU Mācību prorektora rīkojumu Nr.02/03 2006.gada
19.janvārī
2) RTU Senāta lēmumu 2011.gada 28. martā, prot. Nr.548.
Mācību prorektors _____________________
U.Sukovskis
2011.gada _____ aprīlī

STUDIJU PROGRAMMA
Programmas nosaukums:
Studiju līmenis:
Izglītības klasifikācijas kods:
Iepriekšējā izglītība:
Studiju apjoms:
Studiju īstenošanas veids:
Nominālais studiju ilgums:
Iegūstamā kvalifikācija:
Programma akreditēta:
Programmas direktors:

Muitas un nodokļu administrēšana
Administration of Customs and Taxes
1. līmeņa profesionālās (koledžas) studijas
41861
vispārējā vai profesionālā vidējā
80 kredītpunkti
pilna laika studijas, nepilna laika studijas
pilna laika studijām – 2 gadi,
nepilna laika studijām – 2,5 gadi
muitas eksperts vai nodokļu inspektors
programma akreditēta no 18.05.2005 līdz 31.12.2011., akreditācijas
lapa Nr. 023-848
Aivars Vilnis Krastiņš

Studiju programmas šifrs IKM0
Uzņemšana ar 2011./2012.gadu
A.

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI
1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti
1.1.
Matemātika
1.2.
Mikroekonomika
1.3.
Datormācība (pamatkurss)
1.4.
Lietišķā etiķete
1.5.
Saskarsmes pamati
1.6.
Lietvedība un korespondence
1.7.
Sports
2. Nozares teorētiskie pamakursi
2.1.
Starptautiskie ekonomiskie sakari
2.2.
Nodokļi un nodevas
2.3.
Administratīvās tiesības
2.4.
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
2.5.
Muitas darbības pamati
2.6.
Muitas darbības organizēšana un kontrole
2.7.
Ievads specialitātē
B.
IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI
1. Nozares profesionālās specializācijas kursi
1.1.
Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
1.2.
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
1.3.
Globālā loģistika un transports

32KP
16KP
4KP
3KP
3KP
2KP
2KP
2KP
0KP
16KP
3KP
3KP
2KP
2KP
2KP
3KP
1KP
24KP
4KP
2KP
2KP
2KP
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1.4.
Speciālā angļu valoda
1.5.
Speciālā vācu valoda
2. Specializēšanās (profesijas)
Muitas vadīšana
2.1.
Riska analīze un preču kontroles organizēšana
2.2.
Harmonizētā preču sistēma
2.3.
Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana
2.4.
Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati
Nodokļu administrēšana
2.1.
Finanšu grāmatvedība
2.2.
Grāmatvedība
2.3.
Nodokļu kontrole
2.4.
Nodokļu maksātāju apkalpošana
2.5.
Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana (speckurss)
2.6.
Eiropas Savienības lēmumu pieņemšana un piemērošana
3. Valodas
3.1.
Angļu valoda
3.2.
Vācu valoda
D.
PRAKSE
1.
Specializējošā prakse
E.
GALA PARBAUDĪJUMS
1.
Kvalifikācijas darbs
KOPĀ:

2KP
2KP
16KP
16KP
4KP
6KP
3KP
3KP
16KP
2KP
2KP
4KP
2KP
4KP
2KP
4KP
4KP
4KP
16KP
16KP
8KP
8KP
80KP

Programma akceptēta Inženierekonomikas un vadības fakultātes Domes 2011.gada 14.marta sēdē, protokols
Nr.40
IEVF Domes priekšsēdētājs
R.Počs

Programma akceptēta nozares studiju programmu komisijas sēdē 2011.gada 14.marta sēdē, prot Nr.2011-3
IEVF Nozares studiju programmu komisijas vadītāja
E.Gaile-Sarkane
Programma akceptēta Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Padomes
2011.gada 11.marta sēdē, protokols Nr.3
SESMI Padomes priekšsēdētājs

A.V.Krastiņš
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2. pielikums

Izmaiņas studiju programmā:
1) Izmaiņas akceptētas ar RTU Mācību prorektora rīkojumu Nr.02/03 2006.gada
19.janvārī
2) RTU Senāta lēmumu 2011.gada 28. martā prot. Nr.548.
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44
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3.pielikums

Programmas studiju kursu saraksts
(apjoms, īstenošanas plānojums)

pilna laika studijām
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Šifrs

Studiju kurss

Studiju
kursa
apjoms
KP ST

Pārbaudes
veids

Studiju kursa īstenošanas
plānojums
1

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 32 KP
1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 16 KP
DMS102 Matemātika
4
64
IET102
Mikroekonomika
3
48
IUE218
Datormācība (pamatkurss)
3
48
HFL330
Lietišķā etiķete
2
32
HPS120
Saskarsmes pamati
2
32
IMP443
Lietvedība un korespondence
2
32
HFA101 Sports
0
32
2. Nozares teorētiskie pamatkursi 16 KP
IMP203
Starptautiskie ekonomiskie
3
48
sakari
IMP201
Nodokļi un nodevas
3
48
IMP431
Administratīvās tiesības
2
32
IMP314
Muitas likumdošana Latvijā
2
32
un ārvalstīs
IMP320
Muitas darbības pamati
2
32
IMP303
Muitas darbības
3
48
organizēšana un kontrole
IMP122
Ievads specialitātē
1
16
B.IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 24 KP
1. Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 KP
IMP445
Muitas un nodokļu iestāžu
2
32
personāla vadība
ITE307
Uzņēmējdarbības loģistikas
2
32
pamati
ITE438
Globālā loģistika un
2
32
transports
HDG402 Speciālā angļu valoda
2
32
HDG410 Speciālā vācu valoda
2
32
2.Specializēšanās (profesijas) 16KP
Muitas vadīšana 16 KP
IMP706
Riska analīze un preču
4
64
kontroles organizēšana
IMP217
Harmonizētā preču sistēma
6
96
IMP425
Mākslas vēsture un mākslas
3
48
priekšmetu novērtēšana
IMP702
Starptautiskie preču piegāžu
3
48
drošības pamati
Nodokļu administrēšana 16 KP
IMP325
Finanšu grāmatvedība
2
32
IUV315
Grāmatvedība
2
32
IMP707
Nodokļu kontrole
4
64
IMP704
Nodokļu maksātāju
2
32
apkalpošana
IUV220
Uzņēmējdarbības
4
64
finansēšana un kreditēšana
(speckurss)

E
E
E
I
I
E
I

Semestri
2
3
4

3
3
2
2
2
0

0
3

E
E
I
E

3
2
2

E
E

2

I

1

3

2

E
E

2

E

2
2
2

E
E
4

E
E
I

3
3

E

3
3

E
E
E
E
I

4

2
2
4
2
4

49
IĀS218

Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšana un piemērošana
3. Valodas 4 KP
HDG405 Angļu valoda
HDG404 Vācu valoda
D. PRAKSE 16 KP
IMP013
Specializējošā prakse
E. GALA PĀRBAUDĪJUMS 8 KP
IMP221
Kvalifikācijas darbs

2

32

E

4
4

64
64

E
E

Kopā:

80

Saīsinājumi:
KP- kredītpunkti
ST - stundu skaits
I- ieskaite
E- eksāmens
D- darbs

8

D

8

D

2
2
2

2
2
8

8
8

21

22

19

18
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4.pielikums

Programmas studiju kursu saraksts
(apjoms, īstenošanas plānojums)

nepilna laika studijām
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Šifrs

Studiju kurss

Studiju
kursa
apjoms
KP ST

Pārbaudes
veids

Studiju kursa īstenošanas
plānojums
1

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 32 KP
1. Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 16 KP
DMS102 Matemātika
4
64
IET102
Mikroekonomika
3
48
IUE218
Datormācība (pamatkurss)
3
48
HFL330
Lietišķā etiķete
2
32
HPS120
Saskarsmes pamati
2
32
IMP443
Lietvedība un korespondence
2
32
2. Nozares teorētiskie pamatkursi 16 KP
IMP203
Starptautiskie ekonomiskie
3
48
sakari
IMP201
Nodokļi un nodevas
3
48
IMP431
Administratīvās tiesības
2
32
IMP314
Muitas likumdošana Latvijā
2
32
un ārvalstīs
IMP320
Muitas darbības pamati
2
32
IMP303
Muitas darbības
3
48
organizēšana un kontrole
IMP122
Ievads specialitātē
1
16
B.IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 24 KP
1. Nozares profesionālās specializācijas kursi 4 KP
IMP445
Muitas un nodokļu iestāžu
2
32
personāla vadība
ITE307
Uzņēmējdarbības loģistikas
2
32
pamati
ITE438
Globālā loģistika un
2
32
transports
HDG402 Speciālā angļu valoda
2
32
HDG410 Speciālā vācu valoda
2
32
2.Specializēšanās (profesijas) 16KP
Muitas vadīšana 16 KP
IMP706
Riska analīze un preču
4
64
kontroles organizēšana
IMP217
Harmonizētā preču sistēma
6
96
IMP425
Mākslas vēsture un mākslas
3
48
priekšmetu novērtēšana
IMP702
Starptautiskie preču piegāžu
3
48
drošības pamati
Nodokļu administrēšana 16 KP
IMP325
Finanšu grāmatvedība
2
32
IUV315
Grāmatvedība
2
32
IMP707
Nodokļu kontrole
4
64
IMP704
Nodokļu maksātāju
2
32
apkalpošana
IUV220
Uzņēmējdarbības
4
64
finansēšana un kreditēšana
(speckurss)
IĀS218
Eiropas Savienības lēmumu
2
32
pieņemšana un piemērošana

E
E
E
I
I
E

E

2
2
2
3
3
2
2
2
3
1
2
2

E
E

2
2
2

E
E
4

E
E
I

3

E

3

E
E
E
I

3
3

2
2
4
2
4

E
E

5

3
3

E
E
I

Semestri
3
4

4

E
E
I
E

2

2
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3. Valodas 4 KP
HDG405 Angļu valoda
HDG404 Vācu valoda
D. PRAKSE 16 KP
IMP013
Specializējošā prakse
E. GALA PĀRBAUDĪJUMS 8 KP
IMP122
Kvalifikācijas darbs

Kopā:
Saīsinājumi:
KP- kredītpunkti
St. sk.- stundu skaits
I- ieskaite
E- eksāmens
D- darbs

4
4

64
64

E
E

8

D

8

I;D

80

2
2

2
2
8

16

15

8
2

6

18 15

16
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5. pielikums

Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmas
„Muitas un nodokļu administrēšana”
apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs
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RĪGAS TEHNISKĀ
UNIVERSITĀTE

Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas
2011.gada 1.jūnija lēmumu Nr. 1

Jānis Bērziņš
personas kods 000000-000000
ieguvis

PIRMĀ LĪMEŅA
PROFESIONĀLĀS
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS

DIPLOMS

muitas eksperta vai nodokļu inspektora

KVALIFIKĀCIJU
iegūtā kvalifikācija atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

Rektors

L.Ribickis

Valsts kvalifikācijas eksāmenu
komisijas priekšsēdētājs

A.Eglītis

Z.v.

Sērija PKE

Nr.0001



Rīga
2011.gada 17.jūnijā
Reģistrācijas Nr. 223-001
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija PKE Nr. 0001, reģ. Nr. 223-001

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES)
izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram,
diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās
atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju
nesniedz, norāda iemeslu.
1.

2.

Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju
1.1. uzvārds:
BĒRZIŅŠ
1.2. vārds:
Jānis
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):
1.4. personas kods:
Ziņas par kvalifikāciju

2.1.

3.

4.

09.07.1986.
000000-00000

kvalifikācijas nosaukums:
muitas eksperts
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
muitas un nodokļu administrēšana
2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte,
valsts akreditēta 2001. gada 12. jūlijā
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:
tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas):
latviešu
Ziņas par kvalifikācijas līmeni
3.1. kvalifikācijas līmenis:
ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (skat.6.1.)
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
2 gadi pilna laika studiju; 80 Latvijas kredītpunktu, 120 ECTS
kredītpunktu. Programma apgūta 01.09.2008. – 01.06.2011.
3.3. uzņemšanas prasības:
vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Ziņas par studiju saturu un rezultātiem
4.1. studiju veids:
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4.2.

4.3.

pilna laika studijas
programmas prasības:
Programmas kopapjoms ir 80 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas
apjoms - 32 kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms - 24 kredītpunkti,
prakse - 16 kredītpunktu, kvalifikācijas darbs - 8 kredītpunkti.
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver vispārizglītojošos studiju kursus
- 20 kredītpunktu apjomā, nozares teorētiskos pamatkursus -20
kredītpunktu apjomā, nozares profesionālās specializācijas kursus - 16
kredītpunktu apjomā.
programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
Kursi

A daļa (obligāta)
Vispārizglītojošie studiju kursi
Matemātika
Mikroekonomika
Datormācība (pamatkurss)
Lietišķā etiķete
Saskarsmes pamati
Lietvedība un korespondence
Sports
Nozares teorētiskie pamatkursi
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Nodokļi un nodevas
Administratīvās tiesības
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
Muitas darbības pamati
Muitas darbības organizēšana un kontrole
Ievads specialitātē
B daļa (ierobežotā izvēle)
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Specializēšanās (profesijas)
Riska analīze un preču kontroles organizēšana
Harmonizētā preču sistēma
Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu
novērtēšana
Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati
Valoda
Angļu valoda
Prakse
Specializējošā prakse
Gala pārbaudījums
Kvalifikācijas darbs
„Muitas noliktavas modernizācijas problēmu
analīze”
Vidējā svērtā atzīme: 9

Kredītpunkti
Latvijas
ECTS

Atzīme

4
3
3
2
2
2
0

6
4.5
4.5
3
3
3
0

9
9
9
ieskaite
ieskaite
9
ieskaite

3
3
2
2
2
3
1

4.5
4.5
3
3
3
4.5
1.5

9
9
ieskaite
9
9
9
ieskaite

2
2

3
3

9
9

4
6
3

6
9
4.5

9
9
ieskaite

3

4.5

9

4

6

9

16

24

9

8

12

9
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4.4.

Atzīmju sistēma:

atzīmju skala 10 - 1; 10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā
pietiekamā atzīme
nozīme: 10 – izcili,
6 – gandrīz labi,
9 – teicami,
5 – viduvēji,
8 – ļoti labi,
4 – gandrīz viduvēji
7 – labi,
3-1 - neapmierinoši
4.5. kvalifikācijas klase:
nav
5. Ziņas par kvalifikāciju
5.1. turpmākās studiju iespējas:
turpinot studijas bakalaura vai otrā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības programmās, iespējama kredītu pārnese
5.2. profesionālais statuss:
dod tiesības sākt darbu muitas eksperta profesijā
6. Papildinformācija:
6.1. sīkāka informācija:
Profesionālo studiju programma „Muitas un nodokļu
administrēšana” ir valsts akreditēta 2005.gada 18.maijā uz
pilnu akreditācijas laiku - 6 gadiem; ceturtais kvalifikācijas
līmenis atbilst teorētiskai un praktiskai sagatavotībai, kas dod
iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un
vadīt citu speciālistu darbu
6.2. papildinformācijas avoti:
Studiju daļa,
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu ielā 1, Rīga LV – 1658
telef. 67089423, fakss 67089027
www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv
Akadēmiskās informācijas centrs
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050
telef. 67225155, fakss 67221006
e-pasts: diplomi@aic.lv
7. Pielikuma apstiprinājums:
7.1. datums:
2011. gada 17. jūnijs
7.2. paraksts:
U.Sukovskis
7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:
mācību prorektors
7.4. zīmogs:
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī
skat. pielikumu
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RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
DIPLOMA SUPPLEMENT
Diploma series PKE Nr. 0001, registration Nr. 223-001

This Diploma Supplement follows the model developed by the European
Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of
the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the
international “transparency” and fair academic and professional
recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.).
It is designed to provide a description of the nature, level, context and
status of the studies that were pursued and successfully completed by the
individual named in the Diploma to which this Supplement is appended. It
should be free from any value judgements, equivalence statements or
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be
provided. Where information is not provided, the reason should be
explained.
1.

2.

3.

Information identifying the holder of the qualification
1.1. family name:
BĒRZIŅŠ
1.2. given name:
Jānis
1.3. date of birth (day/ month/year):
09.07.1986
1.4. identification number:
000000-00000
Information identifying the qualification
2.1. name of the qualification (in original language):
muitas eksperts
(customs expert)
2.2. main field(s) of study for the qualification:
administration of customs and taxes
2.3. name (in original language) and status of the awarding institution:
Rīgas Tehniskā universitāte, state-founded university,
state-accredited since July 12, 2001
2.4. name (in original language) and status of the institution administering the
studies:
the same as in point 2.3
2.5. language(s) of instruction/examination:
Latvian
Information on the level of qualification
3.1. level of the qualification:
the 4th-level professional qualification (see6.1.)
3.2. official length of the programme, start and end date (of the acquisition) of the
programme:
2 years of full time studies, 80 Latvian credit points, 120 ECTS credit
points. The programme was acquired 01.09.2008. – 01.06.2011.
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3.3.

4.

access requirements:
general secondary or 4-year vocational education
Information on the contents and results gained:
4.1. mode of study:
full-time studies
4.2. programme requirements:
Full study workload in the programme is 80 credit points of which
compulsory core subjects block constitutes - 32 credit points, elective part
- 24 credit points, practical placement outside the University - 16 credit
points, Qualification work - 8 credit points.
The contents of compulsory and elective part comprises general education
courses - 20 credit points, courses of the basic and fundamental
principles of the main field of studies - 20 credit points, courses leading to
the professional specialization - 16 credit points.
4.3. programme details and the individual grades/marks/credits obtained:
Courses
A section (compulsory)
General education courses
Basic Mathematics
Microeconomics
Computers (basic course)
Business Etiquette
Basics of Communication
Office Work and Business Correspondence
Sport Activity
Basic theoretical courses in the branch
International Economic Relations
Taxes and Duties
Administrative Law
Customs Legislation in Latvia and Abroad
Fundamentals of Customs Mission
Organization of Customs Activities and Control
Introduction to Speciality
B section (electives)
Professional specialisation courses in the branch
Personal Management at the Customs and Tax Offices
Fundamentals of Business Logistics
Risk Analysis and Management of Goods Control
Harmonized Commodity System
Art History and Evaluation of Works of Art
Fundamentals of International Security of Supply of
Goods
Languages
English
Practical Placement
Practical Placement
Final Test
Qualification Work

Credit points
Latvian ECTS

Mark

4
3
3
2
2
2
0

6
4.5
4.5
3
3
3
0

9
9
9
passed
passed
9
passed

3
3
2
2
2
3
1

4.5
4.5
3
3
3
4.5
1.5

9
9
passed
9
9
9
passed

2
2
4
6
3
3

3
3
6
9
4.5
4.5

9
9
9
9
passed
9

4

6

9

16

24

9
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“Analysis of Customs Warehouse Modernization’s
Problems”

8

12

9

Weighed average mark: 9
4.4. grading scheme :

5.

6.

7.

8.

grade scale 10 - 1; 10 – the highest grade, 4 – the lowest
successful
notation: 10 – with distinction,
6 – almost good,
9 – excellent,
5 – satisfactory,
8 – very good,
4 – almost satisfactory
7 – good,
3-1 - unsatisfactory
4.5. overall classification of the qualification (in original language):
none
Information on the function of the qualification
5.1.
access to further study:
possible credit transfer when continuing studies in "bakalaurs"
or second-level higher education programmes
5.2.
professional status:
provides access to profession of customs expert
Additional information:
6.1.
additional information:
Professional study programme "Administration of customs and
taxes" was accredited by the state on May 18, 2005 for full
accreditation period - 6 years. The 4th –level of professional
qualification implies theoretical and practical competence that
gives an opportunity to perform complicated individual tasks, as
well as to organize and manage the work of other professionals.
6.2.
further information sources:
Studiju daļa
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu ielā 1, Rīga LV – 1658, LATVIA
phone + 371 67089423, fax + 371 67089027
www.rtu.lv, e-mail: rtu@rtu.lv
Akadēmiskās informācijas centrs
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050
phone + 371 67225155, fax + 371 67221006
e-mail: diplomi@aic.lv
Certification of the supplement:
7.1.
date:
June 17, 2011
7.2.
signature:
U.Sukovskis
7.3.
capacity:
Vice Rector for Studies
7.4.
official stamp:
Information on the national higher education system
See Appendix
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija PKE Nr. 0002, reģ. Nr. 223-002

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES)
izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram,
diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas
norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās
atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju
nesniedz, norāda iemeslu.
1.

2.

3.

4.

Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju
1.1. uzvārds:
BĒRZIŅA
1.2. vārds:
Līga
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):
09.07.1986.
1.4. personas kods:
000000-00000
Ziņas par kvalifikāciju
2.1.
kvalifikācijas nosaukums:
nodokļu inspektors
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
muitas un nodokļu administrēšana
2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte,
valsts akreditēta 2001. gada 12. jūlijā
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:
tā pati, kas 2.3. punktā
2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas):
latviešu
Ziņas par kvalifikācijas līmeni
3.1. kvalifikācijas līmenis:
ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (skat.6.1.)
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
2 gadi pilna laika studiju; 80 Latvijas kredītpunktu, 120 ECTS
kredītpunktu. Programma apgūta 01.09.2008. – 01.06.2011.
3.3. uzņemšanas prasības:
vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Ziņas par studiju saturu un rezultātiem
4.1. studiju veids:
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4.2.

4.3.

pilna laika studijas
programmas prasības:
Programmas kopapjoms ir 80 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas
apjoms - 32 kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms - 24 kredītpunkti,
prakse - 16 kredītpunktu, kvalifikācijas darbs - 8 kredītpunkti.
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver vispārizglītojošos studiju kursus
- 20 kredītpunktu apjomā, nozares teorētiskos pamatkursus -20
kredītpunktu apjomā, nozares profesionālās specializācijas kursus - 16
kredītpunktu apjomā.
programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
Kursi

A daļa (obligāta)
Vispārizglītojošie studiju priekšmeti
Matemātika
Mikroekonomika
Datormācība (pamatkurss)
Lietišķā etiķete
Saskarsmes pamati
Lietvedība un korespondence
Sports
Nozares teorētiskie pamatkursi
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Nodokļi un nodevas
Administratīvās tiesības
Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs
Muitas darbības pamati
Muitas darbības organizēšana un kontrole
Ievads specialitātē
B daļa (obligātā izvēle)
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Finanšu grāmatvedība
Grāmatvedība
Nodokļu kontrole
Nodokļu maksātāju apkalpošana
Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana
(speckurss)
Eiropas Savienības lēmumu pieņemšana un
piemērošana
Valodas
Vācu valoda
Prakse
Specializējošā prakse
Gala pārbaudījumi
Kvalifikācijas darbs
„Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņu ietekme
uz uzņēmējdarbību”

Kredītpunkti
Latvijas
ECTS

Atzīme

4
3
3
2
2
2
0

6
4.5
4.5
3
3
3
0

9
9
9
ieskaite
ieskaite
9
ieskaite

3
3
2
2
2
3
1

4.5
4.5
3
3
3
4.5
1.5

9
9
ieskaite
9
9
9
ieskaite

2
2

3
3

9
9

2
2
4
2
4

3
3
6
3
6

9
9
9
ieskaite
9

2

3

9

4

6

9

16

24

9

8

12

9
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Vidējā svērtā atzīme: 9
4.4.

Atzīmju sistēma:
atzīmju skala 10 - 1; 10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā
pietiekamā atzīme
nozīme: 10 – izcili,
6 – gandrīz labi,
9 – teicami,
5 – viduvēji,
8 – ļoti labi,
4 – gandrīz viduvēji
7 – labi,
3-1 - neapmierinoši
4.5. kvalifikācijas klase:
nav
5. Ziņas par kvalifikāciju
5.1. turpmākās studiju iespējas:
turpinot studijas bakalaura vai otrā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības programmās, iespējama kredītu pārnese
5.2. profesionālais statuss:
dod tiesības sākt darbu nodokļu inspektora profesijā
Papildinformācija:
6.
6.1. sīkāka informācija:
Profesionālo studiju programma "Muitas un nodokļu
administrēšana" ir valsts akreditēta 2005.gada 18.maijā uz
pilnu akreditācijas laiku - 6 gadiem; ceturtais kvalifikācijas
līmenis atbilst teorētiskai un praktiskai sagatavotībai, kas dod
iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un
vadīt citu speciālistu darbu
6.2. papildinformācijas avoti:
Studiju daļa,
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu ielā 1, Rīga LV – 1658
telef. 67089423, fakss 67089027
www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv
Akadēmiskās informācijas centrs
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050
telef. 67225155, fakss 67221006
e-pasts: diplomi@aic.lv
7. Pielikuma apstiprinājums:
7.1. datums:
2011. gada 17. jūnijs
7.2. paraksts:
U.Sukovskis
7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:
mācību prorektors
7.4. zīmogs:
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī
skat. pielikumu
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RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
DIPLOMA SUPPLEMENT
Diploma series PKE Nr. 0001, registration Nr. 223-001

This Diploma Supplement follows the model developed by the European
Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of
the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the
international “transparency” and fair academic and professional
recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.).
It is designed to provide a description of the nature, level, context and
status of the studies that were pursued and successfully completed by the
individual named in the Diploma to which this Supplement is appended. It
should be free from any value judgements, equivalence statements or
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be
provided. Where information is not provided, the reason should be
explained.
1.

2.

3.

Information identifying the holder of the qualification
1.1. family name:
BĒRZIŅA
1.2. given name:
Līga
1.3. date of birth (day/ month/year):
09.07.1986
1.4. identification number:
000000-00000
Information identifying the qualification
2.1. name of the qualification (in original language):
nodokļu inspektors
(tax inspector)
2.2. main field(s) of study for the qualification:
administration of customs and taxes
2.3. name (in original language) and status of the awarding institution:
Rīgas Tehniskā universitāte, state-founded university,
state-accredited since July 12, 2001
2.4. name (in original language) and status of the institution administering the
studies:
the same as in point 2.3
2.5. language(s) of instruction/examination:
Latvian
Information on the level of qualification
3.1. level of the qualification:
the 4th-level professional qualification (see6.1.)
3.2. official length of the programme, start and end date (of the acquisition) of the
programme:
2 years of full time studies, 80 Latvian credit points, 120 ECTS credit
points. The programme was acquired 01.09.2008. – 01.06.2011.
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3.3.

4.

access requirements:
general secondary or 4-year vocational education
Information on the contents and results gained:
4.1. mode of study:
full-time studies
4.2. programme requirements:
Full study workload in the programme is 80 credit points of which
compulsory core subjects block constitutes - 32 credit points, elective part
- 24 credit points, practical placement outside the University - 16 credit
points, Qualification work - 8 credit points.
The contents of compulsory and elective part comprises general education
courses - 20 credit points, courses of the basic and fundamental
principles of the main field of studies - 20 credit points, courses leading to
the professional specialization - 16 credit points.
4.3. programme details and the individual grades/marks/credits obtained:
Courses
A section (compulsory)
General education courses
Basic Mathematics
Microeconomics
Computers (basic course)
Business Etiquette
Basics of Communication
Office Work and Business Correspondence
Sport Activity
Basic theoretical courses in the branch
International Economic Relations
Taxes and Duties
Administrative Law
Customs Legislation in Latvia and Abroad
Fundamentals of Customs Mission
Organization of Customs Activities and Control
Introduction to Speciality
B section (electives)
Professional specialisation courses in the branch
Personal Management at the Customs and Tax Offices
Fundamentals of Business Logistics
Financial Accounting
Accounting
Tax Audit
Tax Payers Services
Financing and Crediting in Business (special course)
Making and Application of EU's Decisions
Languages
German
Practical Placement
Practical Placement
Final Test
Qualification Work

Credit points
Latvian ECTS

Mark

4
3
3
2
2
2
0

6
4.5
4.5
3
3
3
0

9
9
9
passed
passed
9
passed

3
3
2
2
2
3
1

4.5
4.5
3
3
3
4.5
1.5

9
9
passed
9
9
9
passed

2
2
2
2
4
2
4
2

3
3
3
3
6
3
6
3

9
9
9
9
9
passed
9
9

4

6

9

16

24

9
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“Impact Changes of Corporate Income Tax to
Entrepreneurship”

8

12

9

Weighed average mark: 9

5.

6.

7.

8.

