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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
Maģistra akadēmisko studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai 

zinātniski pētnieciskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu 
pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes. Programma 
tiek īstenota un attīstīta atbilstoši Eiropas Savienības organizatoriski metodiskajiem un 
izglītības integrācijas standartiem. 
 Maģistra akadēmisko studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo 
teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālu lietošanu noteiktas problēmas 
risināšanā. 
 
 Programmas uzdevumi un iegūstamie rezultāti ir: 

⇒ veicināt studējošo teorētisko atziņu izpēti un zināšanu aprobāciju vadībzinātnē, 
nozares aktuālo problēmu kontekstā, veicināt studējošo patstāvīgu ekonomisko 
zinātnisko pētījumu veikšanu. Par uzdevuma realizācijas kvantitatīviem rezultātiem 
var uzskatīt studējošo līdzdalību studentu zinātniskajās konferencēs, publicēto tēžu un 
rakstu skaitu, sagatavotos zinātniskos referātus, līdzdalību grantos un zinātniskajos 
projektos. 

⇒ attīstīt studējošo mūsdienīgu ekonomisko domāšanu, vadībzinātnes kompleksu 
uzdevumu risināšanai, kas aptver gan teorētiskos, gan arī praktiskos vadībzinātnes 
jautājumus. Uzdevuma realizācijas rezultātā studējošiem tiek sniegtas zināšanas par 
jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, studējošie padziļināti apgūst pētnieciskās, 
jaunrades un zinātniskās metodes pētījumu veikšanai vadībzinātnē. Tiek attīstītas 
prasmes individuāla pētnieciskā darba veikšanai, analīzei, lēmumu pieņemšanai, 
rekomendāciju izstrādāšanai. 

⇒ attīstīt darba tirgum nepieciešamās iemaņas un prasmes, veicināt zinātniski 
pētniecisko rezultātu praktisko izmantošanu uzņēmumu un organizāciju darbības 
pilnveidošanā. Uzdevuma realizācijas rezultātā zinātniskās izstrādnes tiek aprobētas 
praksē un izklāstītas zinātniskās publikācijas, studiju un noslēguma darbos. Par 
uzdevuma realizācijas kvantitatīviem rādītājiem kalpo izstrādātie darbi un 
publikācijas, studējošo prasmju un iemaņu regulāras kontroles. 

⇒ attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas 
speciālistus, veicināt studējošo un mācībspēku starptautisko apmaiņu. Par mērķa 
kvantitatīvajiem rādītājiem kalpo studējošo un mācībspēku iesaistīšanās 
starptautiskajos projektos un apmaiņas programmās, ārvalstu mācībspēku piesaistīšana 
mācību procesa nodrošināšanā, kā arī ārvalstu augstskolu vērtējums par ārvalstīs 
studējošo sekmēm. 

⇒ nodrošināt programmas zinātnisko, informatīvo un materiāli tehnisko bāzi. Par 
uzdevuma realizācijas galvenajiem rādītājiem tiek uzskatīti bibliotēkas fondu un 
metodiskā kabineta zinātniskās literatūras avotu skaita pieaugums, studējošo aktīva 
bibliotēkas fondu un elektronisko datu bāžu izmantošana, RTU elektroniskā portāla 
ORTUS izmantošana. 

⇒ Iesaistīt programmas īstenošanā kvalificētu akadēmisko personālu, Latvijas un 
ārvalstu augstskolu docētājus. Uzdevuma rezultatīvie rādītāji ir docētāju kvalifikācijas 
paaugstināšanās, vecuma struktūras uzlabošanās, piesaistīto ārvalstu docētāju skaits.  
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2. Studiju programmas organizācija 
 
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem 

Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un RTU Senāta 2002.gada 
25.februāra lēmumu “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru, kā arī ņemot 
vērā 2003.gadā Novērtēšanas ekspertu komisijas ziņojumā minētos trūkumus un akreditācijas 
laikā saņemtos ieteikumus. Studiju programmas Akreditācijas lapa Nr.023-995 (skat. 2. 
pielikumu) 

Studiju programmai ir akadēmisks raksturs. Studiju programma ir veidota tā, lai dotu 
katram studentam teorētiskas un praktiskas zināšanas par dažādiem uzņēmējdarbības un 
vadīšanas procesiem. Studiju programmas veidošana ir balstīta uz uzņēmējdarbības 
pamatmērķi – konkurētspējīgu produktu vai pakalpojumu ražošana ar nolūku tos ekonomiski 
izdevīgi realizēt. Tādējādi pašreizējās programmas (1.pielikums) obligātā daļa ietver 12 
teorētiskus studiju priekšmetus, kas veido maģistranta teorētisko zināšanu pamatu, bet no 
obligātās izvēles daļas maģistrants pēc savām interesēm var izvēlēties specializējošos kursus 
četros virzienos (skat. studiju programmu). Šī izvēle nodrošina studējošo izziņas un 
pētniecisko prasmju attīstību un individuālo lietošanu noteiktu problēmu risināšanai.  

Sākot Maģistra akadēmisko studiju programmas apguvi ir nepieciešams sociālo 
zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai diploms par augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmas apguvi vadībzinātnē vai ekonomikā. Imatrikulācijas noteikumi 
paredz konkursu pēc vidējās atzīmes iepriekšējā bakalaura akadēmiskajā vai augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 

Apkopojot jāsecina, ka studiju programma atbilst to Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes struktūrvienību mērķiem un uzdevumiem, kas iesaistītas programmas realizācijā, tā 
ir izstrādāta atbilstoši ES vadlīnijām un LR normatīvajiem aktiem. 
 
 

2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā 
 

 Balstoties uz Novērtēšanas ekspertu komisijas ieteikumiem pēc vizītes augstskolā 
2003.gada 27.-28.februārī un nepieciešamību nodrošināt maģistra akadēmisko studiju 
programmas attīstību atbilstoši darba tirgus izmaiņām un jaunākajām tendencēm augstākās 
izglītības attīstības jomā Latvijā, Eiropā un pasaulē, kā arī uzklausot studējošo un darba 
devēju rekomendācijas, programmā ir veiktas šādas izmaiņas: 

1. Veikta studiju specializējošo virzienu izslēgšana, apvienošana un papildināšana atbilstoši 
ekspertu ieteikumiem un darba tirgus prasībām, kā arī sakarā ar atsevišķu jaunu programmu 
izveidošanu IEVF. 

- Izslēgti specializējošie virzieni un tajos iekļautie priekšmeti: „Uzņēmējdarbības loģistika 
un transporta ekonomika”, „Būvuzņēmējdarbības ekonomika”, „Starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšana”. Šajās jomās fakultātē izveidotas jaunas programmas. 

- Papildināts specializējošais virziens „Uzņēmējdarbības organizēšana” ar projektu 
vadīšanas mācību priekšmetiem, tādējādi to pārdēvējot par „Projektu vadīšana”. 

2. Veikta studiju kursu saturiska izvērtēšana, apvienošana un papildināšana, piemēram: 
- Iekļauti obligātajā (A) daļā studiju projekti: 

� Korporatīvā sociālā atbildība – 3 KP  
� Pētījumu metodoloģija 2 KP 

- Izņemti no obligātās (A) daļas priekšmetu saraksta studiju priekšmeti: 
� Ekonometrija 3 KP; 
� Organizēšanas teorija un prakse 3 KP. 
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- Aktualizēti nosaukumi un apjomi obligātās daļas studiju priekšmetiem: 
� Kvantitatīvās metodes vadīšana no 3 KP uz 4 KP. 
� Elektroniskā komercija 4 KP uz Elektroniskā komercija un e-uzņēmējdarbība 4 KP; 
� Ekonomisko un komerciālo aprēķinu metodoloģija 3 KP uz Ekonomisko un 

komercaprēķinu metodes 3 KP; 
� Vadīšanas organizācija 6 KP uz Uzņēmējdarbības procesu vadīšana 6 KP; 
� Personāla vadīšana 6 KP uz Cilvēku resursu vadīšanu 6 KP. 

- Aizstāts studiju priekšmets Nodokļu politika un sistēmas 3 KP ar Nodokļu plānošana 

uzņēmumā 3 KP; 
- Izslēgts no specializācijas virziena Uzņēmējdarbības vadīšana studiju priekšmets Darba 

vadīšana 6 KP. 
- Papildināts specializācijas virzienus Uzņēmējdarbības ekonomika, Finanšu risku vadīšana 

ar priekšmetu Zinātniskie semināri 3 KP. 
- Papildināt obligātās izvēles daļu ar jaunu specializāciju Projektu vadīšana ar šādiem 

specializējošiem priekšmetiem: 
� Projektu plānošana un kontrole 4 KP; 
� Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā 4 KP; 
� Projektu kvalitātes un risku vadīšana 3 KP; 
� Vadības grāmatvedība 3 KP; 

 
2. Programmā iekļautie kursi ir aktualizēti, tostarp kursu nosaukumi, to apjoms, programma, 

ieteicamā un obligātā literatūra, utt.  
 

Kopējais būtisko izmaiņu apjoms ir 16 KP, kas sastāda 20% no studiju. 

 

 

2.2 . Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas 

lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu 
 

Maģistra akadēmisko studiju programma apstiprināta RTU Senātā 1997.gada 7.aprīlī. 
Akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.627 un tas ir spēkā 
līdz 2009.gada 31. decembrim. 
 Akreditētā studiju programma tika pilnveidota saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra 
noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, RTU Senāta 
2009.gada 30.marta lēmumiem “Par maģistrantūras nolikumu” un “Par maģistra akadēmisko 
studiju struktūru”.  
 Pārstrukturēta programma ar izmaiņām apstiprināta RTU Senāta sēdē 2009.gada 30.martā. 
 