4.4. grading scheme :
grade scale 10 - 1; 10 – the highest grade, 4 – the lowest
successful
notation: 10 – with distinction,
6 – almost good,
9 – excellent,
5 – satisfactory,
8 – very good,
4 – almost satisfactory
7 – good,
3-1 - unsatisfactory
4.5. overall classification of the qualification (in original language):
none
Information on the function of the qualification
5.1.
access to further study:
possible credit transfer when continuing studies in "bakalaurs"
or second-level higher education programmes
5.2.
professional status:
provides access to profession of tax inspector
Additional information:
6.1.
additional information:
Professional study programme "Administration of customs and
taxes" was accredited by the state on May 18, 2005 for full
accreditation period - 6 years. The 4th –level of professional
qualification implies theoretical and practical competence that
gives an opportunity to perform complicated individual tasks, as
well as to organize and manage the work of other professionals.
6.2.
further information sources:
Studiju daļa
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu ielā 1, Rīga LV – 1658, LATVIA
phone + 371 67089423, fax + 371 67089027
www.rtu.lv, e-mail: rtu@rtu.lv
Akadēmiskās informācijas centrs
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050
phone + 371 67225155, fax + 371 67221006
e-mail: diplomi@aic.lv
Certification of the supplement:
7.1.
date:
June 17, 2011
7.2.
signature:
U.Sukovskis
7.3.
capacity:
Vice Rector for Studies
7.4.
official stamp:
Information on the national higher education system
See Appendix
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6. pielikums

Studiju programmas un specializācijas virzienu atbilstība
attiecīgajam profesijas standartam:
1) Atbilstība profesiju standartam „Muitas eksperts”
(PS 0275)
2) Atbilstība profesiju standartam „Nodokļu inspektors”
(PS 0287)
3) VID atsauksme un LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu
un korupcijas novērtēšanas komisijas korespondence
saistībā ar programmu attīstību (skat. papildus
pievienoto pielikumu)
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Atbilstība „Muitas eksperta” profesijas standartam
Profesijas standartā
„Muitas eksperts”
noteiktās zināšanas
1.
Muitas likumdošana
Mikroekonomika
Saskarsmes psiholoģija
Lietišķā etiķete
Vadīšanas teorija
Lietvedība un
korespondence
Starptautiskie
ekonomiskie sakari
Finanses un nodokļi
Grāmatvedība
Finansu grāmatvedība
Nodokļu grāmatvedība
Administratīvās tiesības
Krimināltiesības
Datormācība
Loģistika
Muitas darbības
organizēšana un kontrole
Harmonizētā preču
sistēma
Mākslas vēsture un
mākslas priekšmetu
novērtēšana
Riska analīze
Svešvaloda
Darba drošība un
aizsardzība

Zināšanu līmenis
priekš- izpratne pielietostats
šana
2.

3.

4.

Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju
programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” priekšmeti
5.
Muitas likumdošana Latvijā un
ārvalstīs
Mikroekonomika
Saskarsmes pamati
Lietišķā etiķete
Muitas un nodokļu iestāžu personāla
vadība
Lietvedība un korespondence
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Nodokļi un nodevas
Finanšu grāmatvedība
Nodokļu kontrole
Administratīvās tiesības
Datormācība (pamatkurss)
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Muitas darbības organizēšana un
kontrole, Muitas darbības pamati
Harmonizētā preču sistēma
Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana
Riska analīze un preču kontroles
organizēšana
Angļu valoda, Vācu valoda, Speciālā
angļu valoda, Speciālā vācu valoda
Starptautiskie preču piegāžu
drošības pamati
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Atbilstība „Nodokļu inspektora” profesijas standartam
Profesijas standartā
„Nodokļu inspektors”
noteiktās zināšanas
1.
Mikroekonomika
Matemātika
Saskarsmes psiholoģija
Vadīšanas teorija
Lietvedība un
korespondence
Starptautiskie
ekonomiskie sakari
Vadīšanas grāmatvedība
un kalkulācija
Nodokļu grāmatvedība
Finanšu grāmatvedība
Muitas darbības pamati
ES muitas politika
Uzņēmējdarbības
finanses un kreditēšana
Lietišķā etiķete
Svešvaloda
Datormācība
Finanses un nodokļi
Uzņēmējdarbības
loģistika
Globālā loģistika un
transports
Krimināltiesības un
kriminālprocess
Personāla vadīšana
Administratīvās tiesības

Zināšanu līmenis
priekš- izpratne pielietostats
šana
2.

3.

4.

Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju
programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” priekšmeti
5.
Mikroekonomika
Matemātika
Saskarsmes pamati
Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšana un piemērošana
Lietvedība un korespondence
Starptautiskie ekonomiskie sakari
Vadīšanas grāmatvedība un
kalkulācija
Nodokļu kontrole
Finanšu grāmatvedība
Muitas darbības pamati
Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšana un piemērošana
Uzņēmējdarbības finansēšana un
kreditēšana
Lietišķā etiķete
Angļu valoda, Vācu valoda, Speciālā
angļu valoda, Speciālā vācu valoda
Datormācība (pamatkurss)
Nodokļi un nodevas
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Globālā loģistika un transports
Administratīvās tiesības
Muitas un nodokļu iestāžu personāla
vadīšana
Administratīvās tiesības
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7. pielikums

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas „Muitas un nodokļu administrēšana”
realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts, to
darba attiecības ar RTU un docējamie kursi
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Muitas un
nodokļu administrēšana” iesaistītā akadēmiskā personāla
SARAKSTS

Nr.
p.k.

Akadēmiskais
personāls

1.

Bonders Viktors

2.

Buiķis Māris

3.

Čevers Aldis

4.

Filipovs
Aleksandrs

5.

Gudzuka Sandra

Dr.paed.,
asoc.profesors
Dr.math.,
profesors
Mg.iur., docents
(prakt.)
Dr.sc.ing.,
docents
Mg.physc.,
docente (prakt.)

Ievēlēts vai
uz laiku
pieņemts
darbā
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts

Mg.oec., docents
(prakt.)

Pamatd.,
vēlēts

Mg.oec., docente
(prakt.)
Mg.oec., docente
(prakt.)

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

Akadēmiskais
vai zinātniskais
grāds, amats

6.

Gulbis Aivars

7.

Jevinga Irina

8.

Jezdakova Nelija

9.

Kavala Sarmīte

Mg.phil., lektore

10.

Ketners Kārlis

Dr.oec., profesors

11.

Krastiņš Aivars
Vilnis

Dr.oec., profesors

12.

Lejniece Zanda

Mg.phil., docente
(prakt.)

13.

Neimiševa
Ludmila

Mg.art., lektore

14.

Nešpors Viktors

Dr.oec., profesors

15.

Patļins Pāvels

Mg.oec., lektors

16.

Počs Remigijs

Dr.habil.oec.,
profesors

Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Uz laiku
pieņemta
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts

17.

Račinska Ruta

Mg.oec., docente
(prakt.)

Pamatd.,
vēlēts

Pamatd.,
vēlēts

Studiju kursi
Sports
Matemātika
Administratīvās tiesības, Muitas
likumdošana Latvijā un ārvalstīs
Datormācība (pamatkurss)
Saskarsmes pamati
Muitas darbības organizēšana un
kontrole, Muitas darbības pamati,
Starptautiskie preču un piegāžu
drošības pamati
Lietvedība un korespondence,
Finanšu grāmatvedība
Nodokļu kontrole
Angļu valoda, Speciālā angļu
valoda
Ievads specialitātē, Nodokļi un
nodevas, Nodokļu maksātāju
apkalpošana
Starptautiskie ekonomiskie sakari,
Kvalifikācijas darbs
Lietišķā etiķete
Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana
Mikroekonomika
Uzņēmējdarbības loģistikas
pamati
Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšana un piemērošana
Muitas un nodokļu iestāžu
personāla vadība, Specializējošā
prakse
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18.

Semjonova
Nadežda

Mg.oec., docente
(prakt.)

19.

Servuta Ārija

Dr.paed., docente

20.

Skadmanis Gatis

Lektors

21.

Sprancmanis
Nikolajs

Dr.habil.oec.,
profesors

22.

Tīse Lolita

Mg.oec., lektore

23.

Veinbergs Jānis

Lektors

Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Uz laiku
pieņemts
Pamatd.,
vēlēts
Pamatd.,
vēlēts
Uz laiku
pieņemts

Uzņēmējdarbības finansēšana un
kreditēšana (speckurss)
Vācu valoda, Speciālā vācu
valoda
Harmonizētā preču sistēma
Globālā loģistika un transports
Grāmatvedība
Riska analīze un preču kontroles
organizēšana
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8. pielikums

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” visu
studiju kursu saraksts, apjoms (KP) un iesaistītais
akadēmiskais personāls
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Šifrs

Studiju kurss

KP

DMS102
IET102
IUE218
HFL330
HPS120
IMP443
HFA101

Matemātika
Mikroekonomika
Datormācība (pamatkurss)
Lietišķā etiķete
Saskarsmes pamati
Lietvedība un korespondence
Sports

4
3
3
2
2
2
0

IMP203

Starptautiskie ekonomiskie
sakari
Nodokļi un nodevas
Administratīvās tiesības
Muitas likumdošana Latvijā un
ārvalstīs
Muitas darbības pamati
Muitas darbības organizēšana
un kontrole
Ievads specialitātē

IMP201
IMP431
IMP314
IMP320
IMP303
IMP122
IMP445
ITE307
ITE438
HDG402
HDG410
IMP706
IMP217
IMP425
IMP702
IMP325
IUV315
IMP707
IMP704
IUV220
IĀS218
HDG405
HDG404
IMP013
IMP122

Muitas un nodokļu iestāžu
personāla vadība
Uzņēmējdarbības loģistikas
pamati
Globālā loģistika un transports
Speciālā angļu valoda
Speciālā vācu valoda
Riska analīze un preču
kontroles organizēšana
Harmonizētā preču sistēma
Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana
Starptautiskie preču piegāžu
drošības pamati
Finanšu grāmatvedība
Grāmatvedība
Nodokļu kontrole
Nodokļu maksātāju
apkalpošana
Uzņēmējdarbības finansēšana
un kreditēšana (speckurss)
Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšana un piemērošana
Angļu valoda
Vācu valoda
Specializējošā prakse
Kvalifikācijas darbs

Akadēmiskais vai
zinātniskais grāds,
amats

Studiju kursa
atbildīgais
akadēmiskais
personāls
Māris Buiķis
Viktors Nešpors
Aleksandrs Filipovs
Zanda Lejniece
Sandra Gudzuka
Irina Jevinga
Viktors Bonders

3

Doktors, profesors
Doktors, profesors
Doktors, docents
Docente (prakt.)
Docente (prakt.)
Docente (prakt.)
Doktors, asoc.
profesors
Doktors, profesors

3
2
2

Doktors, profesors
Docents (prakt.)
Docents (prakt.)

Kārlis Ketners
Aldis Čevers
Aldis Čevers

2
3

Docents (prakt.)
Docents (prakt.)

Aivars Gulbis
Aivars Gulbis

1
2

Doktors, profesors
Docents (prakt.)
Docente (prakt.)

Kārlis Ketners
Aivars Gulbis
Ruta Račinska

2

Maģistrs, lektors

Pāvels Patļins

2
2
2
4

Doktors, profesors
Lektore
Doktore, docente
Lektors

Nikolajs Sprancmanis
Sarmīte Kavala
Ārija Servuta
Veinbergs Jānis

6
3

Lektors
Maģistre, lektore

Skadmanis Gatis
Ludmila Neimiševa

3

Docents (prakt.)

Aivars Gulbis

2
2
4
2

Docente (prakt.)
Maģistre, lektore
Docente (prakt.)
Doktors, profesors

Irina Jevinga
Lolita Tīse
Nelija Jezdakova
Kārlis Ketners

4

Docente (prakt.)

Nadežda Semjonova

2

Doktors, profesors

Remigijs Počs

4
4
16
8

Lektore
Doktore, docente
Docente (prakt.)
Doktors, profesors

Sarmīte Kavala
Ārija Servuta
Ruta Račinska
Aivars Vilnis Krastiņš

Aivars Vilnis Krastiņš
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9. pielikums

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas „Muitas un nodokļu administrēšana”
1) studējošo aptaujas jautājumu paraugs
2) absolventu aptaujas anketas paraugs
3) darba devēju aptaujas anketas paraugs
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Anketēšana par 2010./2011. studiju gada pavasara semestrī īstenotajiem studiju priekšmetiem
anketēšanas rezultāti
Priekšmeta nosaukums: ________________ Mācībspēks: __________________
Priekšmetā reģistrēto studentu skaits: ________, iesniegtas anketas: ______ (______%), anketas
aizpildītas no _________ līdz ________
pilnībā daļēji
neitrāls
daļēji
pilnībā
nav
piekrītu piekrītu vērtējums nepiekrītu nepiekrītu vērtējuma
1. Uzsākot studiju priekšmetu, mācībspēks
iepazīstināja ar priekšmeta programmu
un informēja par to, kā tiks vērtēta tā
apguve
2. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra
visu programmā paredzēto un nodarbību
laiku izmantoja lietderīgi
3. Studiju priekšmeta tēmas bija labi
strukturētas un izskaidrotas saprotami
4. Mācībspēks bija labi sagatavojies
nodarbībām
5. Mācībspēks efektīvi izmantoja
audiovizuālos uzskates līdzekļus
6. Mācībspēka runa bija skaidra un
saprotama
7. Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
un palīdzēja apgūt studiju priekšmetu
8. Bija iespējams saņemt mācībspēka
konsultācijas
9. Uz nodarbībām mācībspēks parasti
ieradās bez kavēšanās
10. Studiju priekšmeta materiāli bija
pieejami e-studiju vidē
11. Studiju priekšmeta izklāsts nedublējās ar
citu priekšmetu vielu
0-19%
12. Kādu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?

Atbildes
13. Citi komentāri, ieteikumi un pretenzijas par šo
studiju priekšmetu

20-39%

40-59%

60-79%

80-100%
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RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA
Programma:

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

Specialitāte:

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

(atbildes variantu apvelciet vai ierakstiet savu atbildi)
1.




Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā:
pozitīvi
negatīvi
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2.




Kā Jūs vērtējat to, ka specializācijas priekšmeti sākās otrā mācību gadā:
pozitīvi
negatīvi
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3.





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

4. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas:
 noderīgas
 daļēji noderīgas
 nederīgas
 ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Kas mācību procesā bija:
 pozitīvs ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 negatīvs ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Kā Jūs vērtējat studiju programmā ietvertos prakses periodus:
 lietderīgi
 daļēji lietderīgi
 nelietderīgi
 ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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7. Kas prakses laikā bija
 pozitīvs ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 negatīvs ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
8. Kādu zināšanu un iemaņu Jums trūkst:

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

10. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā:

11. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu mācību procesa uzlabošanai:

12. Vai Jūsu iegūtā profesija ir nepieciešama, vai vajadzētu arī turpmāk sagatavot
speciālistus šajā jomā:
 jā
 nē
 nezinu
 ………………………………………………………………….
13. Jūsu nodomi pēc RTU absolvēšanas:
 strādāšu (kur?)


mācīšos (kur?)



strādāšu un mācīšos (kur?)

Paldies par atsaucību!

79

Rīgas Tehniskā universitāte
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba devēju aptaujas anketa
Ar nolūku pilnveidot studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” studiju
procesu un jauno speciālistu sagatavošanu tiek organizēta darba devēju aptauja.
Lūdzam aizpildīt vai atbilstošo atbildi apvilkt ar aplīti!
1. Cik RTU IEVF „Muitas un nodokļu administrēšanas” absolventu strādā Jūsu uzņēmumā:
Kopā ___________ cilv.
No tiem:
 ar maģistra grādu _______ cilv.
 ar bakalaura grādu _______ cilv.
 ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ______ cilv.
2. Kā Jūs varētu kopumā raksturot programmas absolventus? Tie ir:
2.1. labi teorētiski un praktiski sagatavoti
2.2. labi teorētiski sagatavoti, bet nepietiekoši apgūtas praktiskās iemaņas
2.3. samērā vāji teorētiski un praktiski sagatavoti
2.4. kopumā izteikt vērtējumu grūti, jo jaunie speciālisti ir ļoti atšķirīgi

Jā
Jā
Jā
Jā

Nē
Nē
Nē
Nē

3. Lūdzu, mēģiniet sīkāk raksturot programmas „Muitas un nodokļu administrēšanas”
absolventu:
4.Absolventu īpašības
Īpašības intensitāte ballēs
(augstākais vērtējums 5 balles)
3.1. profesionāli sagatavots
1
2
3
4
5
3.2. atbildības sajūta, disciplinētība
1
2
3
4
5
3.3. mērķtiecība darbā
1
2
3
4
5
3.4. vēlme mācīties, pilnveidoties profesionāli
1
2
3
4
5
3.5. iniciatīva darbā
1
2
3
4
5
3.6. spēja izmantot darbā IT, datorus
1
2
3
4
5
3.7. svešvalodu zināšanas
1
2
3
4
5
3.8. spējas strādāt ar cilvēkiem, komunikabilitāte
1
2
3
4
5
3.9. sabiedriskā aktivitāte
1
2
3
4
5
3.10. vispārīgais redzes loka plašums
1
2
3
4
5
3.11. autoritāte kolēģu vidū
1
2
3
4
5
4. Vai Jūsu uzņēmums (iestāde) nākotnē, ja tas būs iespējams, nodarbinās studiju
programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” absolventus:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Piezīmes vai vēlējumi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Jūsu uzņēmuma (iestādes) un/vai struktūrvienības nosaukums:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Paldies par atsaucību!
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10. pielikums

Studiju programmas
salīdzinājums ar līdzīgām akreditētām studiju
programmām augstskolās Latvijā

81

Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” salīdzinājums ar divām
citām tāda paša līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām Latvijas
augstskolās
Kritēriji
Studiju ilgums:
- pilna laika
- nepilna laika
Programmas
apjoms
Prakses apjoms
Kvalifikācijas
darbs
Iegūstamā
kvalifikācija:

RTU IEVF
SIVA
Studiju organizācija

BVK

2 gadi
2,5 gadi
80 KP

2,5 gadi
3 gadi
100 KP

2 gadi
2,5 gadi
82 KP

16 KP
8 KP

18 KP
10 KP

16 KP
8 KP

Nodokļu inspektors
Muitas eksperts

Grāmatvedis

Finanšu speciālists

Studiju programmu saturs
Vispārīgo un nozares studiju priekšmetu salīdzinājums
Matemātika,
Statistika

Matemātika

Mikroekonomika,
Makroekonomika

Mikroekonomika

Informācijas
tehnoloģijas

Datormācība
(pamatkurss)

Saskarsme,
Lietvedība
Tiesības

Saskarsmes pamati,
Lietvedība un
korespondence,
Lietišķā etiķete
Administratīvās tiesības,
Muitas likumdošana
Latvijā un ārvalstīs,

Matemātika
ekonomistiem,
Ekonomiskā statistika
Mikroekonomika,
Makroekonomika
Informātika un
informāciju
tehnoloģijas

Uzņēmējdarbības
tiesības

Komercdarbības un
finanšu likumdošana
Nodokļi un nodevas,
Finanšu analīze un
plānošana

Nodokļi un nodevas

Grāmatvedība

Grāmatvedība

Grāmatvedība,
Mācību firma GR

Svešvalodas

Atšķirīgie nozares
studiju kursi

Datorzinības
Saskarsmes psiholoģija
I,II

Nodokļi un nodevas

Muitas darbības
organizēšana un kontrole,
Muitas un nodokļu
iestāžu personāla vadība
Angļu/vācu valoda,
Speciālā angļu/vācu
valoda
Ievads specialitātē
Starptautiskie
ekonomiskie sakari
Muitas darbības pamati
Uzņēmējdarbības
loģistikas pamati
Globālā loģistika un
transports

Mikroekonomika,
Makroekonomika

Lietvedība, Lietišķā
saskarsme

Nodokļi,
Finanses

Uzņēmējdarbība,
Vadība

Finanšu matemātika,
Statistika

Uzņēmējdarbības
organizēšana un
plānošana

Uzņēmējdarbība,
Projektu sagatavošana
un vadīšana

Lietišķā svešvaloda

Biznesa svešvaloda I,II

Dažādi ar programmas vai koledžas
specializāciju saistīti nozares kursi (arī izvēles
kursi)
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Specializācijas studiju priekšmetu salīdzinājums
Specializācijas virziens – Nodokļu administrēšana
Finanšu grāmatvedība
Finansu grāmatvedība
Nodokļu kontrole
Salīdzināmie studiju
kursi

Atšķirīgie studiju
kursi

Revīzija un kontrole

Uzņēmējdarbības
finansēšana un
kreditēšana (speckurss)

Uzņēmējdarbības
ekonomika,
Vadības grāmatvedība
Uzņēmējdarbības
finansēšana un
kreditēšana

Nodokļu maksātāju
apkalpošana

Grāmatvedības
datorprogramma

Grāmatvedība

Eiropas Savienības
lēmumu pieņemšana un
piemērošana
Specializācijas virziens – Muitas vadīšana
Harmonizētā preču
sistēma
Mākslas vēsture un
mākslas priekšmetu
novērtēšana
Riska analīze un preču
kontroles organizēšana
Starptautiskie preču
piegāžu drošības pamati

Finanšu grāmatvedība
Audits un
saimnieciskās darbības
analīze
Vadības grāmatvedība
Finanses un kredīts
Datorizētā
grāmatvedības un
finanšu uzskaite
Aroda veselība, drošība
un civilā aizsardzība
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11. pielikums

Studiju programmas
salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
augstskolās Eiropas Savienības valstīs
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Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” salīdzinājums ar divām
citām tāda paša līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs
Kritēriji
Studiju ilgums
Programmas apjoms
Prakses apjoms

RTU IEVF
2 gadi
80 KP = 120 ECTS
16 KP = 16 nedēļas

Warsaw College of Customs and
Logistics
BA studies (1st degree)
last 3 years (6 semesters)
180 ECTS
During the 5th semester students
have a 3-week long practice

Studiju programmu saturs
Vispārīgo studiju priekšmetu salīdzinājums
Matemātika,
Matemātika
Statistika
Mikroekonomika,
Makroekonomika
Informācijas tehnoloģijas

Mikroekonomika

Sports

Datormācība (pamatkurss)
Saskarsmes pamati,
Lietvedība un korespondence,
Lietišķā etiķete
Angļu/vācu valoda,
Speciālā angļu valoda,
Speciālā vācu valoda
Sports

Atšķirīgie studiju kursi

Ievads specialitātē

Saskarsme,
Lietvedība
Svešvalodas

Nozares studiju priekšmetu salīdzinājums
Administratīvās tiesības,
Tiesības
Muitas likumdošana Latvijā un
ārvalstīs
Nodokļi,
Nodokļi un nodevas
Finanses
Starptautiskā ekonomika

Starptautiskie ekonomiskie
sakari

Muitas un nodokļu iestāžu
personāla vadība
Uzņēmējdarbības loģistikas
Loģistika
pamati,
Globālā loģistika un transports
Specializācijas virzienu priekšmeti
Vadīšana

Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšana un piemērošana
Muitas darbības pamati
Salīdzināmie studiju kursi

Muitas darbības organizēšana un
kontrole
Riska analīze un preču kontroles
organizēšana

Atšķirīgie studiju kursi

Harmonizētā preču sistēma
Nodokļu maksātāju apkalpošana

Statistics
Microeconomics
Macroeconomics
Economic policy
IT, Specialist IT
Ethics,
Psychology
English language
Other foreign language (German or
Russian)
Physical education
Demography,
Modern political systems
Foundations of law, International
public law,
Polish foreign policy
Tax law,
Taxes in business trade
History of international relations,
International economic relations
International cultural relations
Basics of management
Elements of euro logistics, Political
and economic geography
International policy relations
International organizations,
European integration
Introduction to customs
Organization of Customs Service,
Customs control,
Customs facilitations
Customs proceedings,
Customs regulations business
entities
Implementation of IT solutions in
Customs Service
State and local government
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Nodokļu kontrole
Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana
Starptautiskie preču piegāžu
drošības pamati
Finanšu grāmatvedība,
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbības finansēšana un
kreditēšana (speckurss)

Common customs tariff
Fiscal Offences Act and Foreign
Exchange Law
International customs law
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Warsaw College of Customs and Logistics
Warsaw, Poland www.wscil.edu.pl
BA Studies – 1st degree
BA studies (1st degree) last 3 years (6 semesters) and end with graduation examination.
During the 5th semester students have a 3-week long practice. Within their specialization
students choose one optional course.
BA studies syllabus includes 37 subjects realized within 2000 hours during full-time studies
and 1200 hours during part-time studies. However, the syllabus content for full-time and parttime studies is identical. This means that some part of the syllabus is realized by part-time
students in the form of self-study.
Semester plan for full-time studies (both 1st and 2nd degree) covers 15 weeks of classes
(classes are held from Monday to Friday).
Part-time studies offer two possibilities: weekend sessions (Saturday-Sunday) or classes twice
a week, on Tuesdays and Thursdays (evening sessions).
Courses are offered in the form of lectures, classes, workshops, seminars, computer
simulations and discussions.
Syllabus
Block 1 – subjects obligatory for all students
General subjects
•psychology
•ethics
•English language
•other foreign language (German or Russian)
•IT
•physical education
Basic subjects
•microeconomics
•macroeconomics
•political and economic geography
•history of international relations
•state and local government
•foundations of law
•statistics
•economic policy
•basics of management
•demography
Principal subjects
•European integration
•international economic relations
•international cultural relations
•international policy relations
•international organizations
•Polish foreign policy
•international public law
•modern political systems
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Block 2 – subjects common for specializations
specialization: INTERNATIONAL CUSTOMS COOPERATION
•introduction to customs
•international customs law
•common customs tariff
•tax law
•customs control
•elements of euro logistics
•Fiscal Offences Act and Foreign Exchange Law
•customs proceedings
•specialist IT
Block 3 – optional subjects
Course: Customs Service
•organization of Customs Service
•implementation of IT solutions in Customs Service
•customs regulations
Course: Customs clearance services for business entities
•business entities
•taxes in business trade
•customs facilitations
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12. pielikums

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas „Muitas un nodokļu administrēšana”
dokumentu, noteikumu, likumu un citu normatīvo aktu
atrašanās vietas
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12.1. Akreditācijas lapa Nr. Nr.023-848, Akreditācijas komisijas 2005.gada 18.maija
lēmums Nr.885 par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” – pieejama Muitas un nodokļu
katedrā Rīgā, Meža ielā 1/7, 104.kab., tālr. +371 67089354; elektroniski:
http://ievf.rtu.lv/content/view/2543/1495/lang,lv/
12.2. RTU Senāta 2003.gada 15.decembra sēdes protokols Nr.482 par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu
administrēšana” apstiprināšanu – programma pieejama Muitas un nodokļu katedrā Rīgā,
Meža ielā 1/7, 104.kab., tālr. +371 67089354; programma elektroniski pieejama:
https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=2446
12.3. Profesijas standarti elektroniski pieejami Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas
lapā:
- „Muitas eksperts” http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0275.pdf un
- „Nodokļu inspektors” http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0287.pdf ,
kā arī Muitas un nodokļu katedrā Rīgā, Meža ielā 1/7, 104.kab., tālr. +371 67089354;
12.4. Nepilna laika studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar:
- RTU Senāta 2000.gada 26.jūnija lēmums „Par vakara (nepilna laika) studiju
organizāciju RTU” (protokola Nr. 451);
- RTU 2007.gada 24.septembra Senāta sēdes (protokols Nr.516) lēmums „Par izmaiņām
nepilna laika (vakara) studiju organizācijas pamatprincipos”;
- Mācību prorektora 2007.g.11.septembra rīkojums Nr.02/46 „Par nepilna laika
(neklātienes) studiju īstenošanu”.
Dokumenti pieejami Muitas un nodokļu katedrā Rīgā, Meža ielā 1/7, 104.kab., tālr. +371
67089354; elektroniski: http://www.rtu.lv/content/view/361/475/lang,lv/
12.5. LR MK 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” – elektroniski pieejami Izglītības un
zinātnes
ministrijas
mājas
lapā
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mknoteikumi/augstaka-izglitiba/2086.html un Muitas un nodokļu katedrā Rīgā, Meža ielā
1/7, 104.kab., tālr. +371 67089354;
12.6. RTU Senāta 2010.gada 29.marta sēdes lēmums (protokols Nr.539) „Par Studiju
rezultātu vērtēšanas nolikumu” – pieejams Muitas un nodokļu katedrā Rīgā, Meža ielā
1/7, 104.kab., tālr. +371 67089354; elektroniski:
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4448
12.7. RTU Senāta 2010.gada 25.janvāra sēdes lēmums (protokols Nr.537) „Par Prakses
organizēšanas kārtību RTU” – pieejams Muitas un nodokļu katedrā Rīgā, Meža ielā 1/7,
104.kab., tālr. +371 67089354; elektroniski pieejams tikai ORTUS autorizētiem
lietotājiem (arī visiem studentiem)
12.8. Studiju programmas administrācijas veiktās darba devēju aptaujas, par studiju
programmā studējošo nodarbinātību nākamajiem 6 gadiem, rezultāti – pieejami Muitas un
nodokļu katedrā Rīgā, Meža ielā 1/7, 104.kab., tālr. +371 67089354;
12.9. Sadarbības līgumi ar darba devējiem par studiju programmā studējošo prakses vietu
nodrošināšanu un RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes un darba devēju
savstarpējo sadarbību - Muitas un nodokļu katedrā Rīgā, Meža ielā 1/7, 104.kab., tālr.
+371 67089354;
12.10. Sadarbības līgumi ar Latvijas un ārvalstu augstskolām – pieejami RTU rektorātā,
Rīgā, Kaļķu ielā 1, 217. kab., IEVF Dekanātā Meža ielā 1/7, 202.kab., tālr. +371
67089394, kā arī Muitas un nodokļu katedrā Rīgā, Meža ielā 1/7, 104.kab., tālr. +371
67089354;
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13. pielikums

Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi no 2005. līdz
2010.gadam un
RTU ekspertu vērtējumi par pašnovērtējuma ziņojumiem

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas fakultāte
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Muitas un nodokļu katedra

Apstiprināts
RTU Senāta sēdē
2006.gada 11.decembrī prot.Nr.509
Mācību prorektors
E.Beķeris

Akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas
“Muitas un nodokļu administrēšana”
pašnovērtējuma ziņojums
par 2005./2006.m.g.