Licence studiju programmai, ja to paredz normatīvie akti 
Licence ir pieejama pie studiju programmas administrācijas. Pēdējā studiju 

programmas licence Nr. 04051-138, izsniegta 2009.gada 26.februārī Rīgā.  
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3. Studiju programmas apraksts 
 

Maģistra akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” izveidota 
saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu” un RTU Senāta 2002.gada 25.februāra lēmumu “Par 
maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”. Tās struktūra atbilstoši šiem 
noteikumiem un lēmumiem parādīta 1.tabulā. 

 
1.tabula 

Studiju programmas struktūra 

Programmas sastāvdaļas Apjoms, 

KP 

% pret visu 

apjomu 

A. Obligātā daļa 35 43,75 
B. Obligātā izvēles daļa 21 26,25 
1. Specializējošie kursi: 17 21,25 
1.1.Uzņēmējdarbības vadīšanā 
1.2.Uzņēmējdarbības ekonomikā 
1.3.Projektu vadīšanā 
1.4.Finanšu riska vadīšanā 

  

2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi 4 5,00 
C. Brīvās izvēles daļa 4 5,00 
D. Maģistra darbs 20 25,00 

Kopā: 80 100,00 

 
 Pēc obligātās daļas mācību priekšmetu apgūšanas 35 KP apjomā maģistranti tālāk 
apgūst obligātās izvēles daļas mācību priekšmetus 21 KP apjomā, no kuriem 17 KP ir 
specializējošie kursi četros dažādos virzienos. Maģistrants var brīvi izvēlēties jebkuru no 
tiem.  

Brīvās izvēles daļa veido 4 KP, maģistra darbs – 20 KP.  
Pēc klātienes (kontaktstundu dalījuma) nodarbību dalījuma studiju procesu veido: 

lekcijas aizņem 60 %, semināri un praktiskie darbi – 40 %. Šī proporcija var atšķirties starp 
dažādiem studiju priekšmetiem, ņemot vērā to specifiku un tirgus attīstības tendences. Studiju 
programmas mācību priekšmetu anotācijas (skat. 4.pielikumu) atrodamas RTU Mācību 
priekšmetu reģistrā, bet studiju priekšmetu apraksti atrodami pašnovērtējuma ziņojuma 
5.pielikumā. 
 

3.1. 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 Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome 
un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde. 

Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas mehānisma 
darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos: 

1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju daļa. Studiju 
daļa veic: 
• RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver sevi MP 

atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tas saturam; 
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• Studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot: pirmā 
kursa studējošo adaptāciju universitātes sistēmā un 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 augstākās izglītības programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes 

Domei, iepriekš programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju 
programmu komisijā; 

• Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo 
pašpārvalde un tās 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 studiju priekšmetu realizācijas uzlabošanu, 
gan pasniedzēja darba uzlabošanas iespējām. Reizi gadā RTU IEVF 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 pagājušā gada rudenī nodeva 
ekspluatācijā jaunu korpusu Rīgā, Meža ielā 1/7, kurā telpu un tehniskais aprīkojums 
nodrošināts atbilstoši jaunākajiem standartiem, kas savukārt sekmē fakultātes 
attīstību un paaugstina studiju programmu realizācijas kvalitāti. 

 
3. Katedras, studiju programmas administrācijas līmenī: 

• katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju programmā studējošo 
aptaujas par pasniedzēju darba kvalitāti un studiju programmas novērtējumu (tas 
notiek izmantojot jauno elektronisko studiju platformu ORTUS). Rezultāti tiek 
apspriesti Nozaru studiju programmu komisijas sēdē, katedras sēdē un fakultātes 
Domes sēdē; 

• reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un kursu 
programmas, metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu 
(referātu, studiju darbu, prakses atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie 
norādījumi;  

• akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām 
mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursu apmeklēšana; 

• akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos 
pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar 
nozaru 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. 
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3.2. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
Lai piesaistītu potenciālos studentus, Rīgas Tehniskā universitāte informē sabiedrību un 

popularizē sevi kopumā un katra fakultāte atsevišķi. Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 
cenšas ar masu informācijas līdzekļu starpniecību sniegt potenciālajiem studentiem 
maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un kvalitāti. Reklāmas un mārketinga 
komunikāciju mērķauditorija ir augstskolu absolventi ar bakalaura izglītību, kas iegūta Latvijā 
vai ārvalstīs. 

Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek izmantoti gan 
masu mārketinga, gan tiešā mārketinga paņēmieni. Pamatā tā ir drukātās informācijas 
izplatīšana – reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, katalogi; piedalīšanās izstādēs, 
piemēram, “Skola”, „Karjeras dienas” un RTU “Atvērto durvju” dienas.  

Īpaši plaši reklāmas un informācijas izplatīšanai tiek izmantots internets. Informāciju 
par studiju programmu ir iespējams atrast RTU mājas lapā: www.rtu.lv un fakultātes mājas 
lapā: www.ievf.rtu.lv, notiek reklāmu (reklāmkarogu jeb banneru) izvietošana plašāk 
pazīstamajos portālos un vortālos. 

Reklāmas aptveres biežums ir pietiekams, tomēr Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes administrācija un programmas vadība plāno turpmāk reklāmas aktivitātēm pievērst 
lielāku vērību un atvēlēt tam lielākus finanšu resursus. 
 
 
 

4. Vērtēšanas sistēma 
 
Vērtēšanas pamatprincipi veidojas saskaņā ar MK noteikumiem (LR MK 2001.gada 

20.novembra noteikumu Nr.481 punkti 29.–32.) (informācija 13.pielikums, p.13.4.) un 
atbilstošiem RTU senāta lēmumiem.  

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem – kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10 

ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju 
kursa satura apguvi). 

IEVF ievēro šādus izglītības vērtēšanas pamatprincipus, kas studiju programmā ir: 
• pozitīvo sasniegumu summēšana; 
• pārbaužu regularitāte; 
• vērtēšanas kritēriju atklātība un skaidrība; 
• vērtēšanas formu dažādība; 
• pārbaudes rezultātu pieejamība. 

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz gadā tiek apspriesti Ražošanas un 
uzņēmējdarbības institūta padomē un atbilstošajās katedrās. Rezultātus apkopo un vērtē arī 
programmas administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai mācību procesa pilnveidošanai. 

Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma atspoguļota 
2.tabulā. 

2.tabula 
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanas sistēma 

 Mērķi Vērtēšanas sistēma 

1. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam ir jābūt spējīgam 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni, izpildīt 
atbilstošas speciālista funkcijas. 

Izstrādātā maģistra 
darba līmenis un 
vērtējums, darba 
devēju, kā arī paša 
maģistra atsauksmes. 
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2. Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu 
konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos 
praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba 
iemaņas un veicināt to izmantošanu. Studentam ir jāprot 
pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbā 

Studentu līdzdalība 
zinātniski pētnieciskajā 
darbā, publikāciju 
skaits, darba devēju 
aptaujas. 

3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā 
specialitātē un veidot uzņēmējdarbības vadīšanas prasmes. 
Studiju beidzējam ir jābūt vispārējām zināšanām 
tautsaimniecībā, ekonomiskā prognozēšanā, 
uzņēmējdarbības ekonomikā, finansēs, vadības 
grāmatvedībā, tirgzinību teorijā, informācijas tehnoloģiju 
izmantošanā vadības procesu analīzē, zinātniskā un 
pētnieciskā darba metodoloģijā, svešvalodā, kas jālieto 
ikdienas darbā. 

Studējošo zināšanu 
novērtēšana (eksāmenu 
atzīmes, gala 
pārbaudījumu atzīmes). 
Aptaujas. 
 

4. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam ir jābūt spējīgam 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni, izpildīt 
atbilstošas speciālista funkcijas. 

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

5. Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt 
interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, 
akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu.  

Darba devēju aptaujas. 

6. Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, 
atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi 
rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 

Darba devēju aptaujas 
un atsauksmes, 
studentu aptaujas, 
socioloģiskie pētījumi. 

7. Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, 
zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām 
tirgū. Veicināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
nepārtrauktu pilnveidošanu un paaugstināšanu atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem un tendencēm. 

Starptautiskā sadarbība, 
programmu kvalitātes 
kontrole, akadēmiskā 
personāla 
profesionalitātes 
vērtējums. 

 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas ir jākārto 

katra studiju kursa noslēgumā. Ikviena pārbaudījuma forma ir noteikta studiju programmā, 
izstrādāta atbilstoši RTU Satversmē un Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
Struktūrvienības vadītājs apstiprina izstrādāto pārbaudes formu un tā glabājas struktūrvienības 
lietvedībā.  

Studiju procesa laikā mācībspēki vēl izmanto šādas zināšanu novērtēšanas formas: 
kontroldarbus, testus, individuāli vai grupas darbā izstrādātus zinātniski pētnieciskos darbus 
un to aizstāvēšanu, studentu patstāvīgos darbus, mājas darbus, līdzdalību semināros un 
referātu sagatavošanā un aizstāvēšanā u.c. 

Saskaņā ar RTU noteikto kārtību (RTU Senāta 2001.gada 17.decembra sēdes lēmums 

„NOLIKUMS par eksāmenu kārtošanu RTU bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās 
studijās”) (informācija 13.pielikums, p.13.5.) eksāmeni un ieskaites notiek rakstveidā. Tas 
ļauj mācībspēkiem variēt un kombinēt teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu, 
izmantojot teorētiskus jautājumus, testus, uzdevumus u.c. pārbaudes veidus. Programmas 
ietvaros nepārtraukti notiek pārbaudes darbu novērtēšanas pilnveidošana.  

Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem mācību priekšmeta ietvaros, pirmajā nodarbībā 
iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu. Šī vērtēšanas sistēma ir 
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pieejama arī RTU interaktīvajā portālā www.ortus.rtu.lv. Studējošiem tiek paziņots kādi 
nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra 
laikā ietekmēs gala pārbaudījumu.  

  Eksāmenu, mācību priekšmeta ietvaros, pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits 
attiecīgās struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks. Eksāmenu vērtējums ir 10 ballu 
sistēmā, kur zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles. (skat. 6.pielikuma 2.p.). Ieskaitē kursa 
programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.  

Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi 
– kontroldarbi, semināri, studiju patstāvīgie darbi, pētniecības projekti u.c. Kārtējie 
pārbaudījumi ir noteikti un detalizēti aprakstīti studiju kursu programmās.  

Papildus mācībspēki pievērš uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar 
mācību un zinātnisko literatūru, konspektēt, rakstīt referātus, sistematizēt materiālus, analizēt, 
spriest, pieņemt lēmumus. 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. 

Diplomu par sociālo zinātņu maģistra akadēmiskā grāda iegūšanu vadībzinātnē 
(6.pielikums 1.p.) saņem studenti, kuri ir apguvuši programmu un aizstāvējuši maģistra darbu 
iegūstot tajā vērtējumu – ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).  

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

Studējošo vērtēšanas sistēmas rezultāti tiek izmantoti studiju programmas 

pilnveidošanā un attīstībā. 
 
 

5. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Programmas realizāciju koordinē un vada Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, 
savukārt, saturu un kvalitāti nodrošina katedras. Studiju procesa nodrošināšanā piedalās šādas 
struktūrvienības:  

1) Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts (RUI): 

� Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, 
� Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra, 
� Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra, 

2) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI): 

� Muitas un nodokļu katedra, 
� Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 

katedra, 
� SESMI valodu docētāju grupa; 

3) Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts (TREI): 

� Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra 
� Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra; 

4) Darba un civilās aizsardzības institūts (DCAI); 

5) Humanitārais institūts. 
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Institūti, tajos ietilpstošās katedras nodrošina mācību metodisko darbu: izveido un 
atjauno mācību priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo mācību priekšmetu 
pasniegšanu, zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, maģistra darbu vadīšanu un aizstāvēšanu 
un citus zinātniski pētnieciskos, mācību un metodiskos darbus. 

Studiju programmas pilnveidošanā tiek ņemtas vērā studiju programmas akreditācijas 
laikā kopējā komisijas vērtējošā ziņojumā izteiktās piezīmes un komisijas ekspertu sniegtie 
individuālie ieteikumi, kas vērsti uz studiju kvalitātes pilnveidošanu, kā arī studējošo un darba 
devēju ieteikumi, tendences darba tirgū un augstākās izglītības attīstībā. 

Pēc saņemtā Novērtēšanas ekspertu komisijas ziņojuma ir veikta studiju kursu 
programmu pārstrādāšana un uzlabošana, kā arī studiju kursu integrācija, tā piemēram, 
svešvalodu integrācija mācību priekšmetos gan stimulējot studējošos apgūt svešvalodā 
publicētu mācību literatūru, gan piesaistot vieslektorus no ārzemēm.  

Studiju programma tās realizācijas procesā tiek papildināta un aktualizēta, 
pamatojoties uz darba tirgus pētījumiem un konsultācijām ar darba devējiem, nozares 
zinātniski pētnieciskajām institūcijām un praktizējošiem speciālistiem. Absolventu, studentu 
un augstskolas mācībspēku ieteikumiem un savstarpējai sadarbībai mācību procesā ir būtiska 
nozīme studiju procesa pilnveidošanā. Programmas pilnveidošanas mērķis ir nodrošināt 
konkurētspējīgu un mūsdienīgu izglītību demokrātiskā vidē un studiju programmas 
nepārtrauktu dinamisku attīstību.  

Nepārtraukti programmas ietvaros tiek domāts par studiju formu un procesa 
pilnveidošanu. Pārmaiņas ir orientētas galvenokārt uz mācīšanās stila nomainīšanu ar 
mācīšanu mācīties, individuālu pētnieciskā darba veikšanu un informācijas tehnoloģiju 
integrēšanu vadības lēmumu pieņemšanā.  

Mācību process tiek organizēts tā, lai studenti iegūtu gan teorētiskas zināšanas, 
pētniecības iemaņas, un tās nostiprinātu zinātniski praktiskā darbā. Studiju procesā tiek 
iekļautas dažādas formas: 

- lekcijas, 
- semināri un diskusijas, 
- situācijas uzdevumu risināšana, 
- individuālais un grupu darbs, t.sk. arī zinātniski pētnieciskais darbs, 
- zinātniski pētnieciskais darbs, līdzdalība konferencēs un pētījumu realizēšanā, 
- ārvalstu lektoru un uzņēmumu pārstāvju vieslekcijas, 
- nozares ekspertu un uzņēmumu pārstāvju semināri un lekcijas, 
- cita veida aktivitātes. 
Mācībspēku darba metodoloģija Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta īstenotajās 

programmās vērsta uz to, lai attīstītu studentos prasmi risināt konkrētas uzņēmējdarbības un 
vadīšanas problēmas, sadarboties ar mācībspēkiem un piedalīties Latvijas uzņēmumiem un 
organizācijām svarīgo problēmu (īpaši uzņēmējdarbības vadības jautājumu jomā) atrisināšanā 
vai zinātniski pētniecisku projektu izstrādē. Studiju formu un metožu pilnveidošanas nolūkos 
tiek organizētas studentu zinātniski praktiskās konferences, kur tiek iesaistītas visas 
ieinteresētās puses, tostarp arī darba devēji un absolventi. Lai novērtētu programmas praktisko 
vērtību tiek veiktas regulāras darba devēju un absolventu aptaujas. 

Studiju process tiek vērsts uz izzināšanu un rīcībspējas veidošanu, kam par pamatu 
kalpo lietišķie pētījumi dažādos zinātniskajos projektos, Latvijas un ārvalstu uzņēmumos. 

Viens no programmas mērķiem ir attīstīt un pilnveidot maģistrantu prasmi strādāt 
komandā saskaņoti ar citiem, ko var sasniegt, variējot ar dažādām darba formām. Tāpēc 
auditorijas darbā uzsvars tiek likts arī uz interaktīvajām studiju formām: darbu nelielās 
grupās, studiju darbu un pētījumu projektu izstrādāšanu to apspriešanu grupās un publisku 
aizstāvēšanu. Mācībspēki un administrācija lielu uzmanību velta efektīvu auditorijas darba 
formu pielietošanai un studiju programmas kvalitātes uzlabošanai. Nodarbībās tiek izmantotas 
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jaunākās informācijas sistēmu tehnoloģijas: mācībspēki lekciju satura vizuālai pasniegšanai 
auditorijās pielieto elektroniskā veidā sagatavotus materiālus (PowerPoint prezentācijas, 
audiovizuālos materiālus, videomateriālus utt.). Datorklases tiek izmantotas pētnieciskā darba 
veikšanai un zinātniski praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj studentiem apgūt jaunākās 
informāciju tehnoloģijas, datu bāzes utt. Informācijas apmaiņa notiek arī ar elektroniskā pasta 
starpniecību, FTP servera, bet zināšanu apmaiņa tiek veicināta ar forumu un diskusiju 
izmantošanu (www.ortus.rtu.lv). Minētie instrumenti tiek izmantoti informācijas apmaiņai 
starp studentiem, kā arī kontaktam: studenti-mācībspēki. Tehnoloģiju izmantošanas un 
informācijas apmaiņas ātruma paaugstināšanās nodrošina klātienes nodarbību efektivitāti un 
veicina studējošo patstāvīgo darbu.  

Mācību procesā tiek iesaistīti arī ārzemju vieslektori, kuri nodrošina lekcijas gan 
klātienē, gan izmantojot videokonferences tehnoloģijas. Laba sadarbība lekciju vadīšanā ir 
izveidojusies ar Brno Tehnoloģisko Universitāti (Čehija), Viļņas Gedeminas Tehnoloģisko 
universitāti un Kauņas Tehnoloģisko Universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnoloģisko 
Universitāti (Igaunija). Nākotnē tiek plānots šādu sadarbību attīstīti vēl vairāk, iesaistot arī 
citas no RTU sadarbības partneraugstskolām. 

Jāatzīmē, ka liela daļa pasniedzēju ir iesaistījušies zinātniski pētnieciskajā darbā. Viņi 
savukārt tajā cenšas iesaistīt arī studentus, izvirzot tiem mūsdienīgas un aktuālas pētnieciskā 
darba tēmas, kuras studenti pēta kursa darbos, apraksta referātos, analizē maģistra darbos u.c. 
Īpaša uzmanība tiek veltīta talantīgākajiem studentiem un viņu spēju attīstīšanai. Studenti 
savlaicīgi tiek motivēti turpināt studijas doktorantūrā, kā arī iesaistīties pedagoģiskajā darbā 
pēc augstskolas absolvēšanas. Pie tam docētāji aktīvi paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties 
starptautiskās mācībspēku apmaiņas programmās (Erasmus/Sokrates), piedaloties 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Latvijā un ārzemēs, piedaloties konferencēs un 
zinātniski praktiskos semināros.  

Lai nodrošinātu demokrātijas principu lektoru, docētāju un profesoru darbu reizi 
semestrī novērtē studenti, rakstiski atbildot uz anketas jautājumiem. Studenti vērtē 
mācībspēku darbu – mācību priekšmetu teorētisko līmeni, praktiskos vingrinājumus, to 
pietiekamību materiāla izpratnei un apguvei, individuālos uzdevumus, mācībspēka attieksmi 
pret studentiem un citus jautājumus. Docētāju darba vērtēšanai tiek izmantota elektroniskā 
studiju vide ORTUS, kur notiek „forsētā aptauja”, t.i. ikviens students var piekļūt mācību 
materiāliem tikai pēc attiecīgo aptaujas anketu aizpildīšanas.  

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. 
 Maģistrantiem ir iespēja uzstāties un publicēties par sava darba rezultātiem ikgadējās 
RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences (SZTK) ietvaros. Kopš 2002.gada SZTK 
ir piedalījušies vairāk nekā piedalījās 450 fakultātes un studiju programmas maģistranti ar 
saviem ziņojumiem par paveikto zinātniski pētniecisko darbu kopā ar savu zinātnisko 
vadītāju. Nozīmīgākie no šiem ziņojumiem tiek publicēti. 