Rīga – 2006
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMU
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Muitas un
nodokļu administrēšana” ir izveidota tālāk attīstot un pilnveidojot alternatīvās studiju
programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” virzienā “Muitas vadīšana un nodokļi”, pēc kuras
studijas notika kopš 1994. gada.
Profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību muitas eksperta vai nodokļu inspektora kvalifikācijas iegūšanai, kas dod
iespēju turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju virzienā „Muitas un nodokļu
administrēšana” vai uzsākt praktisko darbību VID reģionālās iestādes, muitas punktos,
atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām.
Atbilstoši profesijas standartam, ceturtais līmenis paredz tādu teorētisko un
praktisko sagatavotību, kas dod iespēju :
Nodokļu inspektoram
-

Pārbaudīt nodokļu deklarācijas;

-

Konsultēt nodokļu maksātājus par nodokļu aprēķināšanu ;

Muitas ekspertam
-

Veikt transporta līdzekļu un fizisko kontroli;

-

Strādāt ar VID informatīvām sistēmām;

-

Veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, aplikšanu ar muitas
maksājumu iekasēšanu;

-

Nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību;

-

Veikt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu
iekasēšanai LR teritorijā un uz robežas.

Studiju programmas uzdevumi:
-

Nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izglītību;

-

Nodrošināt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu
nākotnes darbu;

-

Veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu garīgo
pilnveidošanos;

-

Rosināt studējošo intereses
procesiem.

veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem

Programmā iekļauti nozares obligātie studiju priekšmeti: Starptautiskie ekonomiskie
sakari, Vadīšanas teorija, Finanses un nodokļi, Grāmatvedība, Administratīvās tiesības,
Krimināltiesības un kriminālprocess, Lietvedība un korespondence, Ievads specialitātē.
Nozares ierobežotās izvēles priekšmeti: Personāla vadīšana, Eiropas Savienības muitas
politika, Uzņēmējdarbības loģistika, Globālā loģistika, Lietišķā angļu/vācu valoda.
Virzienā “Muitas vadīšana” priekšmetu sarakstā ir tādas disciplīnas kā Muitas
darbības organizēšana un kontrole, Harmonizētā preču sistēma, Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana, Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs, Riska analīze un preču
kontroles organizēšana.
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Virzienā “Nodokļu administrēšana” specialitātes priekšmeti- Finanšu grāmatvedība,
Nodokļu grāmatvedība, Vadīšanas grāmatvedība un kalkulācija, Muitas darbības pamati,
Uzņēmējdarbības finanses un kreditēšana.
Īpaša uzmanība tiek veltīta praksei. Prakses laikā students iegūst praktiskās darba
iemaņas muitas kontroles veikšanā, nodokļu un nodevu aprēķināšanā kravu un pasažieru
plūsmas dokumentu noformēšanā, transporta līdzekļu kontrolē, kā arī iepazīsies ar muitas
noliktavu darbību un to kontroles pasākumiem.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānos
Lai paaugstinātu studentu profesionālo zināšanu līmeni, saskaņā ar 2006.gada
19.janvāra rektora rīkojumu Nr. 02/03 pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā IKM0
obligātās izvēles (B daļa) nozares studiju priekšmets „Personāla vadīšana” (2 KP) tika aizstāts
ar priekšmetu „Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība” (2 KP).
2005./2006.m.g. koriģēti pirmā līmeņa profesionālā studiju programma (RIKMO)
semestra studiju plāni dienas un neklātienes nodaļās.

2.2. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
-

Par pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, SESMI Muitas un nodokļu
katedras mājas lapa sniedz plašu informāciju.

-

Katru gadu pirms studentu uzņemšanas tiek atjaunots reklāmas buklets.

-

Koledžas administrācija aktīvi piedalījās izstādē „Skola 2006” un RTU
Atvērto durvju dienās.

-

Tika publicēti raksti avīzēs un žurnālos.

-

Tika uzņemtas 2 TV pārraides un reklāma.

-

Izvietoti reklāmas sludinājumi Latvijas periodiskajos izdevumos.

Katru gadu tiek veikta studentu aptauja par reklāmas avotu efektivitāti. Aptaujas
rezultāti liecina, ka gan dienas, gan neklātienes nodaļas studenti visbiežāk, kā informācijas
avotu par uzņemšanu atzīmē, internetu (36% no uzņemto skaita), katrs ceturtais abiturients
uzzināja par studijām no paziņām, kas mācās vai mācījās pirmā līmeņa profesionālā studiju
programmā. No masu medija pirmā vieta ir avīzei „Diena”, žurnālam „Mērķis” un „Izglītības
ceļvedis”. Kopumā 60% respondentu atbildēja, ka ieguva informāciju par studijām no avīzēm,
žurnāliem, TV pārraidēm. Lielu lomu studiju programmas popularizēšanā spēlē arī izstāde
„Skola 2006”.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ
REALIZĀCIJA
3.1. Mācību procesa organizācija
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programmā mācību process tiek organizēts
auditorijās, datoru zālēs, laboratorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās un
praktiskās nodarbības.
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Vidējā nedēļas noslodze studējošajiem – 20 stundas. Dienas nodaļas studenti mācās 5
dienas nedēļā. Neklātienes nodaļā studiju process ir organizēts 3 plūsmas: vakara plūsma, kur
studenti mācās divus vakarus nedēļā, sestdienas plūsma un īslaicīgo sesiju plūsma, kas
paredz, ka ik mēnesi nodarbības notiek 3 dienas.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Muitas un
nodokļu administrēšana” studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst strādājot ar literatūru un
internetu, kas nepieciešams, lai sekmīgi izstrādātu kursa vai kvalifikācijas darbu. Lai students
tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem studiju programmā
noteiktajiem studiju kursa noslēguma pārbaudījumiem. Studiju noslēgumā, konsultējoties ar
darba vadītāju, students patstāvīgi izstrādā kvalifikācijas darbu.

3.2. Studentu prakses organizācija
Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedrā prakse jau vairākus gadus
tiek organizēta Valsts ieņēmumu dienesta struktūrās.
Visas VID reģionālās iestādes ir iesaistītas studējošo praktiskā sagatavošanā.
Prakses vietas tiek piedāvātas muitās, nodokļu inspekcijās, Galvenā muitas pārvaldē,
kā arī muitas noliktavās.
Visas prakses tiek organizētas atbilstoši prakses programmām, kuras ir izstrādātas
visiem studiju līmeņiem, sākot ar pirmā līmeņa profesionālā augstākās
izglītības studiju programmu un beidzot ar maģistrantūru.
Prakses nobeigumā studenti raksta un aizstāv atskaiti, kura ir par pamatu kvalifikācijas
darba izstrādāšanai.
Studentu praksi gan no universitātes, gan no VID vada augsti kvalificēti speciālisti.
Tādējādi, 43% praktikantiem par prakses vadītājiem nozīmēti muitas virsuzraugi, 20% - daļu
un nodaļu vadītāji, 17% - maiņu priekšnieki, 20% galvenie nodokļu inspektori.
Ieraksti studentu prakses dienasgrāmatās liecina par to, ka visu praktikantu apmācībā
tika pielietota instruktāža, iepazīšanās ar prakses vietas darbību reglamentējošiem
dokumentiem, struktūrvienības tehnoloģiskajām shēmām, drošības instrukcijām. Praktiski visi
prakšu vadītāji aktīvi uzraudzīja studentus, gan darba disciplīnas ievērošanas, gan padarītā
darba kvalitātes jautājumā, palīdzēja studentiem apgūt praktiskās darba iemaņas.
Tajā pašā laikā dažas metodes netika pielietotas pietiekamā apmērā. Piemēram,
nepietiekami tika izmantota rotācija. Daudzi praktikanti visu prakses laiku strādāja vienā
darba vietā.
Studenti retu reizi tika izmantoti kā asistenti un konsultanti. Tikai 10% praktikantu
atzīmēja, ka piedalījās fiziskās kontrolēs un uzņēmumu apsekošanā. Vēl mazāks studentu
skaits (5%) uzrādīja, ka ņēma dalību konsultāciju sniegšanā.
Piedāvāto darbu klāsts ir plašs un pietiekošs praktisko profesionālo iemaņu apgūšanai.
Tajā pašā laikā ir jāsecina, ka darba veidu sadale prakses laika nav optimāla. Studenti
pārmērīgi daudz laika veltī darbam ar dokumentiem arhīvu, bieži pildot tīri tehniskas
funkcijas. Praktiski visi studenti veic tehniskās lietvedības (dokumentu reģistrēšana,
šķirošana, kopēšana) darbus.
Prakses laikā studentam ir ne tikai jāpagūst papildus teorētiskās zināšanas un praktiskā
darba iemaņas, bet arī jāiemācās strādāt komandā, veidot attiecības ar kolēģiem un vadītājiem.
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Daudzās prakses vietās šo prasmju attīstību veicina aicinot studentus piedalīties darba
sapulcēs un operatīvās apspriedēs.

3.3. Saistība ar darba devējiem
Kā lektori, kvalifikācijas darbu vadītāji un recenzenti, Valsts kvalifikācijas komisijas
vadītāji un locekļi, prakses vadītāji tiek pieaicināti Pirmā līmeņa studiju programmas
realizācijā Valsts ieņēmumu dienesta vadošie speciālisti. Prakses vadīšanu no VID puses
nodrošina VID vadošie darbinieki, kuri piedalās arī prakses atskaišu pieņemšanā.
Tā kā programmai ir divi specializācijas virzieni, prakse notiek atbilstoši izvēlētajai
specializācijai. Prakse paredzēta VID , VID Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē , VID
Galvenajā muitas pārvaldē, VID Rīgas reģionālā iestāde.
Prakses vietu organizēšanā un vakantu darba vietu piedāvājumā aktīvi piedalās VID
Rīgas muitas personāla daļa un VID Rīgas reģionālā iestāde.

3.4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības (LR MK 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 141, 9. – 15.).
Studiju apguves laikā katram studentam ir jānokārto studiju priekšmeta programmā
noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi. Studiju
priekšmeta apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu.
Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju priekšmeta
programmā noteiktās prasības (nokārtojuši kontroldarbus, studiju patstāvīgos darbus u.c.).
Pretējā gadījumā studentam nav tiesības kārtot eksāmenu. Pārbaudījumu vērtējumi tiek
reģistrēti ieskaišu grāmatiņā un eksaminācijas lapā.
Eksāmena pārbaudes apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējumā skalā. Ieskaite
programmas apguvē tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā: “ieskaitīts” vai “nav ieskaitīts”.
Eksāmenu un ieskaites pieņem studiju priekšmeta mācībspēks.
Prakse tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā: “ieskaitīts” vai “nav ieskaitīts”.
Prakses vērtējumu dod prakses vadītājs un prakses aizstāvēšanas komisija, pieņemot prakses
atskaišu aizstāvēšanu un izvērtējot prakses uzņēmuma atsauksmi.
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis
mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”.
Programmas noslēgumā studentam jāaizstāv komisijas priekšā kvalifikācijas darbs.
Kvalifikācijas darbu tematus apstiprina ar IEF dekāna rīkojumu. Kvalifikācijas darbs tiek
vērtēts desmit ballu skalā. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti tiek analizēti IEF
Domes sēdēs.
Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem izglītojamais, kurš
apguvis programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav
mazāks par 5 –„viduvēji”.

4. STUDĒJOŠO SKAITS
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programmā uzņemšana sākās 2004./2005. m.g. I
kursa dienas nodaļā (pilna laika) studiju programmā uzņemti 39 studenti, neklātienes nodaļā
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(nepilna laika) – 138 studenti. 2005./2006.m.g. –dienas nodaļā-110 studenti, neklātienes
nodaļā -124 studenti. 2006./2007.m.g.-dienas nodaļā -75 studenti, neklātienes nodaļā - 140
studenti.
5.1.tabula.
Studentu skaits
Studentu skaits

uz 01.10. 2004.

uz 01.10. 2005.

uz 01.10.2006.

1.kurss

39 (RIKM0)

110 (RIKM0)

75 (RIKM0)

2.kurss

208 (RIKU8)

32 (RIKM0)

91 (RIKM0)

kopā:

247

142

166

1.kurss

138 (RIKM0)

124 (RIKM0)

158 (RIKM0)

2.kurss

373 (RIKU8)

120 (RIKM0)

106 (RIKM0)

3.kurss

347 (RIKU8)

237 (RIKU8)

112 (RIKM0)

kopā:

858

481

376

KOPĀ:

1105

623

542

Dienas nodaļa

Neklātienes nodaļa

5.2.tabula
Studentu uzņemšana un absolventi
2004./2005.m.g.

2005./2006.m.g.

2006./2007.m.g.

dienas nodaļā

39

110

75

neklātienes nodaļā

138

124

140

UZŅEMTI
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KOPĀ:

177

234

215

dienas nodaļā

134

146

90

neklātienes nodaļā

268

322

110

KOPĀ:

402

468

200

ABSOLVENTI

4.1. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze
Muitas un nodokļu katedrā studenti ik gadu tiek aptaujāti. Pēdējā aptauja tika veikta
2006.gada novembrī. Aptauja tika veikta, lai noskaidrotu studentu vērtējumu par iespējām
iegūt teorētiskās zināšanas studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšanas”
priekšmetos un apgūt praktiskās darba iemaņas muitas un nodokļu jomā. Aptaujā piedalījās:
1.kursa studenti -60 cilvēki neklātienes nodaļas; 2.kursa dienas nodaļas studenti – 80 cilvēki;
koledžas absolventi -60 cilvēki. Tika konstatēts, ka studenti ir pārliecināti par iespēju gūt
nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī labu vispārējo augstāko izglītību. Nedaudz zemāk
tika novērtēts praktiskās sagatavošanas līmenis. Kopumā 80% aptaujāto uzskata, ka studijas
augstskolā dos iespēju atrast nākotnē labu darbu VID struktūrās un privātajos uzņēmumos.
Analoģiska aptauja tika veikta arī starp koledžas absolventiem. Koledžas absolventi
uzsvēra, ka vispirms studijas augstskolā dod labu vispārējo izglītību, bet salīdzinājumā ar
studentiem absolventi bija nedaudz pesimistiski noskaņoti attiecībā uz laba darba gūšanas
iespējām (70%).
Kā studenti tā arī absolventi uzskata, ka vajadzētu samazināt laiku praksēm, un uz tā
rēķina iekļaut programmā papildus priekšmetus, tādus kā statistika, revīzija un kontrole,
palielināt stundu skaitu svešvalodās, toties samazināt matemātikas apjomu.

5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA DARBĪBA
5.1. Akadēmiskā personāla raksturojums
Studiju programmu īsteno RTU Inženierekonomikas fakultātes SESMI Muitas un
nodokļu katedras mācībspēki.
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās (koledžas) izglītības studiju programmas
realizācijas procesā piedalās RTU pasniedzēji un augsti kvalificēti VID profesionāļi ar
atbilstošu darba pieredzi. Pasniedzēju raksturojošie rādītāji parādīti tabulā.
6.1.tabula
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji
Nr.
1.

Rādītāji
Amati:
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Praktiskie docenti
Lektori

Skaits

Procentuālā

8
5
6
4

35 %
22 %
26 %
17 %
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2.

3.

Kopā:
Zinātniskie grādi:
Habilitētie zinātņu doktori
Zinātņu doktori
Maģistri
Kopā:
Pēc vecuma
31 – 40
41 – 50
51 – 60
Virs 60
Kopā:

23

100 %

1
12
10
23

4%
52 %
44 %
100 %

3
5
11
4
23

13.2 %
21.7 %
47.8 %
17.3 %
100 %

Salīdzinot akadēmisko personālu raksturojošos rādītājus par 2004./2005.m.g. ar
2005./2006.m.g. jāsecina, ka ir pieaudzis profesoru (35%) un zinātņu doktoru (52%)
īpatsvars.

5.2. Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajās konferencēs
1. A.V.Krastiņš. „Muitas speciālistu izglītība”. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference.
Dubaija 2006.gada februāris.
2. A.V.Krastiņš. „Pasaules muitas organizācija un muitas aktuālās problēmas”. Starptautiska
konference. Brisele 2006.gada marts.
3. A.V.Krastiņš. „Muitas sadarbība ar augstskolām, zinātne, izglītība un kvalifikācijas
paaugstināšana”. Pasaules muitas organizācijas starptautiska konference. Brisele
2005.gada septembris.
4. I.Jevinga, A.Čevers, A.Gulbis, M.Pētersone. „Eiropas biznesa iespējas un riski”.
Starptautiska zinātniskā konference. Bonna 2006.gada 1.-2.jūnijs.
5. A.V.Krastiņš, A.Gulbis. „Trans Baltica 2006”. Starptautiska zinātniski praktiskā
konference .Rīga 16.06.2006.
6. I.Jevinga. „Mācību procesa vadīšanas problēmas”. Starptautiska zinātniski metodiskā
konference .Baltkrievija. 2005.gada decembris.
7. I.Jevinga. „Interneta izmantošana neklātienes nodaļas studentu mācībās”. Starptautiska
zinātniski praktiskā konference. Baltkrievija. 2006.gada februāris.

5.3. Akadēmiskā personāla publikācijas
1. A.V.Krastiņš, A.Landsbergs, R.Račinska, A.Gulbis. Nolikums par darba izstrādāšanu un
aizstāvēšanu maģistra profesionālā grāda iegūšanai. Rīga, RTU izdevniecība 2006.
2. I.Blumfelde, I.Matisone. Angļu-latviešu nodokļu terminu vārdnīca. (6000 vārdu un
izteiksmju) Rīga, RTU izdevniecība 2005.
3. K.Ketners. „Nodokļu teorijas pamati”. Mācību grāmata Rīga, RTU izdevniecība 2006.
4. K.Ketners. „Nodokļu ieņēmumu modelēšana”. Mācību līdzeklis Rīga, RTU izdevniecība
2006.
Publicēšanai sagatavotie 9 darbi.
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Publicētie 5darbi .

5.4. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana
1. A.V.Krastiņš. „Muitas speciālistu izglītība” . Starptautiska zinātniski praktiskā
konference. Dubaija, 2006.
2. A.Gulbis mācās RTU SESMI doktorantūrā, zinātniskais vadītājs prof.A.V.Krastiņš.
3. J.Briedis, A.Gulbis, A.V.Krastiņš, A.Čevers pasniedz Muitas kvalifikācijas celšanas
kursos.
4. A.V.Krastiņš
padomnieks.

Latvijas

Republikas

Valsts

ieņēmumu

dienesta

ģenerāldirektora

5. A.Čevers, A.Gulbis, M.Pētersone, I.Jevinga. „Eiropas biznesa iespēju riski”. Starptautiskā
muitas konference .Vācija 2006.gada 1.-2.jūnijs.
6. A.V.Krastiņš, A.Gulbis. „Trans Baltica 2006”. Starptautiskā zinātniski praktiskā
konference. 16.06.2006.
7. A.V.Krastiņš Praktiskais seminārs par Modernizētā Kopienas Muitas kodeksa izstrādi.
Rīga , VID 20.02.2006.
8. A.V.Krastiņš Piedalīšanās Pasaules muitas organizācijas starptautiskās konferences
organizēšanā „Muitas sadarbība ar augstskolām zinātnes, izglītības un kvalifikācijas
paaugstināšanā” Brisele, 2005.gada 8.septembris.
9. A.V.Krastiņš ir Pasaules muitas organizācijas (WCO) augstākā līmeņa darba grupas
loceklis. Vienotu pasaules muitas profesiju standartu izstrādāšanas darba grupas loceklis
(WCO).
Minētie piemēri liecina, ka mācībspēki ceļ savu kvalifikāciju un tas noteikti atsaucas uz
mācību priekšmetu pasniegšanas kvalitāti.

6. PAŠNOVĒRTĒJUMS-SVID ANALĪZE
Uzdevumi
Izstrādāt
mācību
nodrošinājumu

Izpilde
metodisko Uzrakstīti mācību līdzekļi, uzsākta neklātienes
nodaļas studiju mācību nodrošinājuma komplektēšana

Nodrošināt studentu mācību praksi

Visi studenti kā dienas, tā arī neklātienes nodaļā
100% nodrošināti ar prakses vietām VID un muitas
reģionālās iestādes

Veikt studentu, absolventu un darba Katru gadu tiek veiktas aptaujas (pēdējā 2006.gada
devēju aptaujas
novembrī). Darba devēji raksta arī atsauksmes par
studentu darbu prakses laikā
Uzlabot studiju
nodrošinājumu

materiāli

tehnisko Sākot ar 2005./2006.m.g. visi programmas studenti
mācās jaunās telpās Meža ielā 1/7, kurš uzbūvēts ar
katedras līdzfinansējumu. Korpusā ir ierīkotas arī
datorklases, muitas muzejs, iegādāta kopēšanas
tehnika

Regulāri pārskatīt un koriģēt mācību Ir veiktas izmaiņas studiju programmā, ieviests
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priekšmetu programmas

priekšmets „Muitas un nodokļu iestāžu personāla
vadīšana”

Aktualizēt semestra mācību plānu

Ir pārskatīti semestra plāni, kā rezultātā uzlabota
priekšmetu loģiskā secība

Papildināt mācību metodisko literatūru 2006 .gada izdoti 4 mācību līdzekļi, t.sk.
speciālajos priekšmetos
-Muitas darbības pamati.
-Nodokļu ieņēmumu modelēšana.

7. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS
UZDEVUMI
Turpmākai programmas pilnveidošanai jāveic šādi uzdevumi:
-

Pilnveidot prakses organizēšanu, nodrošinot studentu rotāciju prakses laikā;

-

Neklātienes nodaļas studentiem piedāvāt
nodrošinājumu visos programmas priekšmetos;

-

Uzsākt tālmācības kursu gatavošanu speciālajos muitas un nodokļu
administrēšanas priekšmetos;

-

Rīkot studentu un darba devēju tikšanās;

-

Veikt studējošo aptaujas un iegūto informāciju, darīt zināmu attiecīga
priekšmeta mācībspēkam;

-

Veikt darba dēvēju un absolventu aptaujas par programmas apgūto noderību
profesionālajā darbība;

-

Turpināt sadarbību ar darba devējiem;

-

Paplašināt mācību literatūras krājumu;

-

Turpināt telpu labiekārtošanās darbus;

-

Reklamēt programmas priekšrocības un aktīvi popularizēt pirmā līmeņa
augstākas profesionālas izglītības studiju programmu.

Muitas un nodokļu katedras vadītājs

pilnu

mācību

A.V.Krastiņš

metodisko
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Inženierekonomikas fakultāte
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Muitas un nodokļu katedra

Apstiprināts
RTU Senāta sēdē
2007.gada 28.maija prot. Nr.514
Mācību prorektors
U.Sukovskis

Akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas
“Muitas un nodokļu administrēšana”
pašnovērtējuma ziņojums
par 2006./2007.m.g.

Rīga – 2007
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Muitas un
nodokļu administrēšana” ir izveidota tālāk attīstot un pilnveidojot alternatīvās studiju
programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” virzienā “Muitas vadīšana un nodokļi”, pēc kuras
studijas notika kopš 1994. gada.
Profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību muitas eksperta vai nodokļu inspektora kvalifikācijas iegūšanai, kas dod iespēju
turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju virzienā „Muitas un nodokļu administrēšana”
vai uzsākt praktisko darbību VID reģionālās iestādes, muitas punktos, atbilstoši ceturtā līmeņa
profesionālās kvalifikācijas prasībām.
Atbilstoši profesijas standartam, ceturtais līmenis paredz tādu teorētisko un praktisko
sagatavotību, kas dod iespēju :
Nodokļu inspektoram
-

Pārbaudīt nodokļu deklarācijas;

-

Konsultēt nodokļu maksātājus par nodokļu aprēķināšanu ;
Muitas ekspertam

-

Veikt transporta līdzekļu un fizisko kontroli;

-

Strādāt ar VID informatīvām sistēmām;

-

Veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, aplikšanu ar muitas maksājumu
iekasēšanu;

-

Nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību;

-

Veikt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanai LR
teritorijā un uz robežas.
Studiju programmas uzdevumi:

-

Nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izglītību;

-

Nodrošināt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu;

-

Veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu garīgo pilnveidošanos;

-

Rosināt studējošo intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

Programmā iekļauti nozares obligātie studiju priekšmeti: Starptautiskie ekonomiskie
sakari, Vadīšanas teorija, Finanses un nodokļi, Grāmatvedība, Administratīvās tiesības,
Krimināltiesības un kriminālprocess, Lietvedība un korespondence, Ievads specialitātē.
Nozares ierobežotās izvēles priekšmeti: Personāla vadīšana, Eiropas Savienības muitas
politika, Uzņēmējdarbības loģistika, Globālā loģistika, Lietišķā angļu/vācu valoda.
Virzienā “Muitas vadīšana” priekšmetu sarakstā ir tādas disciplīnas kā Muitas
darbības organizēšana un kontrole, Harmonizētā preču sistēma, Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana, Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs, Riska analīze un preču
kontroles organizēšana.
Virzienā “Nodokļu administrēšana” specialitātes priekšmeti- Finanšu grāmatvedība,
Nodokļu grāmatvedība, Vadīšanas grāmatvedība un kalkulācija, Muitas darbības pamati,
Uzņēmējdarbības finanses un kreditēšana.
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Īpaša uzmanība tiek veltīta praksei. Prakses laikā students iegūst praktiskās darba
iemaņas muitas kontroles veikšanā, nodokļu un nodevu aprēķināšanā kravu un pasažieru
plūsmas dokumentu noformēšanā, transporta līdzekļu kontrolē, kā arī iepazīsies ar muitas
noliktavu darbību un to kontroles pasākumiem.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1.

Izmaiņas studiju programmā un studiju plānos

Lai paaugstinātu studentu profesionālo zināšanu līmeni, saskaņā ar 2006.gada
19.janvāra rektora rīkojumu Nr. 02/03 pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā IKM0
obligātās izvēles (B daļa) nozares studiju priekšmets „Personāla vadīšana” (2 KP) tika aizstāts
ar priekšmetu „Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība” (2 KP).
2007.gadā koriģēti pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas (RIKMO) semestra
studiju plāni dienas, neklātienes nodaļas un izstrādāti vakara nodaļai.

2.2.

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam

Saskaņā ar atbilstošo specializācijai standartu, veidots pirmā līmeņa profesionālās
studiju programmas saturs. Standartu izstrādāšanā piedalījās darba grupa Valsts ieņēmumu
dienesta ģenerāldirektora vadībā. Programmas direktors prof. A.V.Krastiņš trīs gadus ieņēma
VID Galvenās muitas pārvaldes direktora amatu. Programmas saturs atbilst VID izvirzītajām
prasībām un ir pozitīvi novērtēts.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ
REALIZĀCIJA
3.1.

Pasniegšanas metodes

Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā mācību process tiek organizēts
auditorijās, datorklasēs, laboratorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās un
praktiskās nodarbības. Datorklases tiek izmantotas praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj
studentiem apgūt jaunākās informatīvās tehnoloģijas un datu bāzes.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Muitas un
nodokļu administrēšana” studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst strādājot ar mācību un
zinātnisko literatūru, internetu, kas nepieciešams lai sekmīgi izstrādātu studiju darbu vai
kvalifikācijas darbu.
Lekcijas notiek, izmantojot kodoskopu vai datortehnikas prezentācijas iespējas.
Pārstrādātas un aktualizētas studiju kursu programmas. Specializējošo kursu programmās
ieviesta 7.3.2. daļa - patstāvīgais studentu darbs, atjaunots rekomendējamas literatūras
saraksts.
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3.2.

Programmas realizācijas resursu analīze

Atskaites periodā, mācību procesa vajadzībām, tiek uzlabots auditoriju iekārtojums,
radīti jauni kabineti, datorklases, papildināta un atjaunota biroja tehnika, uzskates līdzekļi,
datori, iegādāta un izdota metodiskā literatūra.
Tehniskā nodrošinājuma pilnveidošana 2006./2007.m.g. notika: auditoriju
labiekārtošana, datortehnikas atjaunošana un pilnveidošana ( 3.,510.,507.,530. aud.); mācību
metodisko materiālu sagatavošana; jaunas biroja tehnkas iegāde. Indriķa iela 8a visas
auditorijas ir nodrošinātas ar tehniskiem līdzekļiem.
Izdoti metodiskie līdzekļi:
1. A.Salmiņš, A.Krastiņš. Divējāda pielietojuma preču kontrole. Mācību līdzeklis. RTU
izdevniecība. 2007.- 256 lpp.
2. V.Andrejeva, K.Ketners. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. Mācību grāmata RTU
izdevniecība. 2007.- 350 lpp.
3. A.Gulbis, A.Čevers. Muitas darbības pamati. Mācību grāmata. RTU izdevniecība. 2007.232 lpp.(sakarā ar lielu pieprasījumu atkārtoti izdota grāmata).
4. K.Ketners, V.Andrējeva, A.Krastiņš. Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē. Mācību
līdzeklis. RTU izdevniecība. 2007.-132 lpp.
5. K.Ketners. Nodokļu plānošana. RTU izdevniecība. 2007.-114 lpp.
Publicēšanai sagatavotie darbi
1. K.Ketners. Nolikums par diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra
profesionālajā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” nodokļu
ekonomista vai Muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.
2. K.Ketners. Nolikums par maģistra darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra
profesionāla grāda iegūšanai.
3. J.Briedis. Preču klasifikācija Harmonizētajā sistēmā un kombinētajā nomenklatūrā.
Mācību līdzeklis. 2 d.