Kopumā studentiem tiek piedāvātas dažādas iespējas veikt savu pētniecisko darbu:  
� var piedalīties starptautiskajos zinātniskajos projektos, LZP, RTU, IZM 

grantos, līgumdarbos, ekspertu grupās utt.; 
� var veikt patstāvīgi pētniecisko darbu noteiktajā virzienā docētāja vadībā; 
� var veikt pētniecisko darbu kursa darbu, maģistra darbu ietvaros; 
� var gatavot zinātniskos referātus RTU starptautiskajām zinātniskajām 

ikgadējām konferencēm, kā arī sniegt zinātniskās publikācijas RTU rakstu 
krājumos.   
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6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
 
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 

“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 
 Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam parādīta 3.tabulā. 

 
3.tabula 

Augstākās akadēmiskās izglītības Maģistra akadēmiskās studiju programmas 

„Uzņēmējdarbība un vadīšana” atbilstība valsts standarta 

LR MK noteikumi par valsts akadēmisko 

izglītības standartu 

Maģistra akadēmiskā studiju 

programma „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” 

Maģistra akadēmiskās studiju programmas apjoms 
ir 80 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 
20 kredītpunktu ir maģistra darbs. 

Maģistra programmas apjoms ir 80 
KP. Maģistra darba apjoms ir 20 KP 

Maģistra akadēmiskās studiju programmas 
obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares 
vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu 
izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu) un teorētisko 
atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares 
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā (ne 
mazāk kā 15 kredītpunktu). 

Programmas obligātā saturā ir ietverti 
teorētiskie kursi 35 KP apjomā un 
teorētisko aprobāciju kursi 17 KP 
apjomā. 

Akadēmiskā izglītība tiek īstenota akadēmiskajās 
studiju programmās, pēc kuru sekmīgas apguves 
studējošais saņem akadēmisko maģistra grādu 
attiecīgajā radniecīgu zinātņu nozaru grupā, 
zinātņu nozarē vai apakšnozarē. 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu 
maģistra akadēmiskais grāds 
vadībzinātnē 

 
 

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Viens no veidiem kā iegūt informāciju par studiju programmas kvalitāti un atbilstību 
darba tirgus prasībām, jau daudzu gadu garumā Rīgas Tehniskajā universitātē un 
Inženierekonomikas un vadības fakultātē ir ciešais kontakts ar darba devējiem - uzņēmumiem 
un organizācijām. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu abpusēju dialogu, regulāri tiek rīkoti pasākumi un 
konferences, kur var tikties visas ieinteresētās puses – mācībspēki, augstskola, darba devēji 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 to uzņēmumu skaits, kurus interesē tieši uzņēmējdarbības 
un vadīšanas speciālisti ar zinātnisko grādu. 

Lai novērtētu studiju programmas atbilstību darba tirgus prasībām, 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte reizi gadā veic uzņēmēju un organizāciju vadītāju 
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aptauju. Aptaujā respondenti tiek aicināti objektīvi izvērtēt programmu, programmas 
absolventu zināšanas un prasmes un to atbilstību darba tirgus prasībām. Izvērtējot 2009. gada 
janvārī-februārī notikušo darba devēju aptaujas rezultātus var secināt (skat. 8. Pielikumu), ka 
darba devēji atzinīgi novērtē programmas absolventu kā šīs nozares speciālistu parādīšanos 
darba tirgū. Aptaujas rezultāti liecina, ka: 

- programma atbilst aktuālajām darba tirgus prasībām; 
- absolventu profesionālā kvalifikācija un kompetences atbilst darba tirgum; 
- sadarbība starp programmas administrāciju un darba tirgus pārstāvjiem 

nodrošina nepārtrauktu programmas pilnveidošanos. 
Ar aptaujas rezultātiem ir iepazīstināta Rīgas Tehniskās universitātes un 

Inženierekonomikas un vadības fakultātes vadība un programmas administrācija.  

 

7. Studējošie 
 
Lai uzsāktu studijas programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, Rīgas Tehniskajā 

universitātē ir jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības.  
 

7.1. Pirmā kursā imatrikulēto skaits 
 

Maģistra akadēmisko studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” ir pieprasīta 
no studējošo puses, par ko liecina ikgadējais imatrikulēto studentu skaits, neraugoties uz 
demogrāfiskajām tendencēm valstī un studējošo kopskaita samazināšanos kopumā. 

 

Imatrikulēto skaits 1. kursā akadēmisko maģistru programmā „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana”  
 

1. 2004./2005.māc.gadā – 152; 
2. 2005./2006.māc.gadā – 164; 
3. 2006./2007.māc.gadā – 96; 
4. 2007./2008.māc.gadā – 86; 
5. 2008./2009. māc. gadā – 81; 

 
 

Apkopojot rezultātus par studējošo skaitu programmā, jāsecina, ka interese par šo 
studiju programmu, ir noturīga.  

 
Studējošo skaits 2.kursā - 2008./2009. mācību gadā- 90 

 
 

7.2. Absolventu skaits 
 
Absolventu skaits maģistra akadēmisko studiju programmā „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” 
1. izlaidums 2004./2005.māc.gadā – 129; 
2. izlaidums 2005./2006.māc.gadā – 126; 
3. izlaidums 2006./2007.māc.gadā – 137; 
4. izlaidums 2007./2008.māc.gadā – 81; 
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7.3. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
2008.gada decembrī, 2009.gada janvārī un februārī, tika organizēta ikgadējā studējošo 

aptauja. Anketa parādīta 7.pielikuma 1.p. Anketēšanas rezultāti ir apkopoti un tie tiek 
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 studiju programmas administrācija; 
- studējošo aptauju veic fakultātes studējošo pašpārvalde.  
IEVF studentu pašpārvalde reizi gadā veido pasākumu „Pasniedzēju gada balva”, 

kuras ietvaros tiek novērtēti mācībspēki un tiek pasniegtas studentu balvas 9 nominācijās. 
Studenti izvirza nomināciju „Gada labākais pasniedzējs”, kuras ietvaros ikviens mācībspēks 
tiek izvērtēts izmantojot studentu izstrādātos vērtēšanas kritērijus. Lai pilnveidotu 
mācībspēku vērtēšanas sistēmu, kā arī uzlabotu to darba kvalitāti IEVF personāla daļa 
2008.gadā izstrādāja darbinieku kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu (izmantojot 360º 
metodi), ko aprobēja 2008.gada februārī-martā un plāno ieviest kā regulāru novērtēšanas 
metodi ar 2008./2009.mācību gadu. Tādējādi būs iespējams paaugstināt mācībspēku darba 
kvalitāti un pilnveidot mācību procesu. 

Aptaujas anketas studējošie aizpilda vienu reizi studiju semestrī, novērtējot katru 
studiju priekšmetu un pasniedzēju konkrētajā studiju kursā. Anketas tiek aizpildītas anonīmi, 
lai sniegtie atbilžu varianti nevarētu ietekmēt pasniedzēja attieksmi pret konkrēto studentu vai 
studentu grupu un tiktu sasniegts mērķis – saņemt studentu objektīvu vērtējumu. 

Tiek veiktas arī studējošo regulāras aptaujas. Aptaujas anketas ietver jautājumus par 
konkrētā studiju kursa mācību literatūras pieejamību, pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem, darba 
kultūru un kvalitāti, studentu tiesību ievērošanu nodarbību laikā, studenta patstāvīgajam 
darbam veltīto laiku un mācību disciplīnu. Anketas nobeiguma daļa ir paredzēta studentu 
priekšlikumiem un ierosinājumiem studiju priekšmeta un pasniedzēja darba kvalitātes 
uzlabošanai.  

Maģistra akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
studējošo aptaujā piedalījās 114 studenti (62% no studiju programmā studējošiem).  

Aptaujas rezultāti (skat. 1.att.) 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 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. Studentu aptaujas 
rezultāti liecina, ka ir zināmas problēmas ar mācību literatūru.  

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

 
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 
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pasniedzējiem ieteikums vairāk izmantot audiovizuālos uzskates līdzekļus un datoru, 
projektoru, kā arī ievietot mācību materiālus RTU iekšējās informācijas sistēmā ORTUS. 
Studējošo aptaujas anketu rezultāti tiek analizēti studiju programmas administrācijas, katedru 
un institūtu sēdēs, nepieciešamības gadījumā piesaistot studējošo pašpārvaldes pārstāvjus. 
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1.attēls. Studējošo vērtējums par mācībspēku nodarbību vadīšanu un satura izklāstu  
(kur maksimālais iespējamais pozitīvais vērtējums ir 5). 

 
Studējošo aptaujas anketas un to rezultāti pieejami pie studiju programmas 

administrācijas. Fakultātē studējošo pašpārvalde regulāri, neatkarīgi no programmas 
administrācijas, veic studentu aptaujas par studiju procesa kvalitāti, pasniedzēju darba 
kvalitāti un citiem ar studiju procesa organizāciju saistošiem jautājumiem. Aptauju rezultāti 
tiek iesniegti IEVF fakultātes dekānam un apspriesti Domes sēdē. Studējošo pašpārvaldes 
aptaujas anketas un to paraugi ir pieejami RTU IEVF studējošo pašpārvaldes birojā Meža iela 
1/7 – 110.kab. 
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7.4. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
2009.gada janvārī- februārī tika veikta akadēmiskās Maģistra akadēmiskās studiju 

programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” absolventu aptauja (skat. 7.pielikumu 2.p.). 
Aptaujā piedalījās 36 studenti (69% no 2006.-2008.gada absolventiem). Aptaujas rezultāti 
liecina (skat. 2.att.) par to, ka: 

• 90% no absolventiem atzina, ka studiju programma ir nodrošinājusi 
starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un absolventus 
sagatavojusi darbam.  

• 80% absolventu norādīja, ka studiju laikā ir attīstītas tirgum atbilstošas 
kompetences un veicināta interese par turpmāko izglītošanos, 

• 96% no absolventiem norādīja, ka mācību procesā iegūtās zināšanas palīdz 
strukturēti domāt un pieņemt lēmumus, 

• Tai pat laikā absolventi ieteica pilnveidot programmu iekļaujot tajā vairāk 
stratēģiskās vadīšanas un kvalitātes vadīšanas priekšmetus un esošos pilnveidot 
atbilstoši dinamiskajām tirgus izmaiņām. 

• Absolventi ieteica vairāk izmantot informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas 
mācību procesā un komunikācijā starp pasniedzēju un studējošajiem. 

 
2.attēls. Absolventu vērtējums par studiju laikā iegūtajām zināšanām 

 
Visi aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti mācību programmu pilnveidošanā, tostarp 

jāatzīmē, ka jau šobrīd ir veikti nozīmīgi uzlabojumi, īpaši ieviešot interaktīvo studiju portālu 
ORTUS (www.ortus.rtu.lv).  

Jāatzīmē, ka absolventi ir nodarbināti dažādās tautsaimniecības nozarēs un 
galvenokārt vadošos amatos. Absolventi ir nodarbināti informācijas tehnoloģiju un 
telekomunikāciju uzņēmumos, banku un finanšu sektorā, konsultāciju un grāmatvedības 
uzņēmumos, tirdzniecībā u.c. Absolventi labprāt izsaka domas par studiju laiku un procesu un 
pozitīvi vērtē fakultātes absolventu veidotās aktivitātes labprāt uzturot kontaktu ar augstskolu 
arī turpmāk.  Daļa absolventu ir izteikuši vēlmi turpināt studijas doktorantūrā. 
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7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Viens no pamatprincipiem studiju programmā ir demokrātija un dialogs ar 

studējošiem, to aktīva iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā. Studējošie savu līdzdalību 
studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību 
priekšmeta pasniedzējam, katedru vadītājiem, programmas direktoram vai ar studentu 
pašpārvaldes palīdzību, paužot savu viedokli regulārajās anketēšanās (kas notiek vismaz 2 
reizes gadā, katra mācību semestra beigās). Studentu pašpārvaldes pārstāvji ir IEVF Domes 
sastāvā, 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, pareizu uztveri un attīsta prasmi izmantot zināšanas. 

 
 
 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
Studiju programmas realizācijā piedalās vairāk kā 30 dažādu RTU institūtu un katedru 

mācībspēki. Programmas realizēšanas pamatprincips ir balstīts uz maksimālu RTU 
Inženierekonomikas un vadības fakultātes mācībspēku iesaistīšanu un vieslektoru 
uzaicināšanu līdzdarboties mācību procesa realizācijā. 

Visiem mācībspēkiem ir ar doktora zinātnisko grādu, pārējie ir ar maģistra grādu, kā 
arī savas nozares profesionāļi ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.  

No mācībspēkiem, kas nodrošina studiju procesu Inženierekonomikas un vadības 
fakultātē 50% ir profesori, 27.3% - asociētie profesori, 22.7% - docenti (skat. 4.tabulu). 
      

4.tabula 
Akadēmiskā personāla raksturojošie rādītāji programmā „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” 

Nr. 

p.k. 

Rādītāji Skaits Procentuālā 
attiecība 

1. Akadēmiskie amati:   
1.1. Profesori 11 50 
1.2. Asociētie profesori 6 27.3 
1.3. Docenti 5 22.7 

2. Zinātniskie grādi:   
2.1. Habilitētie zinātņu doktori 2 9.5 
2.2. Zinātņu doktori 19 90.5 
2.3.    
3. Pēc vecuma:   
3.1 31 - 40 5 22.7 

3.2. 41 - 50 2 9.1 
3.3. 51 - 60 7 31.8 
3.4 virs 60 8 36.4 

 
Mācībspēku saraksts dažādos aspektos parādīts 8.,9. un 12. pielikumā. 
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Lai nodrošinātu studiju programmas atbilstību profesijas standartam IEVF ir 
izveidojusies laba sadarbība ar dažādu nozaru uzņēmumu un profesionālo organizāciju 
pārstāvjiem. Mācību procesā tiek iesaistīti arī nozares pārstāvji, kas iepazīstina studējošos ar 
nozares aktualitātēm un praktiskiem piemēriem. Starp aktīvākajiem sadarbības partneriem var 
minēt: Jānis Mežiels, SIA „Rīgas audits”, Vilnis Rantiņš „Latvijas mašīnbūvētāju asociācija” 
u.c.  

IEVF ir izveidojusies ilgstoša un noturīga sadarbība ar ārvalstu lektoriem, kas tiek 
piesaistīti mācību procesa īstenošanā (skat. 5.tabula). Tāpat IEVF turpina attīstīt starptautisko 
sadarbību, noslēdzot jaunus sadarbības līgumus, aicinot viesprofesorus no citām valstīm. 
Mācību procesā tiek iesaistīti Erasmus/Sokrates u.c. mobilitātes programmu pasniedzēji. 
 

5.tabula 
IEVF starptautiskie sadarbības partneri un to iesaistīšana mācību priekšmetu 

realizēšanā  
Vārds uzvārds Augstskola, valsts Mācību priekšmets 

Rolf Qvenild Buskerud University College, 
Norvēģija 

Tirgzinību teorija 
Kvalitātes ekonomika 

Kjell Gunnar 
Hoff 

University of Life Sciences, 
Norvēģija 

Uzņēmuma ekonomika, 
investīcijas un finansēšana 

Beatrice 
Poskuviene 

Sauliai University 

Liuetuva 
Elektroniskā komercija 

Joe Valasich Washington State University, ASV Elektroniskā komercija 
Peter Nemeček Brno University of Technology Stratēģiskā vadīšana 

 
Katru gadu RTU IEVF uzņem docētājus no ES augstskolām Erasmus Teachers 

Exchange programmas ietvaros, kuri piedalās mācību sniedzot vieslekcijas. 
 
 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība mērķu un uzdevumu 

īstenošanai 
 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu īstenošanai 

par ko liecina dzīves un darba gājumu apraksts (skat. 9.pielikums), pastāvīga pasniedzēju 
kvalifikācijas celšana, metodiskās un zinātniskās izstrādnes. 

Apstiprinātie pētnieciskie virzieni programmas akadēmiskajam personālam ir šādi: 
- Uzņēmējdarbības un inženierrisinājumu ekonomiskais pamatojums (prof. K.Didenko); 
- Informācijas un zināšanu ekonomika un vadīšana (prof. E.Gaile-Sarkane); 
- Investīciju un finanšu vadība (prof. N.Lāce); 
- Inovāciju ekonomika un modelēšana (prof. V.Jurēnoks); 
- Stratēģiskā un operatīvā plānošana (prof. V.Jurēnoks); 
- Vadības grāmatvedības problēmas (asoc.prof. Z.Sundukova); 
- Mazā biznesa ekonomiskais pamatojums (asoc.prof. L.Vasiļjeva); 
- Finanšu un uzņēmējdarbības riski, to vadīšana un apdrošināšana 

(asoc.prof. I.Voronova); 
- Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšana un optimizācija (prof. J.Zvanītājs); 
- Uzņēmējdarbības resursu organizēšana (prof. N.Baranovskis); 
- Apdrošināšanas organizēšana (prof. N.Baranovskis); 
- Uzņēmējdarbības vadīšana (prof. J.Ķipsna); 
- Darba vadīšana (prof. J.Ķipsna); 
- Cilvēku resursu vadīšana (prof. J.Ķipsna); 
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- Inovāciju ekonomika un vadīšana (prof. A.Magidenko); 
- Uzņēmējdarbības un personāla vadīšana (doc. J.Reiters), u.c. 

 
Kopš 2003.gada akadēmiskais personāls ir piedalījies vairākos desmitos zinātnisko 

projektu, kurus finansē Latvijas Zinātnes padome (LZP), Latvijas Republika Izglītības un 
Zinātnes ministrija (IZM), vai Eiropas Savienības struktūrfondi. Īpašs pētniecības projektu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais pieaugums ir noticis kopš 2007.gadā. Jāatzīmē, ka šajos 
projektos tiek iesaistīti studējošie, kuri veic informācijas vākšanas, apstrādes, analīzes un 
rezultātu interpretēšanas darbus. Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti tiek publicēti 
zinātnisko rakstu krājumos Latvijā un pasaulē, par tiem tiek ziņots konferencēs. Pie 
nozīmīgākajiem 2008.gada projektiem jāmin šādi: 

 

LZP finansētie projekti: 
1. Nr. 04.1026, vadītājs profesors A. Magidenko, izpildītāji: Gaile-Sarkane E., 

Didenko K., Lāce N. „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas 
uzņēmējdarbības attīstībā”; 

2. Nr. 08.1226, vadītāja asoc.profesore E.Gaile-Sarkane, izpildītāji Andersone I., 
Magidenko A. „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: informācijas tehnoloģiju 
ietekmes novērtēšana”. 

 

IZM projekti: 
1. RTU zinātniskais projekts „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo 

attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (no 01.10.2007. -
15.09.2008.) vadītāja prof. N. Lāce 

2. RTU zinātniskais projekts „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo 
komersantu inovatīvo uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” (no 
01.10.2008. līdz 15.09.2009.) vadītāja prof. N. Lāce 

3. RTU zinātniskais projekts Nr. R7076 “Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu 
balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”, 2006.g. – 
2008.g.vadītājs prof. A. Magidenko 

4. RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/12 „E-biznesa attīstības perspektīvas 
baltijas tirgū: pētījumu metodoloģijas izstrāde” (no 01.10.2008.-15.09.2009.), 
vadītāja asoc.prof. E. Gaile-Sarkane 

5. Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta 
pieprasījuma apstākļos” R 7357, vadītāja profesore I.Geipele, 

6. „Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību 
ietekmējošo faktoru novērtējums”  R7358, vadītāja, profesore N. Lāce, 

7. „Kvalitātes sistēmas pilnveidošana Latvijā”, R 7360, vadītājs profesors N. 
Baranovskis, 

8. „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes 
pārnese” R7362, vadītāja asoc. profesore E.Gaile-Sarkane, 

9. „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”, R 7363, 
vadītājs profesors K. Didenko. 