3.3.

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

RTU kopā ar Minsteres (Vācija), Kanberas(Austrālija) un Lozannas (Šveice)
universitātēm ir izveidojusi Starptautisko muitas universitāšu tīklu (INCU) ar centru Kanberā
(Australija), kurā šodien piedalās 37 pasaules augstskolas, un prof.A.V.Krastiņš ir tā vadības
komitejas locekle. Tāpat Muitas un nodokļu katedras vadītājs Prof.A.V.Krastiņš kļuvis par
pirmā akadēmiskā un praktiskā pasaules muitas e-žurnāla Word Customs Journal redakcijas
padomes locekli, kuru vadībā tiek apkopotas ar muitu un nodokļu sistēmu saistītās
aktualitātes. Žurnāls ir izveidots, lai muitas profesionāļi, pētnieki, pasniedzēji un studenti no
viena avota visā pasaulē varētu iegūt jaunāko praktiska un akadēmiska rakstura informāciju
par savu nozari, dalīties pieredzē. Pirmais numurs ir publicēts 2007.gada janvārī. Divus RTU
pārstāvjus (A.V.Krastiņš un Jan Erland Jansson) PMO ir apstiprinājusi kā PICARD
programmas padomniekus.
Izstrādāti projekti kopīgi ar ASV Kalifornijas universitāti, Latvijas Radiācijas drošību
centru, VID u.c. stratēģiskās nozīmes dubulta pielietojuma preču kontroles jomā. Lai
nodrošinātos pret masu iznīcināšanas ieroču, sprāgstvielu, ķīmisko, ieroču nelikumīgu
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pārvietošanu pāri valstu robežām Latvijā un pasaulē, šīs izstrādne ir nozīmīgs robežu drošības
nostiprināšanas pasākums.
Programmas priekšmeta „Dubultās pielietošanas preču pasniegšanai piedalījās
vieslektori no ASV Kalifornijas Universitātes Lawrences Livermore Nacionālās laboratorijas
Lyle Lee Thomas un citi.
Turpinās sadarbība Pasaules muitas organizācijas (WCO) ar RTU Muitas konsultatīvo
centru „Par pasaules līmeņa nodrošināšanu izglītībā, kvalifikācijas paaugstināšanā un
zinātniskajos pētījumos muitas jomā”.
Prof.A.V.Krastiņš ir Pasaules muitas organizācijas Muitu kapacitātes direktorāta
Augstā līmeņa darba grupas loceklis (Brisele).
Prof. A.V.Krastiņš Pasaules muitas organizācijas Muitu kapacitātes direktorāta
Augstākā līmeņa darba grupas loceklis (Brisele), starptautiskā žurnāla „Intelektual economics
and social cohesion” redakcijas padomes loceklis (Viļņa) u.c.
Prof.A.V.Krastiņš ir konsultants ASV-Igaunijas kopējā „Stratēģisko preču kontroles„
projektā.
Prof.A.V.Krastiņš ir starptautiskā Muitu universitāšu tīkla valdes komitejas
loceklis(Kanbera).
Tāpat WCO ir izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir izstrādāt vienotus muitas
profesiju standartus visā pasaulē, kas ļautu izveidot mācību programmas, kas balstos uz šiem
standartiem līdzīgi kā tas ir pašlaik Latvijā.

3.4.

Sadarbība ar darba devējiem

Kā lektori, kvalifikācijas darbu vadītāji un recenzenti, Valsts kvalifikācijas komisijas
vadītāji un locekļi, prakses vadītāji tiek pieaicināti Pirmā līmeņa studiju programmas
realizācijā Valsts ieņēmumu dienesta vadošie speciālisti. Studiju priekšmetu „Muitas un
nodokļu iestāžu personāla vadība„ pasniedz VID Personālas pārvaldes direktore R.Račinska (
0.5 slodzi katedras docente); specializējošo priekšmetu „Nodokļu kontrole „ un „Nodokļu
informācijas sistēma” lasa maģistra programmas absolvente VID ģenerāldirektora pirmā
vietniece N.Jezdakova un daudzi citi.
Pozitīvi ir tas, ka mācību procesā piedalās augsti kvalificēti muitas darba
organizēšanas un nodokļu administrēšanas speciālisti. Sakarā ar to veiksmīgi tiek apvienota
teorija un praksi. VID un Finanšu ministrijas augsti kvalificēti speciālisti tiek iekļauti
profesionālās kvalifikācijas komisijas sastāvā. 2007.gadā VID vadošie speciālisti vadīja 96 un
recenzēja 63 diplomdarbus.
Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes:
-

augsti kvalificētu VID speciālistu iesaistīšana mācību procesā;

-

diplomdarbu tēmu izvēle (izzināt risināmo problēmu klāstu VID, Rīgas reģionālā muitās
iestāde, lai piedāvātu tās studentiem projektēšanas prakses laikā);

-

izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību;

-

prakses vietu un prakses vadīšanas nodrošināšana.

Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedrā prakse jau vairākus gadus
tiek organizēta Valsts ieņēmumu dienesta struktūrās.
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Visas VID reģionālās iestādes ir iesaistītas muitas un nodokļu virzienos studējošo
praktiskā sagatavošanā.
Prakses vietas tiek piedāvātas muitās, nodokļu inspekcijās, Galvenajā muitas pārvaldē,
kā arī muitas noliktavās, VID reģionālākajās iestādes.
Prakses nobeigumā studenti raksta un aizstāv atskaiti, kura ir par pamatu kvalifikācijas
darba rakstīšanai. Prakses atskaites aizstāvēšanas komisijā piedalās VID vadošie speciālisti.
Studentu praksi vada universitātes un VID augsti kvalificēti speciālisti. Tādējādi, 48%
studentiem par prakses vadītājiem nozīmēti muitas virsuzraugi, 22% - daļu un nodaļu vadītāji,
30% - maiņu priekšnieki. Kā liecina ieraksti studentu prakses dienasgrāmatās, visu
praktikantu apmācībā tika pielietota instruktāža, iepazīšanās ar prakses vietas darbību
reglamentējošiem dokumentiem, struktūrvienības shēmām, drošības instrukcijām.
Praktiski visi prakšu vadītāji aktīvi uzraudzīja studentus, gan darba disciplīnas
ievērošanas, gan padarītā darba kvalitātes jautājumā, palīdzēja studentiem apgūt praktiskās
darba iemaņas.
Tajā pašā laikā dažas metodes netika pielietotas pietiekamā apmērā. Piemēram,
nepietiekami tika izmantota rotācija. Daudzi praktikanti visu prakses laiku strādāja vienā
darba vietā.
Studenti retu reizi tika izmantoti kā asistenti un konsultanti. Tikai 10% studentu
atzīmēja, ka piedalījās fiziskās kontrolēs un uzņēmumu apsekošanā. Vēl mazāks studentu
skaits (5%) uzrādīja, ka ņēma dalību konsultāciju sniegšanā.
Piedāvāto darbu klāsts ir plašs un pietiekošs praktisko profesionālo iemaņu apgūšanai.
Tajā pašā laikā ir jāsecina, ka darba veidu sadale prakses laika nav optimāla. Studenti
pārmērīgi daudz laika veltī darbam ar dokumentiem arhīvu, bieži pildot tīri tehniskas
funkcijas. Praktiski visi studenti veic tehniskās lietvedības (dokumentu reģistrēšana,
šķirošana, kopēšana) darbus.
Prakses laikā studentam ir ne tikai jāpagūst papildus teorētiskās zināšanas un praktiskā
darba iemaņas, bet arī jāiemācās strādāt komandā, veidot attiecības ar kolēģiem un vadītājiem.
Daudzās prakses vietās šo prasmju attīstību veicina aicinot studentus piedalīties darba
sapulcēs un operatīvās apspriedēs.

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības (LR MK 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 141, 9. – 15.).
4.1.tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanu sistēmas
Mērķi

Vērtēšanas sistēma

1. Jāiegūst muitas vadīšanas un nodokļu
1. Eksāmeni, studiju darbi, projekti, kā arī
administrēšanas profilam atbilstošas
referātu atzīmes.
zināšanas, lai spētu pildīt atbilstoša
speciālista funkcijas vai arī spētu mācīties
bakalaura studiju programmā muitas un
nodokļu administrēšanas jomā.
2. Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

2.Izpildītie studiju darbi, projekti,
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Prasme izmantot iegūtās teorētiskās
zināšanas konkrēta uzdevuma
formulēšana un risināšanā.

praktiskie darbi to izpildes novērtējums.

Prasme izmantot datoru un atbilstošas
datorprogrammas.
3.Absolventam jābūt spējīgam darīt:
- izpildīt atbilstoša speciālista funkcijas;
- būt spējīgam nepārtraukti paaugstināt
savu zināšanu līmeni;

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

- prast nodrošināt labu kontaktu ar
kolektīvu.

5. STUDĒJOŠO SKAITS
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programmā uzņemšana sākās 2004./2005. m.g. 1.
kursa dienas nodaļā (pilna laika) studiju programmā: uzņemti 39 studenti, neklātienes nodaļā
(nepilna laika) – 138 studenti. 2005./2006. m.g. – dienas nodaļā -110 studenti, neklātienes
nodaļā - 124 studenti. 2006./2007.m.g.dienas nodaļā -75 studenti, neklātienes nodaļā - 140
studenti.
2007./2008. m.g. dienas nodaļa- 65 studenti, vakara nodaļā - 23 studenti, neklātienes
nodaļā – 149 studenti.
5.1.tabula
Studentu skaits
Studiju programmas īstenošanas vieta

1.kurss

2.kurss

Rīga pilna laika

23

39

Nepilna laika

80

57

Daugavpils pilna

42

24

Nepilna laika

69

69

24

KOPĀ

214

189

73

3.kurss
49

5.2.tabula
Studentu uzņemšana un absolventi
2007./2008. m.g.
Dienas nodaļa

75

Neklātienes nodaļa

126

KOPĀ:

201

Dienas nodaļa

69

Neklātienes nodaļa

80

KOPĀ:

149

110

Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze

5.1.

Ik gadu studenti Muitas un nodokļu katedrā tiek aptaujāti. Pēdējā aptauja tika veikta
2007.gada janvārī, tika konstatēts, ka studenti ir pārliecināti par iespēju gūt nepieciešamās
teorētiskās zināšanas, kā arī labu augstāko izglītību. Nedaudz zemāk tika novērtēts praktiskās
sagatavošanas līmenis. Kopumā 80% aptaujāto uzskata, ka studijas augstskolā dos iespēju
atrast nākotnē labu darbu VID struktūrās un privātajos uzņēmumos.
Analoģiska aptauja tika veikta arī starp koledžas absolventiem. Koledžas absolventi
uzsvēra, ka vispirms studijas augstskolā dod labu vispārējo izglītību, bet salīdzinājumā ar
studentiem absolventi bija nedaudz pesimistiski noskaņoti attiecībā uz laba darba gūšanas
iespējām (70%).
Kā studenti tā arī absolventi uzskata, ka vajadzētu samazināt laiku praksēm un uz tā
rēķina iekļaut programmā papildus priekšmetus, tādus kā statistika, revīzija un kontrole,
palielināt stundu skaitu svešvalodās, toties samazināt matemātikas apjomu.

6. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA DARBĪBA
6.1.

Akadēmiskā personāla raksturojums

Studiju programmu īsteno RTU Inženierekonomikas fakultātes SESMI mācībspēki.
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās (koledžas) izglītības studiju programmas
realizācijas procesā piedalās RTU pasniedzēji un augsti kvalificēti VID profesionāļi ar
atbilstošu darba pieredzi. Pasniedzēju raksturojošie rādītāji parādīti tabulā. Mācību procesā
iesaistītie mācībspēki palikuši bez zmaiņām.
Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību.
6.1.tabula
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji
Nr. p.k.
1.

2.

3.

Rādītāji
Amati:
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Praktiskie docenti
Lektori
Kopā:
Zinātniskie grādi:
Habilitētie zinātņu doktori
Zinātņu doktori
Maģistri
Kopā:
Pēc vecuma
31 – 40
41 – 50

Skaits

Procentuālā attiecība

8
5
6
4
23

35 %
22 %
26 %
17 %
100 %

1
12
10
23

4%
52 %
44 %
100 %

3
5

13.2 %
21.7 %

111

51 - 60
Virs 60
Kopā:

11
4
23

47.8 %
17.3 %
100 %

Salīdzinot akadēmiskā personāla raksturojošos rādītājus par atskaites periodu no
2004./2005. m.g. līdz 2007./2008.m.g. jāsecina, ka ir pieaudzis profesoru (35%) un zinātņu
doktoru (52%) īpatsvars.
Kvalifikācijas eksāmena vidējā svērtā atzīme ir: Rīgā -7,42; Daugavpils nodaļā-7,24.
Akadēmiskā personāla publikācijas un izdoti metodiskie līdzekļi
1. A.Salmiņš, A.V.Krastiņš. Divejāda pielietojuma preču kontrole. Mācību līdzeklis. RTU
izdevniecība. 2007.- 256 lpp.
2. V.Andrejeva, K.Ketners. Mācību grāmata. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. RTU
izdevniecība. 2007., 350 lpp.
3. A.Gulbis, A.Čevers. Muitas darbības pamati. Mācību grāmata. RTU izdevniecība. 2007.,
232 lpp. (sakarā ar lielu pieprasījumu izdota atkārtoti).
4. A.V.Krastiņš, K.Ketners, V.Andrējeva. Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē.
Mācību līdzeklis. RTU izdevniecība. 2007.-132 lpp.
Publicēšanai sagatavotie darbi
1. K.Ketners. Nolikums par diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra
profesionālajā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” nodokļu
ekonomista vai Muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas
iegūšanai.2007./ 2008.m.g.
2. K.Ketners . Prasības par maģistra darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra
profesionālajā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana”. 2007./ 2008.
m.g.
3. J.Briedis. Preču klasifikācija Harmonizētajā sistēma un kombinētajā nomenklatūrā.
Mācību līdzeklis. 2.daļa.
Akadēmiskā personāla piedalīšanas zinātniskajās konferences
1. K.Ketners. International scientific dual conference „Towards knowledge based
economy” Enterprise management: diagnostic, strategy, effectiveness. Rīga, 2007.
2. J.Ivušins, K. Ketners. Banku darbības attīstība Latvijā. //48. RTU studentu zinātniskās
un tehniskās konferences materiāli 2. Ekonomika, uzņēmējdarbība un vadīšana,
ķīmijas tehnoloģija / 2007. Rīga, RTU Izdevniecība, 2007. – 15 lpp.
3. I.Puriņš, K. Ketners. Tiešo nodokļu politikas realizācija Latvijā//48. RTU studentu
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2. Ekonomika, uzņēmējdarbība un
vadīšana, ķīmijas tehnoloģija / 2007. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 26 lpp.,
ISBN 978-9984-32-889-8.
4. K. Ketners. State Financial policy designing and evaluation in Latvian circumstances//
International scientific dual-conference „Towards knowledge based economy”
&”Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”: Conference
Proceedings, 2007, Riga: RTU Publishing House, 2007.- 31. – 32 pp.
5. K. Ketners, S.Zvidrina State policy decisions in Latvian
circumstances//V.International Scientific Conference Management, Economics and
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business development in the new European conditions. Brno University of
Technology Faculty of Business and Management. Brno 25.-26.May 2007, Brno.:Akademicke Nakladatelstvi CERM, 2007. – 40.p., ISBN 978-80-7204-532-7.
6. K. Ketners, A.V. Krastiņš Latvijas nodokļu un muitas speciālistu sagatavošanas
pilnveidošana // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas RTU
48.Starptautiskā zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: RTU Izdevniecība –
2007. – 30 lpp., ISBN 978-9984-32-769-3
7. K. Ketners, A. Magidenko Atkritumu apsaimniekošanas finansēšanas modeļa
pilnveidošana // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas RTU
48.Starptautiskā zinātniskā konference. 2007.
8. A.Gulbis. RBS Seminārs „Elektronisko resursu lietošana universitātēs” 12.14.septembris 2007.
9. A.Gulbis. A.Čevers. Starptautiskā konference. Mikola Romeris universitāte Viļņa.
Tēma referata „Strateģiskas nozīmes preču eksporta kontrole mūsdienu apstākļos”.
2007.gada 15.-16.novembris.

7. STUDIJU PROGRAMMAS- SVID ANALĪZE
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī
programmas attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas un fakultātes kopīgs
uzdevums, kas ietver gan dažādu rezultātu vērtēšanu, gan plānošanu.
7.1.tabula
Stiprās puses

Vājās puses

Studenti:

Studenti:

- iegūstama kvalitatīva izglītība;

- motivācijas trūkums studijām;

- iegūstamās izglītības prestižs un labas
karjeras iespējas;

- darbs finansiālo apstākļu dēļ;

- iespējas turpināt izglītību bakalaura
studiju programmā.

- nav pieejami vairāku pasniedzēju lekciju
konspekti;
- vieglprātīga attieksme pret
- studijām.

Akadēmiskais personāls:

Akadēmiskais personāls:

- profesionāli kvalificēts akadēmiskais
personāls;

- neapmierinoša mācībspēku vecuma
struktūra;

- akadēmiskā personāla ciešs kontakts ar
VID un muitas iestādēm un augsti
kvalificētiem speciālistiem;

- dažu pasniedzēju grafiks ir pārāk
noslogots.

- labas attiecības starp mācībspēkiem un
studējošiem;
- atsaucīgi pasniedzēji.
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Studiju process:

Studiju process:

- iespēja studentiem ietekmēt studiju
procesu;

- nepietiekami tiek attīstītas pētnieciskā
darba iemaņas;

- iespējas studēt ārzemju augstskolās.

- ne visu auditoriju tehniskais aprīkojums
atbilst prasībām;
- nepieciešamība stingri kontrolēt.

Iespējas

Draudi

- studiju programmas pilnveidošana;

- budžeta vietu trūkums;

- diplomdarbu izstrādes piesaiste pie
konkrēto problēmu risināšanas, ko piedāvā
VID;

- konkurence no privāto augstskolu puses;

- obligāto lekciju apmeklējuma kontrole
pirmajā kursā.

- vēl stingrākas kontroles gadījumā studenti
varētu pāriet uz kādu citu augstskolu, kur
mācīties vieglāk.

8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES
UZLABOŠANAI
8.1.

Studiju programmas attīstības plāna izpilde

Uzdevumi

Izpilde

Pilnveidot studentu mācību prakses
organizēšanu

Visi studenti kā dienas, tā arī neklātienes nodaļā ir
nodrošināti ar prakses vietām VID un muitas
reģionālajās iestādes

Izstrādāt mācību metodisko līdzekļu
nodrošinājumu

Uzrakstīti mācību līdzekļi, uzsākta neklātienes
nodaļas studiju mācību nodrošinājuma komplektēšana

Veikt studentu, absolventu un darba
devēju aptaujas

Ik gadu tiek veiktas aptaujas (pēdējā 2007.gada
janvārī). Darba devēji raksta arī atsauksmes par
studentu darbu prakses laikā

Uzlabot studiju materiāli tehnisko
nodrošinājumu

Studenti mācās jaunās telpās Meža ielā 1/7, kurš
uzbūvēts ar katedras līdzfinansējumu. Korpusā ir
ierīkotas arī datorklases, muitas muzejs, iegādāta
kopēšanas tehnika.

Regulāri pārskatīt un koriģēt mācību
priekšmetu programmas

Ir veiktas izmaiņas studiju priekšmetu programmas ievesta 7.3.2 daļa studentu patstāvīgais darbs,
atjaunots literatūras saraksts

Aktualizēt semestra mācību plānu

Ir pārskatīti semestra plāni, kā rezultātā uzlabota
priekšmetu loģiskā secība

Reklamēt un popularizēt studiju
programmas priekšrocības

2007.gadā izdots katedras prospekts izstādei „Skola”
izdots 1.līmeņa programmas prospekts.
Piedalījās RTU Atvērto durvju dienās

114

8.2.

Studiju programmas attīstības uzdevumi

Turpmākai programmas pilnveidošanai jāveic šādi uzdevumi:
1. Pilnveidot prakses organizēšanu, nodrošinot studentu rotāciju prakses laikā.
2. Neklātienes nodaļas studentiem piedāvāt pilnu mācību metodisko nodrošinājumu visos
programmas priekšmetos.
3. Uzsākt tālmācības kursu gatavošanu speciālajos muitas un nodokļu administrēšanas
priekšmetos.
4. Rīkot studentu un darba devēju tikšanās.
5. Veikt studējošo aptaujas un iegūto informāciju darīt zināmu attiecīga priekšmeta
mācībspēkam.
6. Veikt darba dēvēju un absolventu aptaujas par programmas apgūto noderību
profesionālajā darbībā.
7. Turpināt sadarbību ar darba devējiem.
8. Paplašināt mācību literatūras krājumu.
9. Reklamēt programmas priekšrocības un aktīvi popularizēt pirmā līmeņa augstākas
profesionālas izglītības studiju programmu.

Muitas un nodokļu

katedras vadītājs

A.V.Krastiņš
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un
nodokļu administrēšana” mērķis ir sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību muitas
eksperta vai nodokļu inspektora kvalifikācijas iegūšanai, kas dod iespēju turpināt studijas
profesionālā bakalaura studiju virzienā „Muitas un nodokļu administrēšana” vai uzsākt
praktisko darbību Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitas vai nodokļu administrēšanas
struktūrvienībās, atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām.
Atbilstoši profesijas standartam, ceturtais līmenis paredz tādu teorētisko un praktisko
sagatavotību, kas dod iespēju:
Nodokļu inspektoram:
-

Veikt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu aprēķināšanu;

-

Pārbaudīt nodokļu deklarācijas;

-

Konsultēt nodokļu maksātājus par nodokļu maksājumu aprēķināšanu un maksāšanas
kārtību.

Muitas ekspertam:
-

Veikt transporta līdzekļu un fizisko personu kontroli;

-

Strādāt ar VID informatīvajām sistēmām;

-

Veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, aplikšanu ar muitas maksājumiem un
muitas maksājumu iekasēšanu;

-

Nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību.

Studiju programmas uzdevumi:
-

Nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izglītību;

-

Nodrošināt iespēju studējošajiem iegūt kvalifikāciju, kas būtu nepieciešama nākošajā
darba vietā;

-

Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu garīgo un profesionālo pilnveidošanos;

-

Rosināt studentos intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

Programmā iekļauti nozares obligātie studiju priekšmeti: Starptautiskie ekonomiskie
sakari, Vadīšanas teorija, Finanses un nodokļi, Grāmatvedība, Administratīvās tiesības,
Krimināltiesības un kriminālprocess, Lietvedība un korespondence, Ievads specialitātē.
Nozares ierobežotās izvēles priekšmeti: Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība, Eiropas
Savienības muitas politika, Uzņēmējdarbības loģistikas pamati, Globālā loģistika un
transports, Lietišķā angļu/vācu valoda.
Virzienā “Muitas vadīšana” ir tādi specializējošie priekšmeti kā Muitas darbības
organizēšana un kontrole, Harmonizētā preču sistēma, Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana, Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs, Riska analīze un preču
kontroles organizēšana.
Virzienā “Nodokļu administrēšana” ir tādi specializējošie priekšmeti kā Finanšu
grāmatvedība, Nodokļu grāmatvedība, Vadīšanas grāmatvedība un kalkulācija, Muitas
darbības pamati, Uzņēmējdarbības finanses un kreditēšana.
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Īpaša uzmanība tiek veltīta praksei. Prakses laikā students iegūst praktiskās darba
iemaņas muitas kontroles veikšanā, nodokļu un nodevu aprēķināšanā, kravu un pasažieru
plūsmas dokumentu noformēšanā, transporta līdzekļu kontrolē, kā arī iepazīstas ar muitas
noliktavu darbību un to kontroles pasākumiem.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānos
Lai paaugstinātu studentu profesionālo zināšanu līmeni, saskaņā ar 2006.gada
19.janvāra rektora rīkojumu Nr. 02/03, pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā RIKM0
obligātās izvēles (B daļa) nozares studiju priekšmets „Personāla vadīšana” (2 KP) tika aizstāts
ar priekšmetu „Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība” (2 KP).
2008./2009.m.g. koriģēti pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas (RIKMO)
semestra studiju plāni dienas, vakara un neklātienes nodaļās.

2.2. Studiju programmas atbilstība augstākās profesionālās
izglītības standartam un profesijas standartam
Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību reglamentē 2001.gada 20. marta LR MK
noteikumi Nr.141 „Par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”.
Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas saturs veidots saskaņā ar atbilstošo
specializācijai profesijas standartu (Muitas eksperts reģ.Nr. PS0275) un (Nodokļu inspektors
reģ.Nr.PS 0287). Profesijas standartu izstrādāšanā piedalījās darba grupa Valsts ieņēmumu
dienesta ģenerāldirektora vadībā. Programmas saturs atbilst VID izvirzītajām prasībām un ir
pozitīvi novērtēts.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ
REALIZĀCIJA
3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā
Lai paaugstinātu studentu profesionālo zināšanu līmeni, programmā obligātās izvēles
(B daļa) nozares studiju priekšmets „Personāla vadīšana” tika aizstāts ar priekšmetu „Muitas
un nodokļu iestāžu personāla vadība”
2007./2008. m.g. koriģēti studiju plāni dienas, vakara un neklātienes nodaļās.

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un
uzdevumu sasniegšana
Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā mācību process tiek organizēts
auditorijās, datorklasēs, laboratorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās un
praktiskās nodarbības. Datorklases tiek izmantotas praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj
studentiem apgūt jaunākās informatīvās tehnoloģijas un datu bāzes.
Lai sekmīgi organizētu studiju procesu, RTU ir izveidota iekšējās informācijas
sistēmas datu bāzi ORTUS, kurā iekļauta arī e-studiju sistēma „MODLE”. Šajā sistēmā ir
iespējams reģistrēties un strādāt gan akadēmiskajam personālam, gan studentiem.
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ORTUS sistēmas lietošana papildus nodrošina studējošos ar informāciju par konkrētā
studiju priekšmeta apgūšanas prasībām, metodiskajiem materiāliem. Ar ORTUS ievešanu ir
palielinājusies iespēja plašāk izmantot individuālo darbu ar studentiem un radusies papildus
iespējas izdales materiālu izsniegšanā. Students savu sekmību var kontrolēt interaktīvajā
portālā www.ortus.rtu.lv.
Pārstrādāti un aktualizēti studiju kursu programmas speciālajos muitas un nodokļu
priekšmetos. Kursu programmās ieviesta daļa 7.3.2 „Patstāvīgais studentu darbs”, papildināts
rekomendējamās literatūras saraksts. Regulāri tiek papildināts metodiskās literatūras krājums,
kurš tiek izmantots mācību procesā. Izdotas trīs mācību grāmatas. Ir iegādāti 5 jauni
projektori un aprīkotas 5 auditorijas Indriķa ielā 8a.
Mācību priekšmets „Harmonizēta preču sistēma” tiek pasniegts izmantojot apmācības
datorprogrammu „Harmonizer”, kura izstrādāta kopā ar Zviedrijas Muitas pārvaldes mācību
centru un tulkota latviešu valodā.

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze
Tehniskās nodrošinājuma pilnveidošana 2007./2008.m.g. notika sekojošos virzienos:
auditoriju labiekārtošana, datortehnikas atjaunošana (530., 3.,510.,507.audit, mācību metodisko materiālu sagatavošana, jaunas biroja tehnikas iegāde. Auditorijas Indriķa ielā8a ir
pilnībā nokomplektētas ar tehnisko aprīkojumu.
Mācību procesā tiek izmantoti modernas prezentācijas metodes. Indriķa iela 8a ar
aprīkotas ir 5 auditorijas.
IEF Metodiskais kabinets iekārtots Meža 1/7-113. Katedras rīcībā ir metodiskais
kabinets (Indriķa 8a-407), kas nodrošināts ar normatīviem aktiem muitas un nodokļu jomā,
katedras izdotiem mācību līdzekļiem un izdales materiāliem. Metodiskais kabinets regulāri
tiek papildināts ar zinātnisko un metodisko literatūru, normatīviem aktiem. Studentiem ir
iespēja Indriķa 8a-505 izmantot datorklasi, t.sk. internetu, kā arī Indriķa 8a-512 telpā
(kopētāvā) un Meža iela 1/7 – 109 (kopētavā) pavairot materiālus.
veidā.

Mācību gadā laikā notiek ORTUS apgūšana. Darbs ar studentiem notiek interaktīvā

Mācību procesa vajadzībām tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni kabineti
un datorklases, papildināta un atjaunota biroja tehnika, iegādāta un izdota metodiskā
literatūra.
Tehniskā nodrošinājuma pilnveidošana 2007./2008.m.g. notika sekojošos virzienos:
-

datortehnikas atjaunošana un pilnveidošana;

-

mācību - metodisko materiālu sagatavošana;

-

auditoriju labiekārtošana;

-

mācību auditoriju aprīkošana ar tehniskiem līdzekļiem;

-

telpu remonts, jaunas orgtehnikas iegāde;

-

jaunas datorklases iekārtošana.