Visi RTU IEVF mācībspēki aktīvi, vismaz vienu reizi gadā piedalās vietējās un 
starptautiskās konferencēs, vada maģistru un doktoru darbus. Programmā iesaistītie 
mācībspēki 2007.-2008.gadā kopā ir apmeklējuši vairāk nekā 20 konferences Latvijā un 
ārvalstīs, tostarp Vācijā, Lielbritānijā, Bulgārijā, Slovēnijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, 
Baltkrievijā, Ukrainā u.c. Starp nozīmīgākajām konferencēm var minēt: 

� 14th International Scientific Conference ICEM 2009, 21-23 April, 2009, Kaunas, 
Lithuania. 



 24 

� 5th Int. Scientific Conf. „Business and Management' 2008”, 16-17 May, 2008, 
Vilnius, Lithuania, 

� The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 
29th -July 2nd, 2008, Orlando, USA, 

� 6-я Международная научно-техническая конференция «Наука- образованию, 
производству, экономике», 6-й международый научно- практический семинар 
«Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних 
предприятий». 31 декабря – 2 февраля 2008 года. Минск, 

� X International Scientific Conference “Management and Sustainable Development” 
Yundola, Bulgaria, 21-23 March, 2008, 

� „Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, Vilnius Gediminas 
Technical University, 2007.gada 17-19.maijs,  

� “Management and Sustainable Development” Yundola, Bulgaria, 2007.gada 23-25 
Marts, „Research in the Area of Economics and Company Management”, International 
Conference, Brno, 2007.gada 12.-14.septembris  

� „Management and Engineering’ 07”, 5th International Conference, Sozopol, Bulgārija, 
2007.gada 18.-22.jūnijs,  

� EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana, Slovenia September 9 
– 13, 2007,  

� 17th International Scientific Conference Modern Approaches to Corporate 
Management, Slovak University of Technology in Bratislava, 6.-7.september, 2007,  

� 22nd European Conference on Operational Research „OR Creates Bridges”. Prague. 
July 8-11, 2007. 

 
IEVF katru gadu organizē virkni zinātnisku pasākumu – konferences, seminārus, vasaras 

skolas. 2007.gadā fakultātē notika šādi zinātniskie pasākumi: 
� RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, 2008. gada 9.-13. oktobris, Rīgā 
� RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, 2007.g. 11.-13.oktobrī, Rīgā; 
� 49. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2008.g. aprīlī, Rīgā; 
� 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2007.g. aprīlī, Rīgā; 
� 2nd International Summer School for doctoral Students „Development of Research 

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

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

� International Scientific Dual Conference "Towards Knowledge Based Economy" 
&"Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness", April 12-13, 2007, 
Riga; 

� 1st International summer School for doctoral Students „Creative Business 
Environment: Possibilities of Research”, Riga, Riga Technical University, August 20-
24, 2007; 

� International Scientific Seminar for Doctoral Students, “Challenges of Research: 
Theory and Practice”, Riga, Riga Technical University, August 22, 2007. 
 
Akadēmiskais personāls katru gadu kopumā sagatavo un publicē vairāk nekā 120 

publikācijas dažādos starptautiskos zinātniskos žurnālos, konferenču rakstu krājumos un citos 
izdevumos. 2008.gadā arī studenti tika aktīvi iesaistīti zinātniskajā darbā, tika sagatavotas un 
publicētas 112 studentu zinātniskās tēzes 49.RTU studentu zinātniskās un tehniskās 
konferences ietvaros. Tāpat šajā periodā publicētas 21 metodiskās izstrādnes, tai skaitā 9 
lekciju konspekti. Starp nozīmīgākajiem zinātniskajiem izdevumiem 2008. gadā jāmin: 
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1. RTU zinātniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība: Tautsaimniecība – 
teorija un prakse. – Rīga, RTU izdevniecība, 2008. – 16.sēj. (2008). – 136 lpp. 

2. RTU zinātniskie raksti. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. – Rīga: RTU 
izdevniecība, 2008. – 6. sēj. (2008). – 162 lpp. 

3. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti, 2007. g. 11.-13. oktobrī, Rīgā. – Rīga: RTU 
izdevniecība, 2008. – 157 lpp. 

4. Development of Research Methods: Management of Knowledge. International 
Scientific Seminar for Doctoral Students, 27 August, 2008, Riga. Abstracts of 
presentations. – Riga: RTU Publishing House, 2008. – 31 pp. 

 
 
8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 
 

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē akadēmiskā personāla atlasi un izvēli 
nosaka LR likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu 
likuma” 32., 36. un 39. pantam regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstības 
rādītājus. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 (pieņemti 2000.gada 3.oktobrī un tā grozījumiem) 
„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 
kvalifikācijai” fakultāte motivē mācībspēkus apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.  

IEVF apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam mācoties 
dažādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo iemaņu uzlabošanas 
speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs (piemēram, CEEMAN IMTA, Harvard 
Business School EECPCL u.c.), piedaloties organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā, 
piedaloties starptautiskos projektos, citu organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā 
konsultantiem, kā arī katru gadu piedaloties RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs 
un metodiskajos semināros.  

Starptautiskā sadarbība un konferenču apmeklēšana notiek gan pētnieciskā, gan 
akadēmiskā darba jomās. IEVF ir sadarbības partneri ir Vācijā, Norvēģijā, Krievijā, Lietuvā, 
Ukrainā, ASV, Baltkrievijā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Nīderlandē, Polijā, Šveicē un citur, kā 
arī fakultāte organizē regulāru studentu apmaiņu ar ārzemju augstskolām. 

Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas 
mācību procesā.  

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Pašlaik 
doktorantūrā studē 12 fakultātes lektori. Katram pilna laika dienas nodaļas doktorantam ir 
sava darba vieta, kas tiek aprīkota ar nepieciešamo aparatūru – datoru, printeri, kopētāju. 

Personāla spējas un motivācija iesaistīties stratēģijas īstenošanā ir veiksmes atslēga un 
pamats atsaucīgas un atbalstošas universitātes vides veidošanā un uzturēšanā. 

IEVF personāla pilnveidošanas stratēģijas ideoloģijas pamatā ir veicināt ikviena 
darbinieka izpratni par savu lomu kopīgo mērķu sasniegšanā, kā arī veicināt darbiniekus 
uzņemties pilnu individuālo atbildību par šo mērķu sasniegšanu.  
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

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

IEVF programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studiju process un saimnieciskā 
darbība notiek 4 RTU ēkās Rīgā: 

� Rīgā, Meža ielā 1/7, 
� Rīgā, Meža ielā 1/1, 
� Rīgā, Kaļķu ielā 1, 4 stāvā, 
� Rīgā, Indriķa ielā 8a, 

90% no mācību, zinātniskā un administratīvā darba notiek jaunajā IEVF ēkā Meža ielā 
1/7, kas ekspluatācijā tika nodota 2008.gada 29.augustā. No vairāk nekā 30 fakultātes rīcībā 
esošajām mācību telpām 85% ir aprīkotas ar multimediju tehniku – dators ar pieslēgumu 
internetam un skaļruņu sistēmu, projektors, kodoskops vai dokumentu kamera. Tādējādi ir 
iespējams nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu. Meža ielā 1/7 ir šādas telpas: 

� 4 auditorijas (90 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek izmantotas 
lekcijām; 

� 11 auditorijas (līdz 70 vietām, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek 
izmantotas lekcijām un praktiskajām nodarbībām; 

� 9. auditorijas (no 20 līdz 40 vietām, 50% aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek 
izmantotas galvenokārt praktiskajām nodarbībām, individuālam vai grupu darbam, 
valodu apmācībai; 

� datorzāle (28 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku); 
� metodiskais kabinets (aprīkots ar multimediju tehniku). 

Kaļķu ielā 1 atrodas šādas telpas: 
� 1 auditorija (150 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku), tiek izmantota lekcijām; 
� 7 auditorijas (20-50 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas 

lekcijām praktiskajām nodarbībām un zinātniskajam darbam; 
� 3 datorzāles (20-30 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas 

praktiskajām nodarbībām); 
Indriķa ielā 8a atrodas šādas telpas: 

� 1 auditorija (85 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku), tiek izmantota lekcijām; 
� 4 datorzāles (20-30 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas 

praktiskajām nodarbībām; 
� 9 auditorijas (20-30 vietas, 3 aprīkotas ar multimediju tehniku, pārējās tiek aprīkotas 

ar pārnēsājamo tehniku pēc vajadzības) telpas tiek izmantotas lekcijām praktiskajām 
nodarbībām un zinātniskajam darbam, kā arī studentu individuālam vai grupu 
darbam, valodu apmācībai. 
Meža ielā 1/1 atrodas 6 mācību auditorijas (30-50 vietas), kas ir aprīkotas ar 

nepieciešamo multimediju tehniku.  
Programmas studentiem un akadēmiskajam personālam ir pieejama plaša un moderna 

RTU bibliotēka. Programmas vajadzībām ir izveidota īpaša literatūras bāze, kas ir veidota 
pēc mācībspēku un studentu ieteikuma un ir pieejama Ķīpasalas ielā 10. 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.  
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Tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni metodiskie kabineti un mācību 
laboratorijas, papildināta biroja tehnika, iegādāta mācību literatūra, datori mācību procesa 
vajadzībām un tiek veiktas citas aktivitātes. Pašlaik fakultātes rīcībā ir piecas datorzāles, 
izveidots Harmonizētās sistēmas uzskaites līdzekļu kabinets, norisinās pakāpenisks telpu 
remonts. Studējošiem ir iespējas izmantot tos pakalpojumus, kurus sniedz RTU bibliotēka. 
Viņu rīcībā ir arī metodisko kabinetu bibliotēkas, piemēram, Starptautisko ekonomisko sakaru 
un muitas institūtā, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā, Tautsaimniecības un reģionālās 
ekonomikas institūtā, kur var iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, statistikas 
materiāliem, grāmatām, konferenču materiāliem par ekonomikas un uzņēmējdarbības 
jautājumiem. 