Izdoti metodiskie līdzekļi
1. A.Salmiņš, A.Krastiņš. „Divejāda pielietojuma preču kontrole”. Mācību līdzeklis.
RTU izdevniecība, 2007.-256 lpp.
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2. V.Andrejeva, K.Ketners. „Valsts ieņēmumu teorijas pamati”. Mācību
grāmata/pārstrādātais un papildinātais izdevums. RTU idevniecība 2008.-350 lpp.
3. A.Gulbis, A.Čevers. „Muitas darbības pamati”. Mācību grāmata. RTU idzdevniecība
2007.- 232 lpp.(sakarā ar lielu pieprasījumu izdots atkārtots metiens).
4. A.Krastiņš, K.Ketners, V.Andrējeva. „Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē”.
Mācību līdzeklis. RTU izdevniecība. 2007.-132 lpp.
5. K.Ketners. „Nodokļu plānošana”. RTU izdevniecība. 2007.-114 lpp.
Publicēšanai sagatavotie darbi
1. K.Ketners. Nolikums par diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura
profesionālajā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” Nodokļu
ekonomista vai Muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.
2. K.Ketners. Nolikums par maģistra darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra
profesionāla grāda iegūšanai.
3. J.Briedis. Preču klasifikācija Harmonizētajā sistēmā un kombinētajā nomenklatūrā.
Mācību līdzeklis 2 d.

3.4. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Muitas un
nodokļu administrēšana” studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst strādājot ar literatūru un
internetu, kas nepieciešams, lai sekmīgi izstrādātu studiju darbu vai kvalifikācijas darbu.

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
RTU ir viena no retām mācību iestādēm pasaulē, kurā var iegūt augstāko izglītību
akreditētā programmā muitas un nodokļu jomā starptautiski. RTU ir viena no četrām
universitātēm pasaulē, ar kurām Pasaules muitas organizācija (WCO) 2005.gadā ir noslēgusi
sadarbības līgumu „Par universitātes un muitas sadarbību”.
RTU kopā ar Minsteres (Vācija), Kanberas(Austrālija) un Lozannas (Šveice)
universitātem ir izveidojusi starptautisko muitas universitāšu apvienību („International
NETWORK of Customs Universities (INCU)). Organizācija ar centru Kanberā (Australija),
kurā šodien jau piedalās 43 pasaules augstskolas, prof. A.V.Krastiņš ir tās vadības komitejas
loceklis.
INCU kopīgi ar Pasaules muitas organizāciju (WCO) izdod elektroniski „World
customs Jornal”. Muitas un nodokļu katedras vadītājs prof.A.V.Krastiņš ir pirmā akadēmiskā
un praktiskā pasaules muitas žurnāla redakcijas padomes loceklis. Žurnāls ir izveidots ar
mērķi, lai muitas profesionāļi, pētnieki, pasniedzēji un studenti, no viena avota, visā pasaulē
varētu iegūt jaunāko praktiska un akadēmiska rakstura informāciju par savu nozari, kā arī
dalīties pieredzē. Pirmais numurs tika publicēts 2007.gada martā. Divus RTU pārstāvjus
(A.V.Krastiņš un Jan Erland Jansson) PMO ir arī apstiprinājusi kpar WCO PICARD
programmas padomniekiem.
Kopīgi ar ASV Kalifornijas universitāti, Latvijas Radiācijas drošību centru, VID LR
Ārvalstu ministriju ir izstrādāti projekti stratēģiskās nozīmes dubulta pielietojuma preču
kontroles jomā. Šīs izstrādnes ir nozīmīgs robežu drošības nostiprināšanā gan Latvijā, gan
citās valstīs, lai nodrošinātos pret masu iznīcināšanas ieroču, sprāgstvielu, ķīmisko, ieroču
nelikumīgu pārvietošanu pāri valstu robežām.
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Programmas priekšmeta „Dubultās pielietošanas preču pasniegšanai” piedalījās
vieslektori no ASV Nacionālās kodoldrošības administrācijas Lee Thomas un citi.
Turpinās WCO un RTU sadarbība līguma „Par pasaules līmeņa nodrošināšanu
izglītībā, kvalifikācijas paaugstināšanā un zinātniskajos pētījumos muitas jomā” ietvaros.
Prof. A.V.Krastiņš Pasaules muitas organizācijas Muitu kapacitātes direktorāta
Augstākā līmeņa darba grupas loceklis (Brisele), 3. WCO Vispasaules konferences WCOPICARD orgkomitejas loceklis Šanhajā (Ķīna) 2008.gada 14.-16.maijā, starptautiskā žurnāla
„Intelektual economics and social cohesion” redakcijas padomes loceklis (Viļņa) u.c.
WCO darba grupas loceklis, kura 2007.-2008.gados izstrādāja vienotus muitnieku
profesijas standartus WCO 174 dalībvalstīm. Tas ļaus izveidot vienotas muitnieku apmācības
programmas, kas balstīsies uz šiem standartiem.

3.6. Sadarbība ar darba devējiem
Kā lektori, kvalifikācijas darbu vadītāji un recenzenti, Valsts kvalifikācijas komisijas
vadītāji un locekļi, prakses vadītāji tiek pieaicināti Pirmā līmeņa studiju programmas
realizācijā Valsts ieņēmumu dienesta vadošie speciālisti. Studiju priekšmetu „Muitas un
nodokļu iestāžu personāla vadība„ pasniedz VID Personālas pārvaldes direktore R.Račinska (
0.5 slodzi katedras docente); specializējošo priekšmetu „Nodokļu kontrole „ un „Nodokļu
informācijas sistēma” lasa maģistra programmas absolvente VID ģenerāldirektora pirmā
vietniece N.Jezdakova un daudzi citi.
Pozitīvi ir tas, ka mācību procesā piedalās augsti kvalificēti muitas darba
organizēšanas un nodokļu administrēšanas speciālisti. Sakarā ar to veiksmīgi tiek apvienota
teorija un praksi. VID un Finanšu ministrijas augsti kvalificēti speciālisti tiek iekļauti
profesionālās kvalifikācijas komisijas sastāvā. 2008.gadā VID vadošie speciālisti vadīja 96 un
recenzēja 63 diplomdarbus.
Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes:
-

augsti kvalificētu VID speciālistu iesaistīšana mācību procesā;

-

diplomdarbu tēmu izvēle;

-

izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību;

-

prakses vietu un prakses vadīšanas nodrošināšana.

Jau vairākus gadus Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedrā prakse
tiek organizēta Valsts ieņēmumu dienesta struktūrās.
Visas VID reģionālās iestādes ir iesaistītas muitas un nodokļu virzienos studējošo
praktiskā sagatavošanā.
Prakses vietas tiek piedāvātas reģionālas muitās, nodokļu inspekcijās, Galvenajā
muitas pārvaldē, kā arī muitas noliktavās, VID Reģionālajās iestādēs.
Prakses nobeigumā studenti raksta un aizstāv atskaiti, kura ir par pamatu kvalifikācijas
darba rakstīšanai. Prakses atskaites aizstāvēšanas komisijā piedalās VID vadošie speciālisti.
Studentu praksi vada universitātes un VID augsti kvalificēti speciālisti. Tādējādi,
48% studentiem par prakses vadītājiem nozīmēti muitas virsuzraugi, 22% - daļu un nodaļu
vadītāji, 30% - maiņu priekšnieki.
Ieraksti studentu prakses dienasgrāmatās liecina par to, ka visu praktikantu apmācībā
tika pielietota instruktāža, iepazīšanās ar prakses vietas darbību reglamentējošiem
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dokumentiem, struktūrvienības tehnoloģiskajām shēmām, drošības instrukcijām. Praktiski visi
prakšu vadītāji aktīvi uzraudzīja studentus, gan darba disciplīnas ievērošanas, gan padarītā
darba kvalitātes jautājumā, palīdzēja studentiem apgūt praktiskās darba iemaņas.
Kopīgi ar VID katedras mācībspēki un studenti piedalās pētījumos. Piemēram, klientu
apmierinātības pētījumā piedalījās vairāk nekā 10 muitas un nodokļu specialitātes studenti.
Prof. A.V.Krastiņš ir VID ģenerāldirektora padomnieks muitas jautājumos, VID
2008.gadā organizētās starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences orgkomitejas un
programmas komitejas loceklis.
Sadarbību ar darba devējiem (VID, muitas brokeriem, transporta un loģistikas
uzņēmumiem u.c.) veicina tas, ka Muitas un nodokļu katedra organizē šo iestāžu un
uzņēmumu darbiniekiem kvalifikācijas paaugstināšanu muitas un nodokļu jomā. Apmēram
900 muitnieku, nodokļu inspektoru, sertificēto muitas brokeru un deklarētāju pilnvaroto
pārstāvju ir paaugstinājuši kvalifikāciju RTU Muitas un nodokļu katedras organizētājos
kursos. Pozitīva ietekme ir SESMI un Latvijas ekspeditoru un loģistikas asociācijas
2007.gada noslēgtā līguma realizācijai. Līguma ietvaros tiek nodrošināts studentu prakses
vietas, asociācijas darbinieki piedalās mācību procesā .

4. STUDĒJOŠO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības (LR MK 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 141, 9. – 15.).
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem- kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10
ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju
kursa satura apguvi).
Katedra ievēro šādus izglītības vērtēšanas pamatprincipus:
-

pārbaužu regularitāte;

-

vērtēšanas formu dažādība;

-

pārbaudes rezultātu pieejamība;

-

pozitīvo sasniegumu summēšana.

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz gadā tiek apspriesti katedras sēdē.
Rezultātus apkopo un vērtē programmas administrācija, tie kalpo par pamatu tālākā mācību
procesā pilnveidošanai.
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas jākārto
divreiz mācību gadā. Studiju kursa noslēgumā jāizstrādā diplomdarbs. Diplomdarba
aizstāvēšanu vērtē valsts pārbaudījumu komisija pēc 10 ballu skalas.
Ieskaite tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā- „ieskatīts„ vai „neieskaitīts”.
Prakse tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā- „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Prakses
vērtējumu dod prakses aizstāvēšanas komisija, izvērtējot prakses vietas atsauksmi. Studiju
programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 4.1.tabulā.
4.1.tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanu sistēmas
Mērķi
1.Lai spētu pildīt atbilstoša speciālista

Vērtēšanas sistēma
1. Eksāmeni, studiju darbi, projekti, kā arī
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funkcijas vai arī spētu mācīties
maģistrantūrā muitas un nodokļu
administrēšanas specialitāte, jāiegūst
muitas vadīšanas un nodokļu
administrēšanas profilam atbilstošas
zināšanas.

referātu atzīmes;

2.Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

2.Izpildītie studiju darbi, projekti,
praktiskie darbi, to izpildes novērtējums.

-izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas
konkrēta uzdevuma formulēšanā un
risināšanā;
- izmantot datorus un atbilstošas
datorprogrammas;
-pētnieciskā darba iemaņas.
3.Absolventam jābūt spējīgam darīt:
- izpildīt atbilstoša speciālista funkcijas;
- būt spējīgam nepārtraukti paaugstināt
savu zināšanu līmeni.

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

- prast nodrošināt labu kontaktu ar
kolektīvu.

5. STUDĒJOŠIE
5.1. Studējošo skaits programmā
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programmā uzņemšana sākās 2004./2005.m.g. 1.
kursa dienas nodaļā (pilna laika) studiju programmā uzņemti 39 studenti, neklātienes nodaļā
(nepilna laika) – 138 studenti. 2005./2006. m.g. – dienas nodaļā-110 studenti, neklātienes
nodaļā - 124 studenti. 2006./2007.m.g. dienas nodaļā -75 studenti, neklātienes nodaļā - 140
studenti.
2007./2008. m.g. pirmā kursā imatrikulēti : dienas nodaļā- 65, vakara- 23, neklātienes
– 126.
5.1. tabula
Studentu skaits
Studiju
programmas
īstenošanas vieta

1.kurss

2.kurss

3.kurss

Kopā

Pilna laika

65

63

-

128

Nepilna laika

149

126

73

348

124

5.2. tabula
Studentu uzņemšana un absolventi
UZŅEMTI

2007./2008. m.g.

dienas nodaļā

65

neklātienes nodaļā

126

vakara nodaļa

23

KOPĀ:

214

dienas nodaļā

68

neklātienes nodaļā

80

KOPĀ:

148

5.2. Studējošo sekmības raksturojums
2006./2007.m.g. kvalifikācijas eksāmena vidējā atzīme ir: Rīga-7,20 , Daugavpils
nodaļa-7,12.
2007./2008 m.g. kvalifikācijas eksāmena vidējā atzīme ir: Rīgā -7,42; Daugavpils
nodaļā - 7,24.
5.3.tabula
2006./2007.

2007./2008.

pilna
laika

nepilna
laika

pilna
laika

nepilna
laika

sekmīgie

67

130

59

136

nesekmīgie

8

12

6

13

atskaitītie, %

11,9

8,8

10,1

9,5

sekmīgie

57

115

98

91

nesekmīgie

6

11

14

5

atskaitītie, %

10,5

9,6

14,2

5,5

sekmīgie

-

95

68

67

nesekmīgie

-

10

5

6

atskaitītie, %

-

10,5

7,4

8,9

Mācību
gadi
Kursi

I kurss

II kurss

III kurss
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Viens no atbiruma iemesliem ir tas, ka vidusskolēni arvien mazāk mācās eksaktos
priekšmetus un nokļūstot augstskolā, jauno studentu vispārējā sagatavotība ir vājāka, nekā to
prasa augstskola. Jo stingrākas pasniedzēju prasības, jo atbirums var būt lielāks.
Studējošo un absolventu aptaujas
Aptaujas anketas studenti aizpilda vienu reizi semestrī „Mācībspēks studentu
vērtējumā”. Pēdējā aptauja tika veikta 2008.gadā. Studējošo aptaujā piedalījās 118 studenti.
Anketas tiek aizpildītas anonīmi. Tika konstatēts, ka studenti ir pārliecināti par iespēju gūt
nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī labu augstāko izglītību. Nedaudz zemāk tika
novērtēts praktiskās sagatavošanas līmenis. Kopumā 78% aptaujāto uzskata, ka studijas
augstskolā dos iespēju atrast nākotnē labu darbu VID struktūrās un privātajos uzņēmumos.
Studentu aptaujas rezultāti liecina, ka vēl ir problēmas ar mācību literatūru, vairākos
priekšmetos nav pietiekoši mācību līdzekļi latviešu valodā. Galvenie ieteikumi studiju
programmas uzlabošanai no studentu puses saistīti ar papildus angļu valodu KP iekļaušanu
studiju programmā, mācību literatūras vienību skaita palielināšana.
Analoģiska aptauja tika veikta arī starp koledžas absolventiem. Koledžas absolventi
uzsvēra, ka vispirms studijas augstskolā dod labu vispārējo izglītību, bet salīdzinājumā ar
studentiem absolventi bija nedaudz pesimistiski noskaņoti attiecībā uz laba darba gūšanas
iespējām (65%).
Kā studenti tā arī absolventi uzskata, ka vajadzētu samazināt laiku praksēm un uz tā
rēķina iekļaut programmā papildus priekšmetus, tādus kā statistika, revīzija un kontrole,
palielināt stundu skaitu svešvalodās, it īpaši samazināt matemātikas apjomu.

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā
Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošana var realizēt tieši - izsakot
savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta mācībspēkam, programmas direktoram vai ar
studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās IEF Domes sēdēs.
Studentu interešu ievērošana studiju programmu izveidošanā, realizēšanā un vadīšana
tiek panākta nodrošinot viņu pārstāvniecību RTU Senātā, IEF Domē, institūtu Padomēs.
Studiju procesa gaita studenti var izteikt iebildumus un ieteikumus par studiju procesa
operatīvo organizēšanu (nodarbības vietas, laika, mācībspēku maiņu un tamlīdzīgi). Anketas
ietver jautājumus par konkrētā priekšmeta un pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem. Anketas ir
izveidotas tā, lai studentu sniegtās atbildes palīdzētu novērtēt studiju priekšmetu un
pasniedzēja darba kvalitāti, un dod iespēju studentiem izteikt savu viedokli un sniegt
priekšlikumus pasniedzēja darbības uzlabošanai un studiju programmas pilnveidošanai.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika
Studiju programmu īsteno RTU Inženierekonomikas fakultātes SESMI mācībspēki.
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās (koledžas) izglītības studiju programmas realizācijas
procesā piedalās RTU pasniedzēji un augsti kvalificēti VID profesionāļi ar atbilstošu darba
pieredzi. Pasniedzēju raksturojošie rādītāji parādīti tabulā 6.1. Mācību procesā iesaistīto
mācībspēku skaits palicis bez izmaiņām.
Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību.
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6.1. tabula
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji
Nr. p.k.
1.

2.

3.

Rādītāji
Amati:
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Praktiskie docenti
Lektori
Kopā:
Zinātniskie grādi:
Habilitētie
zinātņu
Zinātņu doktori
Maģistri
Kopā:
Pēc vecuma
31 – 40
41 – 50
51 – 60
Virs 60
Kopā:

Skaits

Procentuālā attiecība

8
5
6
4
23

35 %
22 %
26 %
17 %
100 %

1
12
10
23

4%
52 %
44 %
100 %

3
5
11
4
23

13 %
22 %
48 %
17 %
100 %

Salīdzinot akadēmisko personālu raksturojošos rādītājus par atskaites periodu no
2004./2005. m.g. līdz 2007./2008.m.g. jāsecina, ka ir pieaudzis profesoru (35%) un zinātņu
doktoru (52%) īpatsvars.

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs
Akadēmiskā personāla publikācijas
1. A.Salmiņš, A.V.Krastiņš. „Divejāda pielietojuma preču kontrole”. Mācību līdzeklis.
RTU izdevniecība. 2007.- 256lpp.
2. V.Andrejeva, K.Ketners. Mācību grāmata. „Valsts ieņēmumu teorijas pamati”. RTU
izdevniecība. 2008., 350 lpp.( Papildināta un izdota 2008.)
3. A.Gulbis, A.Čevers. „Muitas darbības pamati”. Mācību grāmata. RTU izdevniecība.
2007., 232 lpp. (sakarā ar lielu pieprasījumu izdota atkārtoti).
4. A.V.Krastiņš, K.Ketners, V.Andrējeva. „Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē”.
Mācību līdzeklis. RTU izdevniecība. 2007.-132 lpp.
Publicēšanai sagatavotie darbi
1. K.Ketners. Nolikums par diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra
profesionālajā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” nodokļu
ekonomista vai Muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas
iegūšanai.2007./ 2008.m.g.
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2. K.Ketners. Prasības par maģistra darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra
profesionālajā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana”. 2007./ 2008.
m.g.
3. J.Briedis. Preču klasifikācija Harmonizētajā sistēma un kombinētajā nomenklatūrā.
Mācību līdzeklis. 2.daļa.
Akadēmiskā personāla piedalīšanas zinātniskajās konferences un kvalifikācijas celšanas
kursos
1. A.Čevers, A.Gulbis, I.Jevinga, M.Pētersone. RTU kvalifikācijas celšanas kursi.
”Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā” 15.februārī
2008. Humanitārais institūts.
2. A.Čevers. Stažēšanās Pasaules muitas organizācijā . Brisele. 2008.
3. A.V.Krastiņš. Starptautiskā konference Pasaules muitas organizācija. 2008.gada
27.marts. Brisele.
4. A.Gulbis, A.Čevers. Piedalīšanās starptautiskā konferencē „Muita un Eiropa
21.gadsimtā” . 2008. Baltkrievija. Minska.
5. A.V.Krastiņš. 3. starptautiskās PICARD konferences orgkomitejas loceklis un
uzstāšanas. 2008. gada 14.-16. maijs. Ķīna. Šanhaja.
6. K.Ketners. International scientific dual conference „Towards knowledge based
economy” Enterprise management: diagnostice, strategy, effectiveness. 2007. Rīga.
7. J.Ivušins, K.Ketners. Banku darbības attīstība Latvijā. //48. RTU studentu zinātniskās
un tehniskās konferences materiāli 2. Ekonomika, uzņēmējdarbība un vadīšana,
ķīmijas tehnoloģija / 2007.g. Rīga RTU Izdevniecība, 2007. – 15lpp.
8. I.Puriņš, K. Ketners. Tiešo nodokļu politikas realizācija Latvijā//48. RTU studentu
zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2. Ekonomika, uzņēmējdarbība un
vadīšana, ķīmijas tehnoloģija / 2007.g. Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. – 26.lpp.,
ISBN 978-9984-32-889-8 .
9. K. Ketners. State Financial policy designing and evaluation in Latvian circumstances//
International scientific dual-conference „Towards knowledge based economy”
&”Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”: Conference
Proceedings, 2007, Riga: RTU Publishing House, 2007.- 31 – 32 pp.
10. K.
Ketners,
S.Zvidrina.
State
policy
decisions
in
Latvian
circumstances//V.International Scientific Conference Management, Economics and
business development in the new European conditions. Brno University of
Technology Faculty of Business and Management. Brno 25.-26.May 2007, - Brno.:
Akademicke Nakladatelstvi CERM, 2007 – 40 p., ISBN 978-80-7204-532-7 .
11. K. Ketners, A.V.Krastiņš. Latvijas nodokļu un muitas speciālistu sagatavošanas
pilnveidošana // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. RTU
48.Starptautiskā zinātniskā konference. Referātu tēzes. Rīga: RTU Izdevniecība –
2007 – 30 lpp., ISBN 978-9984-32-769-3.
12. K. Ketners, A. Magidenko Atkritumu apsaimniekošanas finansēšanas modeļa
pilnveidošana // Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas RTU
48.Starptautiskā zinātniskā konference. 2007.
13. A.Gulbis. RBS Seminārs „Elektronisko resursu lietošana universitārēs” 12.14.septembris 2007.
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14. A.Gulbis. A.Čevers. Starptautiskā konference. Mikola Romeris universitāte Viļņa.
Tēma referāta „Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontrole mūsdienu apstākļos”.
2007.gada 15.-16.novembris
15. I.Jevinga, A.Gulbis, A.Čevers. RTU seminārs „E-studiju vide pielietošana mācību
procesā”. 2008.gada maijs.

7. STUDIJU PROGRAMMAS- SVID ANALĪZE
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī
programmas attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas un fakultātes kopīgs
uzdevums, kas ietver gan dažādu rezultātu vērtēšanu, gan plānošanu.
7.1.tabula
Stiprās puses
Studenti:
- iegūstama kvalitatīva izglītība;
- iegūstamās izglītības prestižs un labas
karjeras iespējas;
- iespējas turpināt izglītību bakalaura studiju
programmā.
Akadēmiskais personāls:
- profesionāli kvalificēts akadēmiskais
personāls;
- akadēmiskā personāla ciešs kontakts ar
VID un muitas iestādēm un augsti
kvalificētiem speciālistiem;
- labas attiecības starp mācībspēkiem un
studējošiem;
- atsaucīgi pasniedzēji.
Studiju process:
- iespēja studentiem ietekmēt studiju
procesu;
- iespējas studēt ārzemju augstskolās.

Iespējas
- studiju programmas pilnveidošana;
- diplomdarbu izstrādes piesaiste pie
konkrēto problēmu risināšanas, ko piedāvā
VID;
- obligāto lekciju apmeklējuma kontrole
pirmajā kursā.

Vājās puses
Studenti:
- motivācijas trūkums studijām;
- darbs finansiālo apstākļu dēļ;
- nav pieejami vairāku pasniedzēju lekciju
konspekti;
- vieglprātīga attieksme pret
- studijām.
Akadēmiskais personāls:
- neapmierinoša mācībspēku vecuma
struktūra;
- dažu pasniedzēju grafiks ir pārāk
noslogots.

Studiju process:
- nepietiekami tiek attīstītas pētnieciskā
darba iemaņas;
- ne visu auditoriju tehniskais aprīkojums
atbilst prasībām;
- nepieciešamība stingri kontrolēt.
Draudi
- budžeta vietu trūkums;
- konkurence no privāto augstskolu puses;
- vēl stingrākas kontroles gadījumā studenti
varētu pāriet uz kādu citu augstskolu, kur
mācīties vieglāk.
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8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES
UZLABOŠANAI
8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana
8.1.tabula
Uzdevumi
Pilnveidot studentu mācību prakses
organizēšanu

Izpilde
Visi studenti kā dienas, tā arī neklātienes nodaļā 100%
nodrošināti ar prakses vietām VID

Izstrādāt mācību metodisko līdzekļu
nodrošinājumu

Uzrakstīti mācību līdzekļi, uzsākta neklātienes nodaļas
studiju mācību priekšmetu kopuma nodrošinājuma
komplektēšana

Veikt studentu, absolventu un darba
devēju aptaujas

Ik gadu tiek veiktas aptaujas (pēdējā 2008.gada februārī).
Darba devēji raksta arī atsauksmes par studentu darbu
prakses laikā

Uzlabot studiju materiāli tehnisko
nodrošinājumu un materiālo bāzi

Studenti mācās jaunās telpās Meža ielā 1/7, kuras
uzbūvētas ar katedras līdzfinansējumu. Tajās ir ierīkotas
arī datorklases, muitas muzejs, iegādāta kopēšanas tehnika

Regulāri pārskatīt un koriģēt mācību
priekšmetu programmas

Ir veiktas izmaiņas studiju priekšmetu programmas ievesta 7.3.2 daļa studentu patstāvīgais darbs, atjaunots
literatūras saraksts. Aktualizētas mācību kursu
programmas

Aktualizēt semestra mācību plānu

Ir pārskatīti un koriģēti semestra plāni, kā rezultātā
uzlabota priekšmetu pasniegšanas loģiskā secība

Papildināt mācību metodisko literatūru 2007./2008. m.g. izdoti 4 mācību līdzekļi:
speciālajos priekšmetos
- Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē
- Divējāda pielietojuma preču kontrole
- Muitas darbības pamati
- Valsts ieņēmumu teorijas pamati
Reklamēt un popularizēt studiju
programmas priekšrocības

2007./2008.g. sagatavoti un izdoti prospekti par studiju
programmu.
Piedalīšanas RTU Atvērto durvju dienās. Piedalīšanas
izstādē „Skola”.
Piedalīšanas televīzijas raidījumos, lai popularizētu studiju
programmu (2008.gadā -6 reizes).
Reklāmas raidījumu pa radio (40 reizes).
Sagatavots un izdots angļu valodā katedras un studiju
programmas prospekts. Piedalīšanas starptautiskā izstādē
par muitas izglītību Šanhajā 2008.gada 14.-16.maijā.
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8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai
8.2.tabula.
Nr.

Pasākums

Izpildītājs

Pasākumu
izpildes
sākums

1.

Nodrošināt studentiem pilnvērtīgus studiju
apstākļus (labiekārtotas mācību auditorijas,
moderno tehnisko līdzekļu izmantošana,
metodiskās literatūras pieejamība)

Programmas
direktors

pastāvīgi

2.

Veicināt studentu apmaiņu ar ārvalstu
augstskolām un starptautisku programmu
ERASMUS, TEMPUS ietvaros

Programmas
direktors

pastāvīgi

3.

Turpināt studiju programmas attīstību un
kvalitāti

Programmas
direktors

pastāvīgi

4.

Paaugstināt studiju kvalitāti un padziļināt
Mācībspēki
studiju programmu saistību ar mūsdienu lietišķo
zinātni

pastāvīgi

5.

Regulāri izstrādāt un publicēt studiju materiālus
studentu patstāvīgam darbam

Mācībspēki

pastāvīgi

6.

Nodrošināt akadēmiska personāla regulāru
profesionālas kvalifikācijas celšanu

Katedras vadītājs

mācību gada
laikā

7.

Papildināt programmas realizācijas resursus

Programmas
direktors

pastāvīgi

8.

Pilnveidot prakses organizēšanas sistēmu

Prakses
atbildīgais

pastāvīgi

9

Turpināt piesaistīt darba devējus studiju procesa Programmas
organizēšanā, realizēšanā un pilnveidošanā
direktors

pastāvīgi

10.

Izstrādāt e-studiju vidi katram pirmā līmeņa
programmas specializējošam priekšmetam

mācību gada
laikā

Muitas un nodokļu administrēšanas
programmas direktors

Mācību
priekšmeta
atbildīgais

A.V.Krastiņš
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Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Muitas un nodokļu katedra

Apstiprināts
RTU Senāta sēdē
2009.gada 29.decembra prot.Nr.536
Mācību prorektors
U.Sukovskis

Akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas
“Muitas un nodokļu administrēšana”
pašnovērtējuma ziņojums
par 2008./2009.m.g.

Rīga – 2009
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN
UZDEVUMI
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un
nodokļu administrēšana” mērķis ir sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību muitas
eksperta vai nodokļu inspektora kvalifikācijas iegūšanai, kas dod iespēju turpināt studijas
profesionālā bakalaura studiju virzienā „Muitas un nodokļu administrēšana” vai uzsākt
praktisko darbību Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitas vai nodokļu administrēšanas
struktūrvienībās, atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām.
Atbilstoši profesijas standartam, ceturtais līmenis paredz tādu teorētisko un praktisko
sagatavotību, kas dod iespēju:
Nodokļu inspektoram:
-

Veikt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu aprēķināšanu;

-

Pārbaudīt nodokļu deklarācijas;

-

Konsultēt nodokļu maksātājus par nodokļu maksājumu aprēķināšanu un maksāšanas
kārtību.
Muitas ekspertam:

-

Veikt transporta līdzekļu un fizisko personu kontroli;

-

Strādāt ar VID informatīvajām sistēmām;

-

Veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, aplikšanu ar muitas maksājumiem un
muitas maksājumu iekasēšanu;

-

Nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību.
Studiju programmas uzdevumi:

-

Nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izglītību;

-

Nodrošināt iespēju studējošajiem iegūt kvalifikāciju, kas būtu nepieciešama nākošajā
darba vietā;

-

Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu garīgo un profesionālo pilnveidošanos;

-

Rosināt studentos intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

Programmā iekļauti nozares obligātie studiju priekšmeti: Starptautiskie ekonomiskie
sakari, Vadīšanas teorija, Finanses un nodokļi, Grāmatvedība, Administratīvās tiesības,
Krimināltiesības un kriminālprocess, Lietvedība un korespondence, Ievads specialitātē.
Nozares ierobežotās izvēles priekšmeti: Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība, Eiropas
Savienības muitas politika, Uzņēmējdarbības loģistikas pamati, Globālā loģistika un
transports, Lietišķā angļu/vācu valoda.
Virzienā “Muitas vadīšana” ir tādi specializējošie priekšmeti kā Muitas darbības
organizēšana un kontrole, Harmonizētā preču sistēma, Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana, Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs, Riska analīze un preču
kontroles organizēšana.
Virzienā “Nodokļu administrēšana” ir tādi specializējošie priekšmeti kā Finanšu
grāmatvedība, Nodokļu grāmatvedība, Vadīšanas grāmatvedība un kalkulācija, Muitas
darbības pamati, Uzņēmējdarbības finanses un kreditēšana.
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Īpaša uzmanība tiek veltīta praksei. Prakses laikā students iegūst praktiskās darba
iemaņas muitas kontroles veikšanā, nodokļu un nodevu aprēķināšanā, kravu un pasažieru
plūsmas dokumentu noformēšanā, transporta līdzekļu kontrolē, kā arī iepazīstas ar muitas
noliktavu darbību un to kontroles pasākumiem.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānos
Lai paaugstinātu studentu profesionālo zināšanu līmeni, saskaņā ar studiju programmā
RIKM0 obligātās izvēles (B daļa) nozares studiju priekšmets „Personāla vadīšana” (2 KP)
tika aizstāts ar priekšmetu „Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība” (2 KP).
2008./2009.m.g. koriģēti pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas (RIKMO)
semestra studiju plāni dienas, vakara un neklātienes nodaļās.

2.2. Studiju programmas atbilstība
2001.gada 20. marta LR MK noteikumi Nr.141 „Par valsts pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības standartu” reglamentē pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas saturs veidots saskaņā ar
specializācijai atbilstošo profesiju standartu ( Muitas eksperts reģ.Nr. PS0275) un (Nodokļu
inspektors reģ.Nr.PS 0287). Standartu izstrādāšanā piedalījās darba grupa Valsts ieņēmumu
dienesta ģenerāldirektora vadībā. Programmas saturs atbilst VID izvirzītajām prasībām un
pozitīvi novērtēts.

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ
REALIZĀCIJA
3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā
Pamatojoties uz darba tirgus pētījumiem un darba devēju anketēšanas rezultātiem
studiju programma realizācijas procesā tiek papildināta un aktualizēta.
Lai paaugstinātu studentu profesionālo zināšanu līmeni, programmā obligātās izvēles
(B daļa) nozares studiju priekšmets „Personāla vadīšana” tika aizstāts ar priekšmetu „Muitas
un nodokļu iestāžu personāla vadība Mācību procesā tiek praktizētas izbraukumu nodarbības
Rīgas muitā , Rīgas brīvostā, VID teritoriālajās nodokļu iestādes.

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un
uzdevumu sasniegšana
Studiju process tiek veidots kā aktīvs, studentam saistošs process, tajā ietilpst lekcijas, semināri, situācijas un praktisko uzdevumu risināšana, individuālais un grupu darbs,
t.sk. pētnieciskais darbs, izbraukuma nodarbības, prakse, darba devēju pārstāvju vieslekcijas.
Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā mācību process tiek organizēts
auditorijās, datorklasēs, laboratorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās un
praktiskās nodarbības. Datorklases tiek izmantotas praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj
studentiem apgūt jaunākās informatīvās tehnoloģijas un datu bāzes. Studiju priekšmetā
„Muitas informācijas sistēma” tiek izmantota datorizētā programma ASYCUDA++, Jaunās
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datorizētās tranzītā sistēmas (NCTS) MCC un GMS moduļi. Iegādāta programma
„Harmonaizer”, kura izstrādāta kopā ar Zviedrijas Muitas pārvaldes mācību centru un tulkota
latviešu valodā.
ORTUS sistēma papildus nodrošina studējošos ar informāciju par konkrēto studiju
priekšmetu, tā apgūšanas prasībām un metodiskajiem materiāliem. Ar ORTUS ieviešanu
mācību procesā pasniedzējiem palielinājās iespēja pielietot individuālo darbu ar studentiem,
kā arī radās papildus iespējas izsniegt atjaunotus izdales materiālu. Students savu sekmību var
kontrolēt interaktīvajā portālā.
Pārstrādāti un aktualizēti studiju kursu programmas speciālajos muitas un nodokļu
priekšmetos. Kursu programmās ieviesta daļa 7.3.2 „Patstāvīgais studentu darbs”, papildināts
rekomendējamās literatūras saraksts. Pastāvīgi tiek papildināts metodiskās literatūras krājums
un izmantots mācību procesā. Izdotas 2 mācību grāmatas. Ir iegādāti 2 jauni projektori un
aprīkotas 5 auditorijas (Indriķa iela 8a).

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze
Tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni kabineti, datorklases, papildināta un
atjaunota biroja tehnika, datori, iegādāta un izdota metodiskā literatūra mācību procesa
vajadzībām.
Pasniegšanā tiek izmantoti modernas prezentācijas metodes. Ar tehniskiem līdzekļiem
Indriķa iela 8 ir iekārtotas 5 auditorijas.
Meža 1/7-113 ir iekārtots IEVF metodiskais kabinets. Katedras rīcībā ir metodiskais
kabinets (Indriķa 8a-407), kas nodrošināts ar normatīviem aktiem muitas un nodokļu jomā,
katedras izdotiem mācību līdzekļiem un izdales materiāliem. Metodiskais kabinets regulāri
tiek papildināts ar zinātnisko un metodisko literatūru, normatīviem aktiem. Studentiem ir
iespēja izmantot datorklasē Indriķa 8a-530 internetu, kā arī Indriķa 8a-512 kopēt materiālu.
Mācību gadā laikā notiek ORTUS apgūšana un ievešana mācību procesā.
Tehniskā nodrošinājuma pilnveidošana 2008./2009.mācību gadā notika sekojošos
virzienos:
-

datortehnikas atjaunošana un pilnveidošana;

-

auditoriju labiekārtošana;

-

telpu remonts, jaunas biroja iegāde;

-

mācību auditoriju aprīkošana ar tehniskiem līdzekļiem;

-

mācību - metodisko materiālu sagatavošana.

3.4. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Muitas un
nodokļu administrēšana” studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst strādājot ar literatūru un
internetu, kas nepieciešams lai sekmīgi izstrādātu kursa darbu vai kvalifikācijas darbu.

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
RTU ir trešā universitāte pasaulē ar kurām Pasaules muitas organizācija (WCO)
2005.gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu „Par universitātes un muitas sadarbību, lai
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nodrošinātu pasaules līmeni muitnieku izglītībā un kvalifikācijas celšanā, zinātnē un muitu
kapacitātes paaugstināšanā”.
RTU kopā ar Minsteres (Vācija), Kanberas(Austrālija) un Lozannas (Šveice)
universitātēm ir izveidojusi Starptautisko muitas universitāšu apvienību ((„International
Network of Customs Universities” (INCU) www.incu.org).
Šajā organizācijā ar centru Kanberā (Austrālija), šodien kā asociētie locekļi ir
uzņemtas vairāk nekā 70 valstu (ASV, Ķīna, Japāna, Krievija, Indija, Lielbritānija,
Latīņamerikas valstis u.c.) muitas akadēmijas un universitātes. Profesors A.V.Krastiņš ir šīs
organizācijas vadības komitejas(INCU) loceklis. INCU sadarbībā ar WCO ir izveidojusi un
izdod Pasaules muitas žurnālu-World Customs Journal (www. worldcustomsjournal.org) gan
interneta, gan drukātā versijā. Prof. A. V.Krastiņš ir šī žurnāla redkolēģijas padomes loceklis.
Žurnāls ir izveidots, lai muitas profesionāļi, pētnieki, pasniedzēji un studenti visā
pasaulē varētu iegūt jaunāko praktiska un akadēmiska rakstura informāciju par savu nozari un
dalīties pieredzē.
INCU un WCO ir izveidojušas starptautisku programmu PICARD, kuras galvenais
mērķis ir dažādu valstu muitu un augstākās izglītības iestāžu sadarbība, izglītības un
zinātnisko pētījumu attīstība.
Līgumā ietvaros starp WCO un RTU turpinās sadarbība „Par pasaules līmeņa
nodrošināšanu izglītībā, kvalifikācijas paaugstināšanā un zinātniskajos pētījumos muitas
jomā”.
Prof. A.V.Krastiņš ir Pasaules muitas organizācijas Muitu kapacitātes direktorāta
Augstā līmeņa darba grupas loceklis (Brisele), WCO INCU PICARD konferences
orgkomitejas loceklis (Brisele-2006.g.,2007.g.,Ķīna-2008.g.,Kosta-Rika 2009.g.).
Prof. A.V.Krastiņš ar arī WCO darba grupas loceklis, kura izstrādāja vienotus
muitnieku profesijas standartus WCO 174 dalībvalstīm.
2008.gadā 27. un 28.novembrī RTU notika Starptautiskās muitas universitāšu
apvienības (INCU) vadības komitejas sēde. Tajā piedalījās komitejas locekļi no Austrālijas
,Vācijas, Šveices un Latvijas, kā arī WCO ģenerālsekretārs Kunio Mikurija (Japāna).
Sadarbība ar WCO un INCU ļauj izvirzīt vienotas kvalifikācijas prasības muitnieku
apmācībā. Ir iespējas sagatavot un ieviest visā pasaulē vienotas studiju programmas un
sagatavot vienotu mācību literatūru . Tiek plānots ieviest vienotu tālmācības sistēmu un
veidot mācībspēku un studentu apmaiņu starp sadarbības universitātēm. Jāatzīst, ka ņemot
vērā muitas darba specifiku, studentu apmaiņas iespējas šajā jomā līdz šim ir bijušas ļoti
ierobežotas.
2008.gadā 28.novembrī Rīgā tika noslēgts sadarbības līgums muitas izglītības jomā
starp RTU Muitas un nodokļu katedras un Kanberas Universitāti (Austrālija).
Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu 2008.gadā 26. novembrī notika starptautiskā
konference „Nodokļu administrēšanas un muitas atbilstība Eiropas Kopienas vienotā tirgus
ietvaros”. Prof.A.V.Krastiņš ir šīs konferences orgkomitejas priekšsēdētāja vietnieks,
zinātnisko rakstu redkolēģijas loceklis.
2008.gadā 9.decembrī tika noslēgts sadarbības līgums starp RTU Muitas un nodokļu
katedru un Ukrainas Muitas akadēmiju. Līgumā noteikts, ka abas augstskolas sadarbosies
starptautisko grantu programmu apguvē, tai skaitā Eiropas Savienības kaimiņu reģionu
izglītības sistēmas reformai paredzētās TEMPUS programmas projektu īstenošanā, kā arī
kopīgi integrēs muitnieku un nodokļu speciālistu studiju programmas Pasaules Muitas
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organizācijas (PMO) izstrādātajos profesiju standartos. Šis sadarbības līgums ir reģistrēts LR
Ārlietu ministrijā un ir viens no līgumiem, ar kuru palīdzību Latvija sniedz atbalstu Ukrainai
ceļā uz ES.
2008.gadā 15.decembrī RTU Muitas un nodokļu katedra noslēdza sadarbības līgums
ar Sanktpēterburgas Informācijas un Tehnoloģijas universitāti (Krievija) par sadarbību muitas
izglītības jomā.
Muitas un nodokļu katedras studenti apmaiņas programmas ERASMUS ietvaros
regulāri papildina savas zināšanas ārvalstu augstskolās. Kā piemēru var minēt RICMO 2.kursa
studenti Jekaterinu Baženovu, kura pabeidza apmācību Somijā.

3.6. Sadarbība ar darba devējiem
Valsts ieņēmumu dienesta vadošie speciālisti kā lektori, kvalifikācijas darbu vadītāji
un recenzenti, Valsts kvalifikācijas komisijas vadītāji un locekļi, prakses vadītāji piedalās
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas realizācijā. Studiju
specializējošos priekšmetus „Nodokļu kontrole„ un „Nodokļu informācijas sistēmas” lasa
maģistra programmas absolvente VID ģenerāldirektore, katedras praktiskā docente
N.Jezdakova, studiju priekšmetu „Muitas audits” lasa VID Muitas pārvaldes Pēcimporta
audita daļas priekšnieks Z.Lukjanovičs, studiju priekšmetu „ES muitas politika” VID Muitas
pārvaldes nodaļas priekšniece RTU absolvente Mg.oec. I.Knoka un daudzi citi VID vadošie
speciālisti.
Pozitīvi, ka mācību procesā piedalās augsti kvalificēti muitas darbības organizēšanas
un nodokļu administrēšanas speciālisti, kas ļauj teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
veiksmīgi pielietot praksē. VID augsti kvalificēti speciālisti tiek iekļauti profesionālās
kvalifikācijas komisijas sastāvā. 2009.gadā VID vadošie speciālisti vadīja 26 un recenzēja 12
kvalifikācijas darbus.
2009.gadā 23.martā starp RTU Muitas un nodokļu katedru un Valsts ieņēmumu
dienestu (VID) tika noslēgts jauns sadarbības līgums. Līguma mērķis ir veicināt VID un RTU
sadarbību augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā, zinātniskās pētniecības jomā, sekmēt
VID materiāli tehniskā nodrošinājuma izmantošanu, t.sk. nodrošināt iespējas studentiem
prakses programmas apgūšanu VID struktūrvienībās, informēt studentus par VID darbības
virzieniem, mērķiem, aktivitātēm, jaunāko informāciju muitas un nodokļu jomā.
Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras studentiem prakse tiek
organizēta dažādas Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībās. Prakses vietas tiek piedāvātas
reģionālajās muitas iestādēs, nodokļu inspekcijās, Galvenajā muitas pārvaldē, VID
Reģionālajās iestādēs.
Prakses nobeigumā studenti raksta un aizstāv atskaiti, kura ir par pamatu kvalifikācijas
darba izstrādāšanai. Prakses atskaites aizstāvēšanas komisijā piedalās VID vadošie speciālisti.
Studentu praksi kā no universitātes, tā arī no VID puses vada kvalificēti speciālisti.
Tādējādi 29% studentu par prakses vadītājiem nozīmēti muitas virsuzraugi, 31% - daļu un
nodaļu vadītāji, 24% - maiņu priekšnieki, 16% galvenie nodokļu inspektori.
Ieraksti studentu prakses dienasgrāmatās liecina par to, ka visu praktikantu apmācībā
tika pielietota instruktāža, iepazīšanās ar prakses vietas darbību reglamentējošiem
dokumentiem, struktūrvienības tehnoloģiskajām shēmām, drošības instrukcijām. Praktiski visi
prakšu vadītāji aktīvi uzraudzīja studentus, gan darba disciplīnas ievērošanas, gan padarītā
darba kvalitātes jautājumā, palīdzēja studentiem apgūt praktiskās darba iemaņas.
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Kopīgi ar VID darbiniekiem Muitas un nodokļu katedras mācībspēki un studenti
piedalās socioloģiskajos pētījumos. Piemēram, pētījumā „VID klientu apmierinātība”
piedalījās vairāk nekā 10 muitas un nodokļu specialitātes studenti. Par šo pētījumu gan
studenti, gan Muitas un nodokļu katedra saņēma VID ģenerāldirektora pateicību.
Prof.A.V. Krastiņš ir VID ģenerāldirektora padomnieks muitas jautājumos, VID
2008.g. organizētās starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences orgkomitejas un
programmas komitejas loceklis.
Sadarbību ar darba devējiem (VID, muitas brokeriem, transporta un loģistikas
uzņēmumiem u. C.) veicina tas, ka Muitas un nodokļu katedra organizē šo iestāžu un
uzņēmumu darbiniekiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursus muitas un nodokļu jomā. Ik
gadus apmēram 900 muitnieku, nodokļu inspektoru, sertificēto muitas brokeru un deklarētāju
pilnvaroto pārstāvju savu paaugstina kvalifikāciju RTU Muitas un n nodokļu katedras
organizētājos kursos. Pozitīva ietekme uz mācību procesu ir SESMI un Latvijas ekspeditoru
un loģistikas asociācijas 2007.gada noslēgtā līguma realizācijai. Tās ietvaros tiek nodrošinātas
studentu prakses vietas, asociācijas darbinieki piedalās mācību procesā.

4. STUDĒJOŠO MĀCĪBU SASNIEGUMU
VĒRTĒŠANA
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības (LR MK 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 141, 9. – 15.).
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem- kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10
ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju
kursa satura apguvi).
Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divas reizes gadā tiek apspriesti katedras sēdē.
Rezultātus apkopo un vērtē arī programmas administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai
mācību procesa pilnveidošanai.
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas jākārto
divreiz mācību gadā. Studiju kursa noslēgumā jāizstrādā kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas
darbu aizstāvēšanu vērtē valsts pārbaudījumu komisija pēc 10 ballu skalas. Ieskaite tiek
vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā- „ieskaitīts„ vai „neieskaitīts”.
Prakse tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā- „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Prakses
vērtējumu dod prakses aizstāvēšanas komisija, izvērtējot prakses vietas atsauksmi par
studentu studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 4.1.tabulā.
4.1.tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanas sistēma
Mērķi
1.Nepieciešamās iemaņas un prasmes:
- izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta uzdevuma
formulēšanā un risināšanā;

Vērtēšanas sistēma
1.Izstrādātie referāti, praktiskie
darbi to izpildes novērtējums.

- izmantot datorus un atbilstošas datorprogrammas;
- pētnieciskā darba iemaņas.
2.Jāiegūst muitas vadīšanas un nodokļu administrēšanas
profilam atbilstošas zināšanas, lai spētu pildīt atbilstoša

2. Eksāmeni, ieskaites, kursa
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speciālista funkcijas vai arī spētu mācīties bakalaura studiju
programmā muitas un nodokļu administrēšanas jomā.

darbi, kā arī semināru vērtējums.

3. Absolventam jābūt spējīgam:

3.Izstrādātā kvalifikācijas darba
līmenis un novērtējums, kā arī
darba vadītāja atsauksmes.

- izpildīt atbilstoša speciālista funkcijas;
- nepārtraukti paaugstināt savu zināšanu līmeni;
- nodrošināt labu kontaktu ar kolektīvu.

5. STUDĒJOŠIE
5.1. Studējošo skaits programmā
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas pirmā kursā imatrikulēti:
2007./2008. m.g. pirmā kursā imatrikulēti: dienas nodaļā - 65 studenti, vakara nodaļā 23 studenti, neklātienes nodaļā – 126 studenti.
2008./2009.m.g. pirmā kursā imatrikulēti: dienas nodaļā -33 studenti, vakara nodaļā 22 studenti, neklātienes nodaļā -110 studenti.
5.1. tabula
Pirmā kursā imatrikulēti
2007./2008. m.g.

2008./2009.m.g.

Dienas nodaļā

65

33

Neklātienes nodaļā

126

110

Vakara nodaļā

23

22

KOPĀ:

214

165
5.2. tabula

Studentu skaits
1.kurss

2.kurss

3.kurss

Kopā

Pilna laika

32

58

-

90

Nepilna laika

119

109

121

349

Kopā:

151

167

121

439

Studiju
programmas
īstenošanas veids

5.2. Studējošo sekmības raksturojums
2007./2008.m. studiju gadā kvalifikācijas eksāmena vidējā atzīme ir: Rīgā-7,42;
Daugavpils nodaļā - 7,24.
2008./2009.m.g.kvalifikācijas darba aizstāvēšanas vidēja atzīme ir: Rīgā-7,38;
Daugavpils nodaļā- 7,15.
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5.3.tabula
Sekmības analīze par 2008./2009.m.g.
kurss

pilna laika

nepilna laika (nekl.)

nepilna laika (vak.)

%

sekm.

nesekm.

sekm.

nesekm.

%

sekm.

1.

31

1

3.12%

83

18

17.82

16

2

11.11%

2.

47

11

18.96%

82

11

10.09%

12

4

25%

3.

-

-

-

89

16

15,2

10

6

37,5%

Kopā:

78

12

18,2%

254

45

15%

38

12

24%

Lielākās grūtības studentiem
mikroekonomika, finanses un nodokļi.

nesekm.

sagādāja

tādi

priekšmeti

kā:

%

matemātika,

Viens no nesekmības iemesliem ir tas, ka jauno studentu vispārējā sagatavotība ir
vājāka, nekā to prasa augstskola. Jo stingrākas pasniedzēju prasības, jo nesekmīgo skaits var
būt lielāks.

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā
Studentu interešu ievērošana studiju programmu izveidošanā, realizēšanā un vadīšanā
tiek panākta nodrošinot viņu pārstāvniecību RTU Senātā, IEVF Domē, institūtu Padomēs.
Studiju procesa gaitā studenti var izteikt iebildumus un ieteikumus par studiju procesa
operatīvo organizēšanu (nodarbību vietas, laika, mācībspēku maiņu un tamlīdzīgi). Anketas
ietver jautājumus par konkrētā priekšmeta un pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem. Anketas ir
izveidotas tā, lai studentu sniegtās atbildes palīdzētu novērtēt studiju priekšmetu un
pasniedzēja darba kvalitāti, un dod iespēju studentiem izteikt savu viedokli un sniegt
priekšlikumus pasniedzēja darbības uzlabošanai un studiju programmas pilnveidošanai.
Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši - izsakot savas
vēlmes tiešajam mācību priekšmeta mācībspēkam, programmas direktoram vai ar studentu
pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās IEF Domes sēdēs.
Studējošo un absolventu aptaujas
Aptaujas anketas „Mācībspēks studentu vērtējumā” studenti aizpilda vienu reizi
semestrī. Pēdējā aptauja tika veikta 2008.gada. Studējošo aptaujā piedalījās 87 studenti.
Anketas tiek aizpildītas anonīmi. Tika konstatēts, ka studenti ir pārliecināti par iespēju gūt
nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī labu augstāko izglītību. Nedaudz zemāk tika
novērtēts praktiskās sagatavošanas līmenis. Kopumā 65% aptaujāto uzskata, ka studijas
augstskolā dos iespēju atrast nākotnē labu darbu VID struktūrās un privātajos uzņēmumos.
Studentu aptaujas rezultāti liecina, ka vēl ir problēmas ar mācību literatūru, vairākos
priekšmetos nav pietiekoši mācību līdzekļi latviešu valodā. Galvenie ieteikumi studiju
programmas uzlabošanai no studentu puses saistīti ar papildus angļu valodu KP iekļaušanu
studiju programmā, mācību literatūras vienību skaita palielināšanu.
Analoģiska aptauja tika veikta arī starp pirmā līmeņa programmas absolventiem.
absolventi uzsvēra, ka vispirms studijas augstskolā dod labu vispārējo izglītību, bet
salīdzinājumā ar studentiem absolventi bija nedaudz pesimistiski noskaņoti attiecībā uz laba
darba gūšanas iespējām (58%), ko zināmā mērā var izskaidrot ar ekonomisko krīzi valstī un
ļoti radikālu darbinieku skaita samazināšanu VID muitas un nodokļu iestādes. Kā studenti tā
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arī absolventi uzskata, ka vajadzētu samazināt laiku praksēm un uz tā rēķina iekļaut
programmā papildus priekšmetus, tādus kā statistika, revīzija un kontrole, palielināt stundu
skaitu svešvalodās, bet īpaši samazināt matemātikas apjomu. Taču tam negribētos piekrist, jo
tieši pirmā līmeņa studiju programmai jānodrošina arī profesionālā darba iemaņas darbam
muitas un nodokļu iestādē.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika
Studiju programmu īsteno RTU Inženierekonomikas fakultātes SESMI mācībspēki.
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās (koledžas) izglītības studiju programmas
realizācijas procesā piedalās RTU pasniedzēji un augsti kvalificēti VID speciālisti ar
atbilstošu darba pieredzi. Atskaites perioda palielinājies profesoru skaits Dr.oec. , asoc. prof
.K.Ketners ievēlēts par profesoru.
VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jautājumos, augsti kvalificēta speciāliste Mg.
oec. N.Jezdakova ievēlēta par praktisko docenti. VID augsti kvalificēta speciāliste, praktiskā
docente R.Račinska pieņemta darbā Muitas un nodokļu katedrā pamatdarbā.
6.1 tabula
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji
Nr. p.k.
1.

2.

3.

Rādītāji
Amati:
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Praktiskie docenti
Lektori
Kopā:
Zinātniskie grādi:
Habilitētie zinātņu doktori
Zinātņu doktori
Maģistri
Kopā:
Pēc vecuma
31 – 40
41 – 50
51 – 60
Virs 60
Kopā:

Skaits

Procentuālā

4
1
5
6
5
21

19,1 %
4,7%
23,8 %
28,6 %
23,8%
100 %

10
6
16

62,5%
37,5%
100 %

3
4
10
4
21

14,2 %
19.1 %
47,6 %
19,1%
100 %

attiecība

Salīdzinot akadēmisko personālu raksturojošos rādītājus par atskaites periodu no
2007./2008. m.g. līdz 2008./2009.m.g. jāsecina, ka ir pieaudzis zinātņu doktoru (62,5%)
īpatsvars.
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6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs
Akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide tiek īstenota, veicot zinātniskos
pētījumus, publicējot zinātniskos darbus, piedaloties starptautiskās konferencēs, kā arī
apmeklējot kursus un pilnveidojot pasniegšanas metodes par ORTUS vidi.
Akadēmiskā personāla publikācijas
1. A.Urtāns, K. Ketners, M. Ankalniņš, A. Krastiņš. Nodokļi, nodevas un muita Latvijā /
A.Urtāna redakcijā.-Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. – 204 lpp.
2. K.Ketners,O.Lukāšina. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā : salīdzinoša analīze un
praktiski ieteikumi. Sērija Aktuālie biznesa jautājumi.- Rīga: Merkūrijs LAT, 2008.237 lpp.
3. K.Ketners ,O. Lukašina. Налоги в Европейском Союзе и Латвии : сравнительный
анализ и практические рекомендации . Rīga : Merkūrijs Lat, 2008. – 277 c.
4. V.Andrējeva, K.Ketners. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata . Rīga:
RTU, IEVF [2. izd.], 2008.- 440 lpp.
5. K. Ketners, Nodokļu optimizācijas principi. Rīga: Merkūrijs LAT 2008.- 116 lpp.
6. J.Ē.Niedrītis. Mācību grāmata. Marketings. Ceturtais, pārstrādātais un papildinātais
izdevums. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. -488 lpp.
Publicēšanai sagatavots
A.Gulbis , A.Krastiņš. Nolikums par kvalifikācijas darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu
1.līmeņa profesionālajā studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana”. 2008./ 2009.
m.g.
Akadēmiskā personāla piedalīšanas zinātniskajās konferences
1. A.Krastiņš. Starptautiskā konference ” Nodokļu administrēšanas un muitas atbilstība
Eiropas Kopienās vienotā tirgus ietvaros”.Konferences orgkomitējas priekšsēdētāja
vietnieks, zinātnisko rakstu redkolēģijas loceklis. Rīga,VID, 2008.g.26.novembris.
2. A.Krastiņš. Starptautiskās muitas universitāšu apvienības (INCU) vadības komitejas
sēde. Orgkomitējas loceklis. Rīga. 2008.g. 27.-28. novembrī.
3. A.Krastiņš., A.Gulbis. Starptautiskā konference „Muitas
pilnveidošana”.2009.g. Baltkrievija.08.04.2009.-11.04.2009.

izglītības

sistēmas

4. A.Krastiņš. Starptautiskās PICARD konferences. Orgkomitējas loceklis. Kosta-Rika.
2009.g.septembris.
5. K.Ketners. Baltijas Finanšu forums Ikgadēja konference ”Bankas un finanses Baltijā”.
Tēzes „Nodokļu optimizācija: iespējas un ierobežojumi” , Rīga, 2008.g. 29.30.septembris.
6. K.Ketners. International Summer Scholl for Doctoral Students and Workshop
„Development of Research Methods : Management ofKnowledge”, Rīga Technical
University. 26.-28.august 2008.
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7. I.Jevinga, V.Urbāne. Darba aizsardzības pasākuma ekonomiskas efektivitātes
vērtējuma metodes Latvijas būvniecības uzņēmumos. Tēzes. S.-Pēterburgā, 2008.
gads.
8. K.Ketners. Ekonomika un vadība-2008. Starptautiskā zinātniskā konference. Lietuva.
Kaunas Tehnoloģijas universitāte. 2008.g.
9. A.Čevers. Praktiskās pieredzes apmaiņa. Krievijas muitas akadēmija. Maskava,
S.Pēterburga. 2009.marts.
10. E.Niedrītis. Starptautiakā LU 67 konference Vadības zinātnes sekcijā „Orgnizāciju
vadības aktualitātes” ar referātu. 2009.g. februāris.
11. I.Jevinga, R.Račinska. Latvijas Augstākās izglītības budžeta finansējuma modeļi.
Tēzes Brno Tehnoloģiskās universitātes, zinātniskās konferences rakstu krājums.
2009.gads.
12. I.Jevinga, Z.Sundukova. Uzņēmumu maksātspējas novērtēšanas metodoloģiskās
problēmas. Raksts RTU, IEVF zinātnisko rakstu krājumā. 2009.gads.

7. STUDIJU PROGRAMMAS- SVID ANALĪZE
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir parādīts
7.1.tabulā.
7.1.tabula
Studiju programmas un tās realizācija
Stiprās puses

Vājās puses

Studenti:

Studenti:

-iegūstamās izglītības prestižs un labas
karjeras iespējas;

-neliels stipendiju skaits;

-iegūstama kvalitatīva izglītība;

-darbs finansiālo apstākļu dēļ;

-motivācijas trūkums studijām;

-iespējas turpināt izglītību bakalaura studijās.

-nav pieejami vairāku mācībspēku lekciju
konspekti.

Akadēmiskais personāls:

Akadēmiskais personāls:

-atsaucīgi pasniedzēji;

-pasniedzēju grafiks ir pārāk noslogots;

-profesionāli kvalificēts akadēmiskais
personāls;

-neapmierinoša akadēmiskā personāla
vecuma struktūra.

-akadēmiskā personāla ciešs kontakts ar
darba devējiem;
-labs kontakts starp mācībspēkiem un
studējošiem.
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Studiju process:

Studiju process:

-laba starptautiskā sadarbība;

-nepietiekams lielo auditoriju skaits;

-ORTUS pielietošana mācību procesā;

-ne visu auditoriju tehniskais aprīkojums
atbilst prasībām;

-iespējas piedalīties zinātniskās
konferencēs, konkursos;
-iespēja studentiem ietekmēt studiju procesu;

-nepietiekami tiek attīstītas pētnieciskā darba
iemaņas.

-iespējas studēt ārzemju augstskolās.
Iespējas

Draudi

- obligāto lekciju apmeklējuma kontrole
pirmajā kursā;

- nepietiekošs valsts finansējums;

- kvalificēti un labi motivēti mācībspēki;

- liela mācību maksa.

- budžeta vietu trūkums;

- studiju programmas pilnveidošana;
- kvalifikācijas darbu izstrādes piesaiste
konkrētai VID problēmai.

8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES
UZLABOŠANAI
8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu
īstenošana
8.1.tabula
Uzdevumi
Regulāri pārskatīt un koriģēt mācību
priekšmetu programmas

Izpilde
Ir aktualizētas studiju priekšmetu programmas,
atjaunots literatūras saraksts.

Pilnveidot prakses organizēšanās sistēmu Visi studenti kā dienas, tā arī neklātienes nodaļā
nodrošināti ar prakses vietām VID. Izstrādāts
specializācijas prakses nolikums.
Izstrādāt un publicēt studiju materiālus

Uzrakstīti mācību līdzekļi.
Izdoti 4 grāmatas:
„Nodokļi, nodevas un muita Latvijā”
„Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā”
„Nodokļu optimizācijas principi”
„Marketings”

Piesaistīt darba devējus studiju procesa
realizēšana un pilnveidošanā

Noslēgts sadarbības līgums ar VID.
VEK kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas
priekšsēdētājs ir VID reģionālās iestādes direktora
vietnieks, 5 komisijas locekļi- VID augsti kvalificēti
speciālisti. Mācību procesā piedalās 6 VID speciālisti.
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Kvalifikāciju darbu vadīšanā un recenzēšanā
piesaistīti 18 VID Galvenās muitas pārvaldes
speciālisti. Prakses vadīšana.
Uzlabot studiju materiāli tehnisko
nodrošinājumu un materiālo bāzi

Studenti mācās jaunās telpās Meža ielā 1/7, kuras
uzbūvētas ar katedras līdzfinansējumu, ierīkotas arī
datorklases, darbojas Muitas un nodokļu vēstures
muzejs, iegādāta jauna datortehnika.

Aktualizēt semestra mācību plānu

Ir pārskatīti un koriģēti semestra plāni, kā rezultātā
uzlabota priekšmetu pasniegšanas loģiskā secība.

Akadēmiskā personāla profesionālās
kvalifikācijas celšana

Mācībspēki ar referātiem piedalījās 9 starptautiski zinātniskās konferences.
2 metodiskās konferences.
Pasniedz muitas kvalifikācijas celšanas kursos.

Reklamēt un popularizēt studiju
programmas priekšrocības

2009.g. sagatavoti un izdoti prospekti par studiju
programmu popularizēšanu.
Piedalījās RTU Atvērto durvju dienās. Piedalījās
izstādē „Skola”.
Piedalījās televīzijas raidījumos, lai popularizētu
studiju programmu (5 reizes)
Reklāma avīzēs, 14 raidījumi Daugavpils TV.
Reklāmas raidījumu pa SKONTO un EIRO HIT
radio (40 reizes).
Angļu valodā sagatavots un izdots katedras studiju
programmas prospekts.

8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai
8.2.tabula
Pasākums

Nr.

Izpildītājs

Pasākumu
izpildes periods

1.

Regulāri pārskatīt un koriģēt mācību Programmas
priekšmetu
programmas,
atbilstoši direktors
profesionālās izglītības standartam.

pastāvīgi

2.

Nodrošināt studiju procesu ar visu veidu Programmas
mācību materiāliem, izmantojot ORTUS direktors
vidi.

pastāvīgi

3.

Iesaistīt studentus pētnieciskā darbā

pastāvīgi

4.

Starptautisko
organizēšana.

konferenču Programmas
direktors

pastāvīgi

5.

Turpināt starptautiskās sadarbības attīstīšanu Programmas

pastāvīgi

semināru

un

Mācībspēki
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noslēgto līgumu ietvaros

direktors

6.

Regulāri izstrādāt un publicēt
materiālus un zinātniskos rakstus.

7.

Atbalstīt akadēmiskā personāla regulāru Katedras vadītājs
zināšanu
un
prasmju
papildināšanu
semināros un kursos par muitas un nodokļu
jautājumiem.

mācību gada laikā

8.

Pastiprināt
atgriezeniskās
saites Programmas
izmantošanu, veicot studentus aptaujas, direktors
pilnveidojot mācību procesu.

1-2 reizes sem.

9.

Sekot studentu sekmības
samazinot studentu atbirumu.

pēc 1.-2.sem.

10

Piesaistīt darba devējus studiju procesa Programmas
organizēšanā, realizēšanā un pilnveidošanā. direktors

pastāvīgi

11.

Papildināt programmas realizācijas resursus.

Katedras vadītājs

mācību gada laikā

12.

Popularizēt
studiju
programmas Katedras vadītājs
priekšrocības, reklamējot iespējas studēt
tieši šajā programmā.

mācību gada laikā

Muitas un nodokļu administrēšanas
programmas direktors

studiju Mācībspēki

pastāvīgi

rādītājiem, Programmas
direktors

A.V.Krastiņš
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1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN
UZDEVUMI
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un
nodokļu administrēšana” mērķis ir sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību muitas
eksperta vai nodokļu inspektora kvalifikācijas iegūšanai, kas dod iespēju turpināt studijas
profesionālā bakalaura studiju virzienā „Muitas un nodokļu administrēšana” vai uzsākt
praktisko darbību Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitas vai nodokļu administrēšanas
struktūrvienībās, atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām.
Atbilstoši profesijas standartam, ceturtais līmenis paredz tādu teorētisko un praktisko
sagatavotību, kas dod iespēju:
Nodokļu inspektoram:
-

Veikt valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu aprēķināšanu;

-

Pārbaudīt nodokļu deklarācijas;

-

Konsultēt nodokļu maksātājus par nodokļu maksājumu aprēķināšanu un maksāšanas
kārtību.

Muitas ekspertam:
-

Veikt transporta līdzekļu un fizisko personu kontroli;

-

Strādāt ar VID informatīvajām sistēmām;

-

Veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, aplikšanu ar muitas maksājumiem un
muitas maksājumu iekasēšanu;

-

Nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību.

Studiju programmas uzdevumi:
-

Nodrošināt kvalitatīvu profesionālo izglītību;

-

Nodrošināt iespēju studējošajiem iegūt kvalifikāciju, kas būtu nepieciešama nākošajā
darba vietā;

-

Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu garīgo un profesionālo pilnveidošanos;

-

Rosināt studentos intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

Programmā iekļauti nozares obligātie studiju priekšmeti: Starptautiskie ekonomiskie
sakari, Vadīšanas teorija, Finanses un nodokļi, Grāmatvedība, Administratīvās tiesības,
Krimināltiesības un kriminālprocess, Lietvedība un korespondence, Ievads specialitātē.
Nozares ierobežotās izvēles priekšmeti: Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība, Eiropas
Savienības muitas politika, Uzņēmējdarbības loģistikas pamati, Globālā loģistika un
transports, Lietišķā angļu/vācu valoda.
Virzienā “Muitas vadīšana” ir tādi specializējošie priekšmeti kā Muitas darbības
organizēšana un kontrole, Harmonizētā preču sistēma, Mākslas vēsture un mākslas
priekšmetu novērtēšana, Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs, Riska analīze un preču
kontroles organizēšana.
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Virzienā “Nodokļu administrēšana” ir tādi specializējošie priekšmeti kā Finanšu
grāmatvedība, Nodokļu grāmatvedība, Vadīšanas grāmatvedība un kalkulācija, Muitas
darbības pamati, Uzņēmējdarbības finanses un kreditēšana.
Īpaša uzmanība tiek veltīta praksei. Prakses laikā students iegūst praktiskās darba
iemaņas muitas kontroles veikšanā, nodokļu un nodevu aprēķināšanā, kravu un pasažieru
plūsmas dokumentu noformēšanā, transporta līdzekļu kontrolē, kā arī iepazīstas ar muitas
noliktavu darbību un to kontroles pasākumiem.

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānos
Lai paaugstinātu studentu profesionālo zināšanu līmeni, saskaņā ar studiju programmā
RIKM0 obligātās izvēles (B daļa) nozares studiju priekšmets „Personāla vadīšana” (2 KP)
tika aizstāts ar priekšmetu „Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība” (2 KP).
2009./2010.m.g. koriģēti pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas (RIKMO)
semestra studiju plāni dienas, vakara un neklātienes nodaļās.

2.2. Studiju programmas atbilstība augstākās profesionālās izglītības
standartam un profesijas standartam
Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību reglamentē 2001.gada 20. marta LR MK
noteikumi Nr.141 „Par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”.
Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas saturs veidots saskaņā ar
specializācijai atbilstošo profesiju standartu (Muitas eksperts reģ.Nr. PS0275) un (Nodokļu
inspektors reģ.Nr.PS 0287).

3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ
REALIZĀCIJA
3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā
Pamatojoties uz darba tirgus pētījumiem un darba devēju aptaujas rezultātiem studiju
programma, tās realizācijas procesā, tiek papildināta un aktualizēta,.
Lai paaugstinātu studentu profesionālo zināšanu līmeni, programmā obligātās izvēles
(B daļa) nozares studiju priekšmets „Personāla vadīšana” tika aizstāts ar priekšmetu „Muitas
un nodokļu iestāžu personāla vadība”. Mācību procesā tiek praktizētas izbraukumu
nodarbības Rīgas muitā , Rīgas brīvostā, VID teritoriālajās nodokļu iestādes.

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un
uzdevumu sasniegšana
Studiju process tiek veidots kā aktīvs, studentam saistošs process, tajā ietilpst lekcijas, semināri, situācijas un praktisko uzdevumu risināšana, individuālais un grupu darbs,
t.sk. pētnieciskais darbs, izbraukuma nodarbības, prakse, darba devēju pārstāvju vieslekcijas.
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Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā mācību process tiek organizēts
auditorijās, datorklasēs, laboratorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās un
praktiskās nodarbības. Datorklases tiek izmantotas praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj
studentiem apgūt jaunākās informatīvās tehnoloģijas un datu bāzes. Studiju priekšmetā
„Muitas informācijas sistēma” tiek izmantota datorizētā programma ASYCUDA++, Jaunās
datorizētās tranzītā sistēmas (NCTS) MCC un GMS moduļi, Eksporta kontroles sistēma
(EKS), kurā ietilpst Tranzīta komersanta modulis, Eksporta komersanta modulis, Importa
komersanta modulis, Eksporta muitnieka modulis, Importa muitnieka modulis, Akcīzes preču
pārvietošanas un kontroles sistēma – EMCS.
Mācību priekšmets „Harmonizēta preču sistēma” tiek pasniegts izmantojot apmācības
datorprogrammu „Harmonizer”, kura izstrādāta kopā ar Zviedrijas Muitas pārvaldes mācību
centru un tulkota latviešu valodā.
ORTUS sistēma papildus nodrošina studējošos ar informāciju par konkrēto studiju
priekšmetu, tā apgūšanas prasībām un metodiskajiem materiāliem. Ar ORTUS ieviešanu
mācību procesā pasniedzējiem palielinājās iespēja pielietot individuālo darbu ar studentiem,
kā arī radās papildus iespējas izsniegt atjaunotus izdales materiālu. Students savu sekmību var
kontrolēt interaktīvajā portālā.
Regulāri tiek pārstrādātas un aktualizētās studiju kursu programmas muitas un
nodokļu nozares profesionālās specializācijas priekšmetos. Pastāvīgi tiek papildināts
metodiskās literatūras krājums, kurš tiek izmantots mācību procesā.

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze
Mācību procesa vajadzībām tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni kabineti,
datorklases, papildināta un atjaunota biroja tehnika, iegādāta un izdota metodiskā literatūra.
Pasniegšanā tiek izmantotas modernas prezentācijas metodes. Inženierekonomikas un
vadības fakultātē (IEVF) (Meža iela) ar tehniskiem līdzekļiem aprīkotas 80% auditoriju.
Katedras rīcībā ir IEVF metodiskais kabinets Meža ielā 1/7-113. Studentiem ir iespēja
izmantot internetu, datorklasi Meža ielā 1/7, kopēt materiālus. 2010./2011.m.g. izveidota
jauna datorklase ar 23 datoriem Meža ielā 1/7. Meža ielā 1/7 aprīkoti trīs darba kabineti.
Izdota mācību grāmata Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Tehniskā nodrošinājuma
pilnveidošana 2009./2010.mācību gadā notika sekojošos virzienos:
1) datortehnikas atjaunošana un pilnveidošana;
2) auditoriju labiekārtošana;
3) telpu remonts, jaunas biroja iegāde;
4) mācību auditoriju aprīkošana ar tehniskiem līdzekļiem;
5) mācību - metodisko materiālu sagatavošana.

3.4. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Lai sekmīgi izstrādātu kursa darbu vai kvalifikācijas darbu, pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Muitas un nodokļu administrēšana”
studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst strādājot ar literatūru un internetu. Kvalifikācijas
darbs ir teorētisko un praktisko zināšanu sistematizācija un publiski aizstāvams pētījums.
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3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
RTU ir trešā universitāte pasaulē ar kurām Pasaules muitas organizācija (WCO)
2005.gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu „Par universitātes un muitas sadarbību, lai
nodrošinātu pasaules līmeni muitnieku izglītībā un kvalifikācijas celšanā, zinātnē un muitu
kapacitātes paaugstināšanā”.
RTU kopā ar Minsteres (Vācija), Kanberas(Austrālija) un Lozannas (Šveice)
universitātēm ir izveidojusi Starptautisko muitas universitāšu apvienību ((„International
Network of Customs Universities” (INCU) www.incu.org).
Šajā organizācijā ar centru Kanberā (Austrālija), šodien kā asociētie locekļi ir
uzņemtas vairāk nekā 70 valstu (ASV, Ķīna, Japāna, Krievija, Indija, Lielbritānija,
Latīņamerikas valstis u.c.) muitas akadēmijas un universitātes. Profesors A.V.Krastiņš ir šīs
organizācijas vadības komitejas(INCU) loceklis. INCU sadarbībā ar WCO ir izveidojusi un
izdod Pasaules muitas žurnālu-World Customs Journal (www. worldcustomsjournal.org) gan
interneta, gan drukātā versijā angļu, franču, spāņu un arābu valodās. Prof. A. V.Krastiņš ir šī
žurnāla redkolēģijas padomes loceklis.
Žurnāls ir izveidots, lai muitas profesionāļi, pētnieki, pasniedzēji un studenti visā
pasaulē varētu iegūt jaunāko praktiska un akadēmiska rakstura informāciju par savu nozari un
dalīties pieredzē.
INCU un WCO ir izveidojušas starptautisku programmu PICARD, kuras galvenais
mērķis ir dažādu valstu muitu un augstākās izglītības iestāžu sadarbība, izglītības un
zinātnisko pētījumu attīstība, kā arī muitnieku kvalifikāciju paaugstināšana.
Līgumā ietvaros starp WCO un RTU turpinās sadarbība „Par pasaules līmeņa
nodrošināšanu izglītībā, kvalifikācijas paaugstināšanā un zinātniskajos pētījumos muitas
jomā”.
Prof. A.V.Krastiņš ir Pasaules muitas organizācijas Muitu kapacitātes direktorāta
Augstā līmeņa darba grupas loceklis (Brisele), WCO INCU PICARD konferences
orgkomitejas loceklis Briselē (2006.g., 2007.g.), Šanhaja (2008.g.), Kosta-Rika( 2009.g.),
Abu-Dabu (2010.g.).
Prof. A.V.Krastiņš ir WCO darba grupas loceklis, kura izstrādāja vienotos muitnieku
profesijas standartus WCO 176 dalībvalstīm.
Turpinās 2008.gadā 28.novembrī noslēgtā līguma ietvaros sadarbība starp RTU
Muitas un nodokļu katedras un Kanberas Universitāti (Austrālija) muitas izglītības jomā,
2008.gadā 9.decembrī noslēgtā līguma ietvaros starp RTU Muitas un nodokļu katedru ar
Ukrainas Muitas akadēmiju. Līgumā noteikts, ka abas augstskolas sadarbosies starptautisko
grantu programmu apguvē, tai skaitā Eiropas Savienības kaimiņu reģionu izglītības sistēmas
reformai paredzētās TEMPUS programmas projektu īstenošanā, kā arī kopīgi integrēs
muitnieku un nodokļu speciālistu studiju programmas Pasaules Muitas organizācijas (PMO)
izstrādātajos profesiju standartos. Līguma ietvaros notiek aktīva sadarbība ar
Sanktpēterburgas Informācijas, Tehnoloģijas un Optikas universitāti (Sanktpēterburgas ITO).
2009./2010. mācību gadā RTU Muitas un nodokļu katedras pasniedzēji doc. A.Čevers,
doc. A.Gulbis, prof. A.V.Krastiņš kā vieslektori piedalījās Ukrainas muitas akadēmijas un
Sanktpēterburgas ITO universitātes studiju procesā.
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3.6. Sadarbība ar darba devējiem
Valsts ieņēmumu dienesta vadošie speciālisti kā lektori, kvalifikācijas darbu vadītāji
un recenzenti, Valsts kvalifikācijas komisijas vadītāji un locekļi, prakses vadītāji piedalās
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas realizācijā. Studiju
specializējošos priekšmetus „Nodokļu kontrole„ un „Nodokļu informācijas sistēmas” lasa
maģistra programmas absolvente VID ģenerāldirektore, katedras praktiskā docente
N.Jezdakova, studiju priekšmetu „Muitas audits” lasa VID Muitas pārvaldes Pēcimporta
audita daļas priekšnieks Z.Lukjanovičs, studiju priekšmetu „ES muitas politika” VID Muitas
pārvaldes nodaļas priekšniece RTU absolvente Mg.oec. I.Knoka un daudzi citi VID vadošie
speciālisti.
Pozitīvi, ka mācību procesā piedalās augsti kvalificēti muitas darbības organizēšanas
un nodokļu administrēšanas speciālisti, kas ļauj teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
veiksmīgi pielietot praksē.
2009.gadā 23.martā starp RTU Muitas un nodokļu katedru un Valsts ieņēmumu
dienestu (VID) tika noslēgts jauns sadarbības līgums. Līguma mērķis ir veicināt VID un RTU
sadarbību augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā, zinātniskās pētniecības jomā, sekmēt
VID materiāli tehniskā nodrošinājuma izmantošanu, t.sk. nodrošināt iespējas studentiem
prakses programmas apgūšanu VID struktūrvienībās, informēt studentus par VID darbības
virzieniem, mērķiem, aktivitātēm, jaunāko informāciju muitas un nodokļu jomā.
Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras studentiem prakse tiek
organizēta dažādas Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienībās. Prakses vietas tiek piedāvātas
reģionālajās muitas iestādēs, nodokļu inspekcijās, Galvenajā muitas pārvaldē, VID
Reģionālajās iestādēs.
Projektēšanas prakses nobeigumā studenti raksta un aizstāv atskaiti, kura ir par pamatu
kvalifikācijas darba izstrādāšanai. Prakses atskaites aizstāvēšanas komisijā piedalās VID
vadošie speciālisti.
Studentu praksi kā no universitātes, tā arī no VID puses vada kvalificēti speciālisti.
22% studentiem par prakses vadītājiem nozīmēti muitas virsuzraugi, 23% - daļu un nodaļu
vadītāji, 35% - maiņu priekšnieki, 20% galvenie nodokļu inspektori.
Ieraksti studentu prakses dienasgrāmatās liecina par to, ka visu praktikantu apmācībā
tika pielietota instruktāža, iepazīšanās ar prakses vietas darbību reglamentējošiem
dokumentiem, struktūrvienības tehnoloģiskajām shēmām, drošības instrukcijām. Praktiski visi
prakšu vadītāji aktīvi uzraudzīja studentus, gan darba disciplīnas ievērošanas, gan padarītā
darba kvalitātes jautājumā, palīdzēja studentiem apgūt praktiskās darba iemaņas.
Prof.A.V.Krastiņš ir VID ģenerāldirektora padomnieks muitas jautājumos.
Sadarbību ar darba devējiem (VID, muitas brokeriem, transporta un loģistikas
uzņēmumiem u.c.) veicina tas, ka Muitas un nodokļu katedra muitas un nodokļu jomā
organizē šo iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem kvalifikācijas celšanas kursus. Ik gadus
muitnieki, nodokļu inspektori, sertificētie muitas brokeri un deklarētāju pilnvarotie pārstāvji
paaugstina kvalifikāciju RTU Muitas un nodokļu katedras organizētājos kursos. Pozitīva
ietekme uz mācību procesu ir SESMI un Latvijas ekspeditoru un loģistikas asociācijas
2007.gada noslēgtā līguma realizācijai. Tās ietvaros tiek nodrošinātas studentu prakses vietas,
asociācijas darbinieki piedalās mācību procesā. 2009./2010.mācību gadā ir veikts

154

sagatavošanas darbs studentu apmaiņai ar Sanktpēterburgas Informācijas, Tehnoloģijas un
Optikas universitāti prakses programmas apgūšanai Krievijā.

4. STUDĒJOŠO MĀCĪBU SASNIEGUMU
VĒRTĒŠANA
Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem -kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10
ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju
kursa satura apguvi).
Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divas reizes gadā tiek apspriesti katedras sēdē.
Rezultātus apkopo un vērtē arī programmas vadība un tie kalpo par pamatu tālākai mācību
procesa pilnveidošanai.
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas jākārto
divreiz mācību gadā. Studiju kursa noslēgumā jāizstrādā kvalifikācijas darbs. Ieskaite tiek
vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā - „ieskaitīts„ vai „neieskaitīts”.
Praksēm ir tikai viens pārbaudes veids – darbs, kurš tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu
skalā. Prakses vērtējumu dod prakses aizstāvēšanas komisija, izvērtējot prakses vietas
atsauksmi. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu vērtē valsts pārbaudījumu komisija pēc 10 ballu
skalas. Kā jau minēts, komisiju vada un tajā piedalās arī VID muitas un nodokļu vadošie
speciālisti.
Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 4.1.tabulā.
4.1.tabula
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanas sistēmas
Mērķi
1.Nepieciešamās iemaņas un prasmes:
-izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas
konkrēta uzdevuma formulēšanā un
risināšanā;

Vērtēšanas sistēma
1.Izstrādātie referāti, praktiskie darbi to
izpildes novērtējums.

- izmantot datorus un atbilstošas
datorprogrammas;
-pētnieciskā darba iemaņas.
2.Jāiegūst muitas vadīšanas un nodokļu
administrēšanas profilam atbilstošas
zināšanas, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista
funkcijas vai arī spētu mācīties bakalaura
studiju programmā muitas un nodokļu
administrēšanas jomā.

2. Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi, kā arī
semināru vērtējums.

3. Absolventam jābūt spējīgam:

3.Izstrādātā kvalifikācijas darba līmenis
un novērtējums, kā arī darba vadītāja
atsauksmes.

-izpildīt atbilstoša speciālista funkcijas;
- nepārtraukti paaugstināt savu zināšanu
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līmeni;
- nodrošināt labu kontaktu ar kolektīvu.

5. STUDĒJOŠIE
5.1. Studējošo skaits programmā
5.1. tabula
Studentu skaits
Studiju
programmas
īstenošanas veids

1.kurss

2.kurss

3.kurss

Kopā

Pilna laika

11

32

-

43

Nepilna laika

11

99

97

207

Kopā:

22

131

97

250

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas pirmā kursā imatrikulēti:
2007./2008. m. g. pirmajā kursā imatrikulēti: dienas nodaļā- 65 studenti, vakara nodaļā
– 23 studenti, neklātienes nodaļā – 126 studenti.
2008./2009.m.g. pirmajā kursā imatrikulēti: dienas nodaļā -33 studenti, vakara nodaļā
- 22studenti, neklātienes nodaļā -110 studenti.
2009./2010.m.g. pirmajā kursa imatrikulēti: dienas nodaļā -11 studenti, neklātienes
nodaļā - 11 studenti.
5.2. tabula
Pirmā kursā imatrikulēti
2007./2008. m. g.

2008./2009.m.g.

2009./2010.m.g.

Dienas nodaļā

65

33

11

Neklātienes nodaļā

126

110

11

Vakara nodaļa

23

22

-

KOPĀ:

214

165

22

5.2. Studējošo sekmības raksturojums
2007./2008.m.g. kvalifikācijas eksāmena vidējā atzīme ir: Rīgā-7,42; Daugavpils
nodaļā - 7,24.
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2008./2009.m.g.kvalifikācijas darba aizstāvēšanas vidēja atzīme ir: Rīgā-7,38;
Daugavpils nodaļā- 7,15.
2009./2010.m.g.kvalifikācijas darba aizstāvēšanas vidēja atzīme ir: Rīgā- 7.46;
Daugavpils nodaļā -7,23.
5.3.tabula
Sekmības analīze par 2009./2010.m.g
kurss

pilna laika
sekm.

nesekm
.

1.

11

2.

nepilna laika (nekl.)
%

sekm
.

nesekm
.

%

0

0

8

3

27,27

26

6

23,0

79

6

3.

-

-

-

81

Kopā:

37

6

13,9

168

Lielākās grūtības studentiem
mikroekonomika, finanses un nodokļi.

nepilna laika (vak.)
sekm.

nesekm
.

%

7,05

10

4

28,5

3

5.57

7

5

41.6

12

7.14

17

9

34.6

sagādāja

tādi

priekšmeti

kā:

matemātika,

Viens no nesekmības iemesliem ir tas, ka jauno studentu vispārējā sagatavotība ir
vājāka, nekā to prasa augstskola. Jo stingrākas pasniedzēju prasības, jo nesekmīgo skaits var
būt lielāks.

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā
Studentu interešu ievērošana studiju programmu izveidošanā, realizēšanā un vadīšanā
tiek panākta nodrošinot viņu pārstāvniecību RTU Senātā, IEVF Domē, institūtu Padomēs.
Studiju procesa gaitā studenti var izteikt iebildumus un ieteikumus par studiju procesa
operatīvo organizēšanu (nodarbību vietas, laika, mācībspēku maiņu un tamlīdzīgi). Anketas
ietver jautājumus par konkrētā priekšmeta un pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem. Anketas ir
izveidotas tā, lai studentu sniegtās atbildes palīdzētu novērtēt studiju priekšmetu un
pasniedzēja darba kvalitāti, un dod iespēju studentiem izteikt savu viedokli un sniegt
priekšlikumus pasniedzēja darbības uzlabošanai un studiju programmas pilnveidošanai.
Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši - izsakot savas
vēlmes tiešajam mācību priekšmeta mācībspēkam, programmas direktoram vai ar studentu
pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās IEF Domes sēdēs.
Aptaujas anketas studenti aizpilda vienu reizi semestrī „Mācībspēks studentu
vērtējumā”. Pēdējā aptauja tika veikta 2010.gadā maijā. Anketas tiek aizpildītas anonīmi. Tika
konstatēts, ka studenti ir pārliecināti par iespēju gūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā
arī labu augstāko izglītību. Nedaudz zemāk tika novērtēts praktiskās sagatavošanas līmenis.
Kopumā 65% aptaujāto uzskata, ka studijas augstskolā dos iespēju atrast nākotnē labu darbu
VID struktūrās un privātajos uzņēmumos. Studentu aptaujas rezultāti liecina, ka pastāv
problēmas ar mācību literatūru, vairākos priekšmetos nav pietiekoši mācību līdzekļi latviešu
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valodā. Galvenie ieteikumi studiju programmas uzlabošanai no studentu puses saistīti ar
pastiprinātu angļu valodas apgūšanu, mācību literatūras vienību skaita palielināšanu.
Analoģiska aptauja tika veikta arī starp pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas absolventiem. Programmas absolventi uzsvēra, ka vispirms studijas
augstskolā dod labu vispārējo izglītību, bet salīdzinājumā ar studentiem absolventi bija
nedaudz pesimistiski noskaņoti attiecībā uz laba darba gūšanas iespējām (58%), ko zināmā
mērā var izskaidrot ar ekonomisko krīzi valstī un ļoti radikālu darbinieku skaita samazināšanu
VID muitas un nodokļu iestādes, kā arī darbinieku zemo atalgojumu.
Kā studenti tā arī absolventi uzskata, ka vajadzētu samazināt laiku praksēm un uz tā
rēķina iekļaut programmā papildus priekšmetus, tādus kā statistika, revīzija un kontrole,
palielināt stundu skaitu svešvalodās, bet īpaši samazināt matemātikas apjomu. Taču tam
negribētos piekrist, jo tieši pirmā līmeņa studiju programmai jānodrošina profesionālā darba
iemaņas darbam muitas un nodokļu iestādēs.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika
Studiju programmu īsteno RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes SESMI
mācībspēki.
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās (koledžas) izglītības studiju programmas
realizācijas procesā piedalās RTU pasniedzēji vai augsti kvalificēti VID speciālisti ar
atbilstošu darba pieredzi. 2009.gadā palielinājies profesoru skaits - Dr.oec., asoc.prof
.K.Ketners ievēlēts par profesoru.
VID ģenerāldirektore, mg.oec. N.Jezdakova ievēlēta par katedras praktisko docenti.
VID augsti kvalificēta speciāliste, bijusi VID Personāla vadības un attīstības pārvaldes
direktore R.Račinska pieņemta darbā Muitas un nodokļu katedrā pamatdarbā kā praktiskā
docente.
VID Latgales nodokļu un muitas administrācijas vadītāja V.Gurkovska pieņemta
darbā katedrā uz 0,5 slodzi par praktisko docenti.
6.1. tabula
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji
Nr.
p.k.
1.

2.

Rādītāji
Amati:
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Praktiskie docenti
Lektori
Kopā:
Zinātniskie grādi:
Habilitētie zinātņu doktori
Zinātņu doktori
Maģistri

Skaits

Procentuālā attiecība

4
1
5
6
5
21

19,1 %
4,7%
23,8 %
28,6 %
23,8%
100 %

10
6

62,5%
37,5%
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3.

Kopā:
Pēc vecuma
31 – 40
41 – 50
51 – 60
Virs 60
Kopā:

16

100 %

3
4
10
4
21

14,2 %
19.1 %
47,6 %
19,1%
100 %

Salīdzinot akadēmisko personālu raksturojošos rādītājus par atskaites periodu no
2008./2009 m.g. līdz 2009./2010.m.g. jāsecina, ka mācību procesā pieaudzis zinātņu doktoru
(62,5%) īpatsvars.

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs
Akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide tiek īstenota, veicot zinātniskos
pētījumus, publicējot zinātniskos darbus, piedaloties starptautiskās konferencēs, kā arī
apmeklējot kursus un pilnveidojot pasniegšanas metodes par ORTUS vidi.
Akadēmiskā personāla publikācijas
1. Krogzeme H. „Finanses un nodokļi”/Mācību grāmata.- Rīga: RTU Izdevniecība,
2010.,567 lpp.
2. Ketners K., Titova S. „Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē”.-Rīga: Banku
augstskola, 2009.,128 lpp.
3. Čevers A., Gulbis A. „Muitas darbības pamati”/Mācību līdzeklis. (Sagatavots
izdošanai 400 lpp.)
Akadēmiskā personāla piedalīšanas zinātniskajās konferences
1. Krastiņš A.V. Starptautiskā WCO, INCU PICARD konference 2009.g.septembris,
Kosta- Rika.
2. Krastiņš A.V., Gulbis A., Čevers A., Račinska R. Starptautiskā konference „Muitas
darbības tiesiskās regulēšanas un muitas darbības organizēšana aktuālās problēmas”,
2009.g. 26.-27.novembris, Dņepropetrovska.
3. Krastiņš A.V., Gulbis A. Starptautiskā konference „Muitas izglītības sistēmas
pilnveidošana” 2009.g.,Minska.
4. Krastiņš A.V. Ekonomika un uzņēmējdarbība.- Starptautiskā zinātniskā konference,
2009.g.15.-16.oktobris,Rīga, RTU.
5. Ketners K. Baltijas Finanšu forums, Ikgadēja konference(Nodokļu optimizācija:
iespējas un ierobežojumi) „Bankas un finanses Baltijā” 2009.g.29.-30.septembris,
Rīga.
6. Ketners K. RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, apakšsekcija „Starptautisko
ekonomisko sakaru, loģistikas, muitas un nodokļu administrēšanas problēmas”,
2009.g. 15.-16.oktobris, RTU.
7. Niedrītis J.Ē. Starptautiskā
aktualitātes”.2009.g., Rīga.

LU

67.konference

„Organizāciju

vadības
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7. STUDIJU PROGRAMMAS- SVID ANALĪZE
tabulā.

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir parādīts 7.1.
7.1.tabula
Studiju programmas un tās realizācija
Stiprās puses

Vājās puses

Studenti:

Studenti:

- iegūstamās izglītības prestižs un labas
karjeras iespējas;

- neliels stipendiju skaits;

- iegūstamā kvalitatīvā izglītība;

- darbs finansiālo apstākļu dēļ;

- iespējas turpināt izglītību bakalaura
studijās.

- motivācijas trūkums studijām;
- nav pilnība pieejami vairāku mācībspēku
lekciju konspekti.

Akadēmiskais personāls:

Akadēmiskais personāls:

- atsaucīgi pasniedzēji;

- pasniedzēju grafiks ir pārāk noslogots;

- kvalificēts akadēmiskais personāls;

-neapmierinoša akadēmiskā personāla
vecuma struktūra.

- akadēmiskā personāla ciešs kontakts ar
darba devējiem;
- laba sadarbība starp mācībspēkiem un
studējošiem.
Studiju process:

Studiju process:

-laba starptautiskā sadarbība;

- nepietiekams lielo auditoriju skaits;

- ORTUS pielietošana mācību procesā;

- nepietiekami tiek attīstītas pētnieciskā darba
iemaņas.

- iespējas piedalīties zinātniskās konferencēs,
konkursos;
- iespēja studentiem ietekmēt studiju procesu;
- iespējas studēt ārzemju augstskolās.
Iespējas

Draudi

- obligāto lekciju apmeklējuma kontrole
pirmajā kursā;

- nepietiekošs valsts finansējums;

- kvalificēti un labi motivēti mācībspēki;

- liela mācību maksa.

- studiju programmas pilnveidošana;
- kvalifikācijas darbu izstrādes piesaiste
konkrētai VID problēmai.

- budžeta vietu trūkums;
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8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES
UZLABOŠANAI
8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana
8.1.tabula
Uzdevumi

Izpilde

Regulāri pārskatīt un koriģēt mācību
priekšmetu programmas.

Ir aktualizētas studiju priekšmetu programmas,
atjaunots literatūras saraksts.

Pilnveidot prakses organizēšanās
sistēmu.

Visi studenti kā dienas, tā arī neklātienes nodaļā
100% nodrošināti ar prakses vietām VID.
Pārstrādāts specializācijas prakses nolikums.

Izstrādāt un publicēt studiju materiālus.

Uzrakstīti mācību līdzekļi.
Izdota mācību grāmata H.Krogzeme „Finanses
un nodokļi” 568 lpp.

Piesaistīt darba devējus studiju procesa
realizēšana un pilnveidošana.

Noslēgts sadarbības līgums ar VID.
VEK kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas
komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi ir
VID augsti kvalificēti speciālisti. Mācību
procesā piedalās VID speciālisti. Kvalifikācijas
darbu vadīšanā un recenzēšanā un prakses
vadīšana piesaistīti VID muitas un nodokļu
iestāžu speciālisti.

Uzlabot studiju materiāli tehnisko
nodrošinājumu un materiālo bāzi.

Studenti mācās jaunās telpās Meža ielā 1/7,
kuras uzbūvētas ar katedras līdzfinansējumu,
ierīkotas arī datorklases, darbojas Muitas un
nodokļu vēstures muzejs, iegādāta jauna
datortehnika.

Aktualizēt semestra mācību plānu.

Ir pārskatīti un koriģēti semestra plāni, kā
rezultātā visos A daļas studiju priekšmetos
nobeigumā pārbaudes eksāmens.

Akadēmiskā personāla profesionālās
kvalifikācijas celšana.

Mācībspēki piedalījās 8 starptautiski zinātniskās
konferencēs ar referātiem, kā arī pasniedz
muitas un nodokļu speciālistu kvalifikācijas
celšanas kursos.

Reklamēt un popularizēt studiju
programmas priekšrocības.

2010.g. sagatavoti un izdoti prospekti par studiju
programmu popularizēšanu. Lai popularizētu
studiju programmu, mācībspēki piedalījās
„Muitas un nodokļu administrēšanas” studiju
programmas Atvērto durvju dienās, izstādē
„Skola”, televīzijas raidījumos (6 raidījumi).
Reklāmas raidījumi EIRO HIT radio (40

161

reizes).Reklāmas raksti un sludinājumi
laikrakstos.

8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai
8.2.tabula
Nr.

Pasākums

Izpildītājs

Pasākumu
izpildes periods

1.

Atbilstoši profesionālās izglītības
standartam regulāri pārskatīt un
koriģēt mācību priekšmetu
programmas.

Programmas
direktors

pastāvīgi

2.

Izmantojot ORTUS vidi nodrošināt
studiju procesu ar visu veidu
mācību materiāliem.

Programmas
direktors

pastāvīgi

3.

Iesaistīt studentus pētnieciskā jā
darbā.

Mācībspēki

pastāvīgi

4.

Starptautisko semināru un
konferenču organizēšana.

Programmas
direktors

pastāvīgi

5.

Turpināt starptautiskās sadarbības
attīstīšanu noslēgto līgumu
ietvaros.

Programmas
direktors

pastāvīgi

6.

Regulāri izstrādāt un publicēt
studiju materiālus un zinātniskos
rakstus.

Mācībspēki

pastāvīgi

7.

Atbalstīt akadēmiskā personāla
regulāru zināšanu un prasmju
papildināšanu semināros un kursos
par muitas un nodokļu
jautājumiem.

Katedras vadītājs

mācību gada
laikā

8.

Pastiprināt atgriezeniskās saites
izmantošanu, veicot studentus
aptaujas, pilnveidojot mācību
procesu.

Programmas direktors 1-2 reizes sem.

9.

Sekot studentu sekmības
rādītājiem, samazinot studentu
atbirumu.

Programmas direktors

pēc 1-2sem.

10

Piesaistīt darba devējus studiju
procesa organizēšanā, realizēšanā
un pilnveidošanā.

Programmas direktors

pastāvīgi

11.

Papildināt programmas realizācijas
resursus.

Katedras vadītājs

mācību gada
laikā

162

12.

Popularizēt studiju programmas
priekšrocības, reklamējot iespējas
studēt tieši šajā programmā.

Katedras vadītājs

mācību gada
laikā

13.

Organizēt pasniedzēju un studentu
apmaiņu.

Katedras vadītājs

Mācību gada
laikā

Muitas un nodokļu administrēšanas
programmas direktors

A.V.Krastiņš
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14. pielikums

Studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana”
iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība:
1) nozīmīgākās akadēmiskā personāla publikācijas; akadēmiskā
personāla dalība nozīmīgākajās konferencēs, semināros, apmācībās
u.c.; atzinības un apbalvojumi
2) darba un dzīves gājumi (CV) (skat. papildus pievienoto pielikumu)
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Nozīmīgākās akadēmiskā personāla pēdējo gadu publikācijas:
1) Mācību grāmatas un mācību līdzekļi:
1. Gulbis A., Čevers A. „Muitas darbības pamati”/ 2.izdevums. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. ,389 lpp.
2. Krogzeme H. „Finanses un nodokļi”/ Mācību grāmata. – Rīga: RTU izdevniecība,
2010., 567 lpp.
3. Tutāne S., Čevers A. „Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā” / Mācību
līdzeklis. – Rīga: RTU izdevniecība, 2010. ,102 lpp.
4. Ketners K., Titova S. „Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē”. – Rīga: Banku
augstskola, 2009.,128 lpp.
5. Urtāns A., Ketners K., Ankalniņš M., Krastiņš A. „Nodokļi, nodevas un muita
Latvijā” / A.Urtāna redakcijā. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. ,204 lpp.
6. Gulbis A., Čevers A. „Muitas darbības pamati”/ Mācību līdzeklis. - Rīga: RTU
izdevniecība, 2008., 234 lpp.
7. Andrējeva V., Ketners K., Krastiņš A. „Ievads nodokļu administrēšanas
specialitātē”. / Mācību līdzeklis. - Rīga: RTU izdevniecība: 2008.,127 lpp.
8. Andrējeva V., Ketners K. „Valsts ieņēmumu teorijas pamati”./ 2.izdevums. Mācību
grāmata.- Rīga: RTU izdevniecība: 2008. - 440 lpp.
9. Andrējeva V., Ketners K. „Valsts ieņēmumu teorijas pamati”./ Mācību grāmata.Rīga: RTU izdevniecība: 2007. - 351 lpp.
10. Salmiņš A., Krastiņš A. „Dubultās pielietošanas preču muitas kontrole” . /Mācību
līdzeklis. – Rīga: 2007.- 256 lpp.
11. Andrējeva V., Ketners K., Krastiņš A. „Ievads nodokļu administrēšanas
specialitātē”. / Mācību līdzeklis. - Rīga: RTU izdevniecība: 2007.,132 lpp.
12. Ketners K. „Nodokļu plānošana”./Mācību līdzeklis.- Rīga: RTU izdevniecība: 2007.,
115lpp.
13. Ketners K. „Nodokļu ieņēmumu modelēšana”./Mācību līdzeklis.- Rīga: RTU
izdevniecība: 2006., 68 lpp.
14. Ketners K. „Nodokļu teorijas pamati”. / Mācību grāmata. – Rīga: RTU izdevniecība:
2006., 351 lpp.
15. Matisone I., Blumfelde I. „Angļu - latviešu nodokļu terminu vārdnīca”. - Rīga: RTU
izdevniecība: 2006., 159 lpp.
16. Matisone I., Blumfelde I. „Angļu – latviešu starptautiskās uzņēmējdarbības terminu
vārdnīca”.- Rīga: Zvaigzne ABC: 2006., 704 lpp.
17. Blumfelde I., Matisone I., Ķēbere A. „Muitas kontrole, latviešu – angļu
sarunvārdnīca”./ Rīga: Antēra: 2005.,155 lpp.
18. Jevinga I., Sundukova Z. „Finanšu grāmatvedības pamati”./ Mācību līdzeklis.- Rīga:
RTU izdevniecība: 2004., 111 lpp.
19. Ignats M., Gulbis A. „1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES)
noteikumi un to piemērošana”./ Rīga: RTU tipogrāfija: 2003., 36 lpp.
2) Zinātniskie raksti
1. Krastiņš A.V. Latvia – „External Border of EU and High Quality Education for Customs
Professionals”. Latvia the Heart of the baltics. ICD Group Ltd., Riga 2010, p.20.
2. Zimecs A., Ketners K. Risku vadības nozīme mazo un vidējo uzņēmumu darbība. // RTU
zinātniskie raksti. 3.sēr. Ekonomika un uzņēmējdarbība. – Rīga, 2010. - 137-147 lpp.
3. Крастиньш А., Гулбис А., Чеверс А. Актуальные проблемы сздания единой системы
таможенного образования. Белорусский нацыональный технический университет
«Иновационные аспекты транспортного сотрудничества». Материалы 2
международной научно практической конференции. 9-10.04.2009., Минск. с.46-51.
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4. Ketners K., Krastiņš A. Par atsevišķiem Latvijas finanšu politikas izstrādāšanas un
novērtēšanas principiem. // Zinātniskie raksti. 3.sērija. RTU: Tautsaimniecības teorija un
prakse. 15.sēj. – Rīga: RTU, 2008.
5. Ketners K., Zvidriņa S. Implementation of fiscal rules for improvement of fiscal discipline
in Latvia // Economics and management-2008 International Scientific conference
proceeding. Kaunas: Technologija, 2008 – 121.-127 pp., ISSN 1822-6515. (EBSCO AN
32588404);
6. Ketners K., Andrējeva V. Cenu un tarifu regulēšanas problēmas Latvijas sabiedrisko
pakalpojumu uzņēmumos // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas:
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU Izdevniecība,
2007.- 108.-121.lpp.
7. Ketners K., Krastiņš A. Latvijas nodokļu un muitas speciālistu sagatavošanas
pilnveidošana. // „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. RTU 48.
Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga: 2007.
8. Ketners K., Krastiņš A., Zvidriņa S. Latvijas finanšu politikas novērtēšanas principi un
valsts drošības kritēriji // RTU Zinātniskie raksti 3.sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība.
14.sējums (Tautsaimniecība: teorija un prakse). - Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 34.42.lpp., ISSN 1407-7337;
9. Kauliņa G., Krastiņš A. Application of Value Added Tax to Cargo Transportation
Services in Latvia. // Intellectual Economics. Scientific Research Journal. No 2(2), Vilnius
2007, p. 14-19.
10. Ketners K., Zvidriņa S. Vidējā termiņa valsts budžeta plānošanas attīstība //
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: Starptautiskās zinātniskās
konferences zinātniskie raksti. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.- 97.-107.lpp.
11. Ketners K. State Financial Policy Designing and Evaluation in Latvian Circumstances. //
International scientific dual conference „Towards knowledge based economy” &
”Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”: Conference Proceedings,
2007, 12 – 13 April. – Riga: RTU Publishing House, 2007 – 31p., ISBN 978-9984-768-6;
12. Ketners K. State Financial Policy Designing and Evaluation in Latvian Circumstances. //
International scientific dual conference „Towards knowledge based economy” &
”Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”: Conference Proceedings,
2007, 12 – 13 April. – Riga: RTU Publishing House, 2007 – 31p., ISBN 978-9984-768-6;
13. Ketners K., Zvidrina S. State fiscal policy decisions in Latvian circumstances// V.
International Scientific Conference Management, Economics and business development in
the new European conditions. Brno University of Technology Faculty of Business and
Management. Brno 25.-26.May 2007,- Brno.:Akademicke Nakladatelstvi CERM, 2007 –
40.p., ISBN 978-80-7204-532-7;
14. Ketners K. Ēnu ekonomikas diagnostikas aspekti // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības
attīstības problēmas: Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. Rīga,
2005.gada 13. -15.oktobrī. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006.- 111.-121.lpp., ISBN 998432-503-2.
15. Kauliņa G., Andrējeva V., Krastiņš A. Uzņēmuma ienākuma nodokļa attīstība Latvijas
nodokļu sistēmā. // RTU zinātniskie raksti 3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. –
Rīga: RTU, 2005.
Akadēmiskā personāla dalība nozīmīgākajās konferencēs, semināros, apmācībās u.c.
pēdējo gadu laikā:
1. Krastiņš A.V. Pasaules muitas organizācijas Muitas kapacitātes attīstības direktorāta
2.sesija. Brisele, 2011.gada 3.- 5.maijs.
2. Krastiņš A.V. Piedalīšanās konferencē on-line režīmā par tēmu „Starptautiskais
menedžments un mārketings izglītības sfērā”. 2011.gada 7.aprīlī, Rīga-Minska.
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3.

Krastiņš A.V. Darbība Eiropas Komisijas darba grupā vienoto Eiropas Savienības
Muitnieku studiju programmu izveidošanai. 2011.gads.
4. Aramina D., stažēšanās Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē, 2011.gada februāris.
5. Jansons J.E., Krastiņš A.V. Gruzijas Finanšu ministrija, Gruzijas akadēmija „Pētījums par
Gruzijas VID nodrošinājumu ar personālu, personāla attīstības stratēģija un Gruzijas
nodokļu likumdošanas pilnveidošana, finansēšana”. Gruzija. 2010.gada 07.-11.decembris.
6. Krastiņš A.V. Pasaules muitas organizācijas (WCO) PICARD konference. Abu-Dabi.
2010.gada 23.- 25.novembris.
7. Krastiņš A.V. Starptautiskā Muitas universitāšu (INCU) sesija. Santa Fjora (Itālija)
2010.gada 17.-19.novembris.
8. Krastiņš A.V. , Čevers A. Starptautiskais Muitas universitāšu studentu forums – festivāls.
„Ārējās ekonomiskās un muitas darbības regulēšanas un kadru nodrošināšanas aktuālās
problēmas”. A.V.Krastiņš, tēma „Muitas izglītības pilnveidošanas aktuālās problēmas”.
A.Čevers, tēma „Muitas darbības efektivitātes novērtēšana”. Zinātniskā konference.
St.Pēterburga, 2010.gada 29.oktobris.
9. Krastiņš A.V. INCU sesija. Gēteborga. 2010.gada 01.- 02.oktobris.
10. Krastiņš A.V. Pasaules muitas organizācijas (WCO) Muitas kapacitātes attīstības
direktorāta 1.sesija. Brisele. 2010.gada 27.-30.septembris.
11. Gulbis A., Krastiņš A.V. 2.Starptautiskā Zinātniski praktiskā konference „Pārrobežu
sadarbības inovācijas aspekti”. A.Gulbis, „Актуальные проблемы создания единой
системы таможенного образования”, referāts Baltkrievijas Nacionālās Tehniskās
universitātes rīkotajā Otrajā Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē
„Инновационные аспекты трансграничного сотрудничества”, BNTU, 2009, Minska
2009.gada 9.-10. aprīlis.
12. Krastiņš A.V. Starptautiskā WCO, INCU PICARD konference, 2009.gada septembrī,
Kostarika.
13. Ketners K., Krastiņš A.V. RTU 50.Starptautiskā zinātniskā konference, apakšsekcijas
„Starptautisko ekonomisko sakaru, loģistikas, muitas un nodokļu administrēšanas
problēmas”. 2009.gada 16.oktobris.
14. Račinska R., Krastiņš A.V., Gulbis A., Čevers A. Starptautiskā konference „Muitas
darbības tiesiskās regulēšanas un muitas darbības organizēšana aktuālās problēmas”,
A.Gulbis, A.Čevers, „Приобретения и проблемы, связанные с внедрением
требований модернизированного Таможенного кодекса ЕС”, referāts Ukrainas Muitas
Akadēmijas rīkotajā zinātniski praktiskajā konferencē „Актуальные проблемы
правового регулирования таможенной деятельности”, АМСУ, 2009.gada 2627.novembrī, Dņepropetrovska.
15. Gulbis A., Krastiņš A.V. Starptautiskā konference ”Muitas izglītības sistēmas
pilnveidošana”, 2009.gadā, Minska.
16. Ketners K. Baltijas Finanšu forums. Ikgadēja konference „Bankas un finanses Baltijā”
(Tēma „Nodokļu optimizācija: iespējas un ierobežojumi”), 2009.gada 29.-30.septembrī,
Rīga.
17. Ketners K., Krastiņš A.V. RTU 50.Starptautiskā zinātniskā konference. ”Ekonomika un
uzņēmējdarbība”, apakšsekcija „Starptautisko ekonomisko sakaru, loģistikas, muitas un
nodokļu administrēšanas problēmas”, 2009.gada oktobrī, Rīga.
18. Niedrītis J.Ē. Latvijas Universitātes 67. Starptautiskā konference „Organizāciju vadības
aktualitātes”, 2009.gads, Rīga.
19. Čevers A. Stažēšanās Pasaules muitas organizācijā par tēmu – COLUMBUS programma
muitas dienestu darbības novērtēšanai un atbalstam, 2008.gada martā.
20. Krastiņš A.V. Starptautiskā konference „Sustainable Customs Reform and Development
Strategies”. WCO, Londona, 2008.gada 2.-3.oktobris.
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21. Krastiņš A.V. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Nodokļu administrēšanas un
muitas attīstība Eiropas kopienas vienotā tirgus ietvaros” VID, R., 2008.gada
26.novembris.
22. Krastiņš A.V. 3.Starptautiskā WCO PICARD konference „Partnership in Customs
Academic Research and Development”. WCO, INCU, Shanghai CK, China, Shanghai.
2008.gada 14. -16.maijs.
23. Gulbis A., „Усовершенствование обучения работников таможни в соответствии с
требованиями 21-го века”, referāts Baltkrievijas Nacionālās Tehniskās universitātes
rīkotajā Starptautiskā virtuālā zinātniski praktiskajā konferencē „Таможня и Eвропа в 21
веке”, BNTU, M, 2008.
24. Čevers A. RTU Starptautiskā doktorantūras studentu vasaras skola, „Biznesa radošā vide:
pētījumu iespējas”, 2007.g. 20.-22.augusts.
25. Krastiņš A.V. RTU 48. Starptautiskā Zinātniskā konference, Ekonomika un
uzņēmējdarbība. RTU, R., 2007.gada 11.-13.oktobris.
26. Krastiņš A.V. 2.Starptautiskā WCO PICARD konference „Partnership in Customs
Academic Research and Development”. WCO, Brisele, 2007.gada 27.-28.marts.
27. Čevers A. RTU Starptautiskā doktorantūras studentu vasaras skola, „Biznesa radošā vide:
pētījumu iespējas”, 2007.g. 20.-22.augusts.
28. Gulbis A., Čevers A. Stratēģiskas nozīmes un dubultā pielietojuma preču kontrole,
referāts RTU 48.Starptautiskā zinātniskā konferencē „Tautsaimniecības un
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. RTU tipogrāfija, R., 2007.
29. Krastiņš A.V. Starptautiskā LSB konference., R., 2006.gada 29.maijs - 2.jūnijs.
30. Krastiņš A.V. Starptautiskā konference „Cooperations Customs and Universities in the
Training and Education” WCO, Brisele, 2006.gada 1.- 2.marts.
31. Krastiņš A.V. Starptautiskā konference „Eastern Europe – New Logistics Resources., R.,
2006.gada 29.maijs – 2.jūnijs.
32. Čevers A. Piedalīšanās 18. Eiropas ārējās tirdzniecības, akcīzes un muitas forumā,
Eslingenē (Vācija), 2006.g. jūnijā.
Atzinības un apbalvojumi:
Aivars Vilnis Krastiņš
2010.gadā saņemts Studentu pašpārvaldes goda raksts „Par RTU vārda nešanu pasaulē”.
2007. gadā iegūta RTU IEF „Pasniedzēja gada balva” nominācijā „Jautrākais pasniedzējs”
2006.gadā saņemts Studentu pašpārvaldes pateicības raksts „Par sadarbības veicināšanu un
Studentu pašpārvaldes atbalstu”
2006.gadā iegūta RTU IEF „Pasniedzēja gada balva” nominācijā „Labākais orators”,
„Informācijas „MAISS””.
2005.gads iegūta RTU IEF „Pasniedzēja gada balva” nominācijā „Gada jautrākais
pasniedzējs”.
Aivars Gulbis
2005. – 2010. Iegūtas balvas virknē nomināciju RTU IEVF Studentu pašpārvaldes vērtējumā
kā „Gada interesantākais pasniedzējs”, „Labākais orators”.
2006.gads - RTU IEF Studentu pašpārvaldes vērtējumā iegūta „Pasniedzēja gada balva”.
Aldis Čevers
2010.gadā iegūta RTU IEVF „Pasniedzēja gada balva” nominācijā „Lieliskākais orators”.
2009.gadā iegūta RTU IEVF „Pasniedzēja gada balva” nominācijā „Inteliģences pasniedzējs”
2008.gadā iegūta RTU IEVF „Pasniedzēja gada balva” nominācijā „Labākais orators”, „Gada
interesantākais pasniedzējs”.
2007.gadā iegūta RTU IEF „Pasniedzēja gada balva” nominācijā „Labākais orators”, „RTU
gada mācībspēks laureāts”, „Interesantākais pasniedzējs”.
2006.gadā iegūta RTU IEF „Pasniedzēja gada balva” nominācijā „Gada jautrākais
pasniedzējs”, „Gada interesantākais pasniedzējs”
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15. pielikums

Studiju programmas
„Muitas un nodokļu administrēšana”
studiju kursu programmas
(skat. papildus pievienoto pielikumu)