Nozīmīgas investīcijas ir veiktas informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma attīstībā un 
pilnveidošanā. Katram fakultātes mācībspēkam ir darba vieta ar datoru, kas pieslēgts 
internetam, 30% no darbiniekiem ir arī portatīvie datori. Jāatzīmē, ka RTU ir izveidojusi 
interaktīvo studiju portālu www.ortus.rtu.lv, ko fakultātes studenti un mācībspēki aktīvi 
izmanto. Portālā ir iespēja iekļūt tikai autorizētiem lietotājiem. Portāls studentu nodrošina ar 
visu viņam aktuālo informāciju studiju procesa gaitā. Tur ir pieejami aktuālie mācību 
priekšmeti (anotācijas, prasības mācību kursa sekmīgai nokārtošanai, lekciju plāns, lekciju 
materiāli, nepieciešamā literatūra u.c. materiāli), informācija par studējošā sekmību un 
nokārtotajiem mācību priekšmetiem, aktuālie ziņojumi, bibliotēkas informācija, pieeja mācību 
un zinātniskajai literatūrai un datu bāzēm, e-pasts utt. Šī portāla ietvaros ir iespējams 
komunicēt ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo kursu ietvaros arī ar studiju biedriem. Portālā ir 
izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras aptaujas utt. Tā kā šis portāls ir ieviests tikai kopš 
2007.gada nogales, tad tas nepārtraukti tiek pilnveidots un uzlabots. Studējošie un mācībspēki 
tiek apmācīti šī portāla izmantošanai. Tomēr fakultātes administrācija ir pārliecināta, ka tas ir 
milzīgs solis pretī mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un demokrātisku attiecību 
nodrošināšanai. 

Programmas finansējuma avots – valsts budžeta līdzekļi un fizisko personu maksa 
par mācībām. Par saviem līdzekļiem studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

2008./2009.m.g. programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 1.kursā tika paredzētas 70 
valsts budžeta finansētas vietas. Studiju maksa 2008./2009.mācību gadā ir Ls 1300 – pilna 
laika (dienas) studijām.  

Programmas finanšu resursus veido: 
� Valsts finansējums      75 %; 
� Ieņēmumi no studiju maksas     22 %; 
� Finansējumi no starptautiskiem projektiem   2 %; 
� Citi likumā noteiktie ienākumi      1 %. 

Kā papildus finansēšanas avotus var minēt vēl grantus, līgumdarbus, sadarbības 
līgumus ar ārzemju augstskolām, kas papildus nodrošina mācību procesu ar nepieciešamo 
tehnisko nodrošinājumu, metodiskiem materiāliem un rada iespējas studentu apmaiņai.  

No kopējā Inženierekonomikas un vadības fakultātes finansējuma vairāk nekā LVL 
100 000 katru gadu tiek novirzīti fakultātes attīstības vajadzībām, tostarp infrastruktūras 
attīstībai. Tādējādi jāsecina, ka salīdzinoši liels līdzekļu apjoms tiek veltīts infrastruktūras 
uzturēšanai un atjaunošanai.  
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10. Ārējie sakari 
 
IEVF ir spiesta darboties aizvien pieaugošas starptautiskas konkurences apstākļos, kur 

starpkultūru saprašanās un sadarbība, ir pamats veiksmīgai attīstībai nākotnē. Vide, kurā 
fakultāte darbojas kļūst aizvien atvērtāka pieaugošajai starptautiskajai ietekmei un 
konkurencei, radot aizvien vairāk iespēju sadarbībai ar partneriem Eiropā un pasaulē un 
piedāvājot studentiem aiz vien vairāk iespēju studēt ārzemēs. IEVF darbojās, nepārtraukti 
mainās un studentu izvēles iespējas paliek aizvien plašākas, tādējādi universitātes 
internacionalizācija ir jāpieņem un jāizmanto fakultātes un ikviena indivīda zināšanu un 
labklājības celšanai. Internacionalizācijas stratēģijas īstenošanai ir nepieciešams dažādot 
piedāvātās studiju programmas, piesaistīt viesprofesorus, un studentus, iesaistot studentus un 
mācībspēkus dažādos starptautiskos sadarbības projektos un to realizēšanā.  

Internacionalizācijas stratēģija paredz definētus veicamos darbus studentu piesaistē un 
starptautiskajā sadarbībā, tā, lai tiktu īstenoti universitātes un fakultātes stratēģiskie mērķi, un 
sekmēta darbinieku vienota rīcība. Par IEVF apņēmību internacionalizēties liecina nodomi 
kļūt par starptautiski atpazīstamu un ārvalstu studentiem atvērtu fakultāti. Apkopojot visu 
iepriekš minēto, tiek izvirzīti sekojoši mērķi fakultātes starptautiskajai attīstībai jeb 
internacionalizācijai:  

� studiju, apmācību un pētniecības internacionalizācija; 
� starptautisko studentu pieredzes uzlabošana; 
� vietējo studentu starptautiskās pieredzes uzlabošana; 
� attīstīt, kopt un uzturēt starptautiskās partnerattiecības un apvienības; 
� attīstīt personāla spējas un motivēt tos iesaistīties (piedalīties) internacionalizācijā; 
� ārvalstu studentu efektīva piesaistīšana. 

Katram no IEVF izvirzītajiem internacionalizācijas mērķiem ir detalizēti aprakstīti 
apakšmērķi un veicamie uzdevumi, ar kuriem ir iepazīstināta fakultātes administrācija un 
mācībspēki.  
 
 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte kopš savas darbības pirmsākumiem ir 

veiksmīgi sadarbojusies ar uzņēmējdarbības sektoru un valsts organizācijām. Ik gadus 
sadarbība paplašinās, nostiprinās un parādās arvien jaunas sadarbības formas, palielinoties 
abpusējai ieinteresētībai sadarbības veiksmīga rezultāta nodrošināšanā.  

Pēc būtības sadarbību var strukturēt šādi: 
- studiju procesa un kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana, 
- studiju prakses un studentu profesionālās attīstības nodrošināšana,  
- studiju darbu, noslēguma darbu vadīšana un recenzēšana, 
- zinātnisko pētījumu rezultātu aprobācija, 
- valsts pārbaudījumu komisijas sastāva veidošana, 
- citu ārpus studiju pasākumu veidošana un nodrošināšana. 

 
Laba saikne ar uzņēmējiem tiek nodrošināta ar Latvijas Darba devēju konfederācijas 

starpniecību, LR Grāmatvežu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, 
Personāla vadības asociāciju u.c. valsts un sabiedrisko organizāciju līdzdalību. Tai pat laikā ir 
jāatzīmē, ka cieša sadarbība ir ar uzņēmumiem, bankām, organizācijām, iestādēm, kur strādā 
RTU IEVF absolventi, kuri palīdz nodrošināt prakses vietas studentiem. Kā nozīmīgākie 
ilgtermiņa sadarbības partneri jāmin: A/S „L&T”, A/S „Swedbank”, „Rīgas audits”, „Māris 
Millers Konsultācijas”, Rīgas Dome, u.c. organizācijas. 
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Ar RTU Senāta 2001.gada 24.septembra lēmumu ir apstiprināts „RTU Padomnieku 
konvents”, kura sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju 
pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku saistību ar darba devējiem. 

Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes: 
� izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
� nodrošināt prakses vietas, 
� noteikt aktuālākās diplomdarbu tēmas (izzināt risināmo problēmu klāstu 

uzņēmumos, lai piedāvātu tās studentiem prakses laikā), 
� profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā u.c.  

 

 

10.2. Sadarbība ar līdzīgu studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 
IEVF ir cieša sadarbība ar Latvijas augstskolām (LU, LLU, Banku augstskolu, 

Rēzeknes augstskolu u.c.) un vairāk nekā 16 ārvalstu augstskolām. Jāatzīmē, ka ārvalstu 
augstskolu skaits ar kurām tiek nodrošināta sadarbība paplašinās katru gadu, tādējādi tiek 
pilnveidota studiju programma un studējošie tiek nodrošināti ar iespēju studēt vai iziet praksi 
ārvalstīs. 

Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem, kā, piemēram: 
- vienošanās līgums starp LU un RTU par savstarpējo sadarbību studiju procesa īstenošanā 

un zinātnes attīstības jautājumos, kas paredz sadarbību visās jomās, sākot no brīvas 
studentu mobilitātes starp abām augstskolām līdz kopēju projektu realizācijai dažādās 
jomās (informācija 13.pielikumā, p.13.10.); 

- sadarbības līgumi (pēdējos divos gados noslēgti vai atjaunoti) (informācija 13.pielikumā, 
p.13.9.), kas paredz studentu un akadēmiskā personāla apmaiņu, viesprofesoru piesaisti 
nodarbību vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā, sadarbību zinātniski pētnieciskos 
projektos, mācību grāmatu un mācību metodisko materiālu izstrādāšanā u.c. ar: 

� Brno Tehnoloģisko Universitāti (Čehija),  

� Viļņas Gediminas Tehnisko Universitāti (Lietuvā), 

� Tallinas Tehnoloģisko Universitāti (Igaunijā), 

� Vismāras augstskolu (Vācija),  

� Buskerudas Universitātes Koledžu (Norvēģija),  

� Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti un Ukrainas Nacionālo Tehnisko 
universitāti (Ukraina),  

� Taiwan National Chung Cheng University( Taivāna) 

� Maķedonijas Skopjes Universitātes Ekonomikas fakultāte - Faculty of Economics, 
University "Ss. Cyril and Methodius“(Maķedonija) 

� College of Economics & Business Administration, Kyungpook National University, 
Daegu, Republic of Korea (Koreja) 

 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte ir dažādu starptautisko organizāciju biedrs 

un piedalās starptautisku projektu īstenošanā. Pie nozīmīgākajām sadarbības organizācijām ir 
jāmin: 

• Baltic Management Development Association (BMDA) 

• Central and East European Management Development Association (CEEMAN) 
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• The International Network of Customs Universities (INCU) un World Customs 

Organization (WCO)  

• New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK) 
 

Akadēmisko Maģistra akadēmiskās studiju programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
piedāvā divas Latvijas augstākās izglītības iestādes, Latvijas Universitāte (LU) un Rēzeknes 
Augstskola (RA). Programmas ir līdzīgas, tomēr tajās ir vērojamas arī nelielas atšķirības 
(skat. 10. pielikumu). RTU IEVF ir noslēgti sadarbības līgumi ar abām minētajām 
augstskolām, kuras realizē studiju programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 

Starptautiskajiem salīdzinājumiem tika izanalizētas Maģistra akadēmisko studiju 
programmas ASV un Kanādas universitātēs, kā arī vairākās ES valstu augstskolās:  

� Lund University (Zviedrija),  
� Hanze University Groningen (Holande).  
Šīs studiju programmas atšķiras pēc ilguma un apjoma: Maģistra akadēmisko studiju 

programmu ilgums – 1-2 gadi. Divgadīgajām Maģistra akadēmisko studiju programmām ir 
līdzīgs saturs un struktūra.  

Tā, piemēram, RTU un ES valstu augstskolu Maģistra akadēmisko studiju 
programmās ir šādi studiju kursi (skat. 11. pielikumu). 

� Stratēģiskā vadīšana; 
� Tirgzinību teorija vai tirgzinību vadīšana; 
� Cilvēku resursu vadīšana;  
� Zinātnisko pētījumu metodes (pētījumu metodoloģija); 
� Sociālā atbildība u.c. 

 
Uzņēmējdarbības un vadīšanas programmas tiek īstenotas arī augstskolās ar kurām 

RTU IEVF ir noslēgti sadarbības līgumi un notiek cieša sadarbība gan zinātniski 
pētnieciskajā, gan akadēmiskajā darbā. 

Studentiem ir iespēja pieteikties studijām ārvalstu augstskolās, to nodrošina RTU 
Starptautisko attiecību daļa. Mācībspēkiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties 
Erasmus/Socrates Teacher Exchange programmā. Šādu iespēju kopš 2006.gada ir izmantojuši 
gan studējošie, gan mācībspēki (skat. 6.tabula). 

 
6. tabula 

Studējošo un mācībspēku piedalīšanās apmaiņas programmās 

Uz ārvalstīm devušies: 2006./07.m.g 2007./08.m.g 2008./09.m.g 
Studenti 4 2 4 

Mācībspēki 2 3 2 
Uzņemti RTU    

Studenti 3 4 4 
Mācībspēki 3 4 1 

KOPĀ 12 13 11 

 
14. pielikumā parādītas Erasmus mobilitātes ietvaros studentu izvēlētās augstskolas. 
IEVF mācību procesā ik gadus piedalās vieslektori no sadarbības augstskolām, gan 

mācību procesa, gan zinātniski pētniecisko projektu ietvaros. Ārvalstu vieslektori piedalās 
visās Inženierekonomikas un vadības fakultātes realizētajās studiju programmās. Ir 
izveidojusies īpaši laba sadarbība ar daudzām augstskolām, tostarp ar Norvēģijas, Vācijas un 
Čehijas augstskolām, Somijas un Nīderlandes augstākās izglītības iestādēm.  
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Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko 
vai pētniecisko darbu ārvalstīs: 

• 2009.gadā ERASMUS Teachers Exchange programmas ietvaros profesore E.Gaile-
Sarkane un profesore N.Lāce nolasīja lekciju kursu Brno Tehnoloģiskajā Universitātē, 
Čehijā.  

• 2007.gadā ERASMUS Teachers Exchange programmas ietvaros asoc.profesores 
E.Gaile-Sarkane, Z.Sundukova un profesore N.Lāce nolasīja lekciju kursu Brno 
Tehnoloģiskajā Universitātē, Čehijā.  

• Profesori N.Lāce, K.Didenko, A.Magidenko, E.Gaile-Sarkane asoc.profesore 
Z.Sundukova u.c. aktīvi piedalījusies ārvalstu augstskolu starptautisko zinātnisko 
konferenču organizēšanā un programmas komitejās, tostarp Lietuvā (sadarbībā ar 
Viļņas Gediminas Tehnisko universitāti), Igaunijā (Sadarbībā ar Tallinas 
Tehnoloģisko universitāti), Ukrainā, Baltkrievijā, Čehijā u.c. valstīs. 

• 2008.gada martā studiju vizītē Taivānā piedalījās fakultātes mācībspēki (K.Didenko, 
I.Lapiņa, M.Ozoliņš u.c.) un programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” studenti. 

• Kopš 2004./2005.mācību gadā uz Norvēģiju katru gadu studiju vizītē dodas 4-6 
fakultātes mācībspēki, kur notiek Buskerudas Universitātes Koledžas un Norvēģijas 
uzņēmumu apmeklējumi. 
 
Konkrētāk akadēmiskā personāla darbība ārvalstu izglītības iestādēs ir parādīta katra 

mācībspēka dzīves un darba gājuma aprakstā (skat. papildus pievienoto 9.pielikumu). 
 

 

11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 
 
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem ir iespēja turpināt studijas 

akreditētā RTU studiju akadēmiskajā maģistru studiju programmā “Ekonomika”. Ir noslēgti 
sadarbības līgumi ar Latvijas augstskolām, tostarp Latvijas Universitāti, Rēzeknes augstskolu 
u.c., kā arī virkni Eiropas Savienības augstskolu (skat. nodaļu Ārējie sakari) par savstarpējo 
sadarbību, kas paredz arī studējošo apmaiņu un iespēju studējošajiem turpināt izglītību studiju 
programmas likvidācijas gadījumā. 
 

 

12. Studiju programmas attīstības plāns 
 
IEVF programmas ietvaros izvirza attīstības mērķus, kas izriet no RTU 

stratēģiskajiem mērķiem: 
� zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā 

ar plašu iesaisti starptautiskajā, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē 
tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību; 

� studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca 
kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades 
spējas un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū 
konkurētspējīgus speciālistus; 

� organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna 
universitātes darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, 
kā arī RTU atpazīstamību pasaulē; 
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� infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs 
informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Rīgā, Meža ielā 1.  
 
Tādējādi programmas mērķi un to realizācija ir apskatīta 7.tabulā. 

 
7.tabula 

Studiju programmas attīstības plāns 2009.-2014.gadam 

 

Pasākums Izpildītāji Rezultāts, tā 
mērījumi 

 

Studiju izcilība 

 

Nepārtraukti turpināt pilnveidot studiju 
programmu, papildināt programmu ar 
patstāvīgās apguves daļu, izstrādāt jaunas 
tirgus prasībām atbilstošas programmas 

Dekāna vietnieks 
mācību darbā, 
programmu direktori 

Jauni mācību 
priekšmeti un 
programmas. 
Studentu un darba 
devēju apmierinātības 
pētījums. 
 

Attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot 
studiju darbā jaunos zinātniekus un 
industrijas speciālistus, veicinot mācību 
spēku starptautisko apmaiņu, sabalansējot 
studiju, pētnieciskā un administratīvā 
darba slodzi, izveidojot akadēmiskā 
personāla pedagoģiskās un profesionālās 
izaugsmes sistēmu. 
 

Dekāna vietnieks 
mācību darbā, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

Mācībspēku vecuma 
struktūras izmaiņas, 
akadēmiskās slodzes 
izmaiņas 

Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot 
studējošajiem modernus mācību 
materiālus, veicinot e-studiju līdzekļu 
izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam 
laboratoriju aprīkojumam. 

Programmu direktori, 
fakultātes 
administrācija 

Studentu 
apmierinātības 
pētījums. 
Mācību materiālu 
skaita un kvalitātes 
izmaiņas 
 

Pilnveidot akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanas programmu 
fakultātē. 

Dekāna vietnieks 
mācību darbā, 
administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 
 

Izstrādāta personāla 
attīstības un 
novērtēšanas politika 

Nodrošināt studiju programmu 
starptautisko pieejamību un 
atpazīstamību, atbalstot studiju 
programmu un atsevišķu kursu īstenošanu 
svešvalodās, ārzemju studentu 
piesaistīšanu, attīstot ilgtspējīgu sadarbību 
ar ārzemju augstskolām, īstenojot kopējas 
studiju programmas un studentu apmaiņu. 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

Ārvalstu studentu 
skaita pieaugums, 
mācībspēku 
kvalifikācijas 
paaugstināšanās 
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Organizācijas izcilība un atpazīstamība 

 

Pilnveidot studējošo piesaisti un izaugsmi, 
informēt sabiedrību par studiju iespējām 
IEF, plānojot studējošajiem vienmērīgu 
studiju darba slodzi, kurā ņemta vērā 
iepriekšējā sagatavotība.  
 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

Pētījums par 
fakultātes 
atpazīstamību tirgū, 
studējošo skaita 
izmaiņas. 

Attīstīt e-pakalpojumus un elektronisko 
dokumentu apriti, pilnveidot procesus un 
produktus, attīstot komunikāciju starp 
studējošajiem un mācībspēkiem, 
samazinot akadēmiskā personāla 
noslogojumu. 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

 

Veicināt nacionālo un starptautisko RTU 
atpazīstamību 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

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

 

Infrastruktūras izcilība 

 

Izveidot mūsdienīgus mācību un 
administratīvo korpusu, modernas 
pētnieciskās laboratorijas, atpūtas, sporta 
un pakalpojumu centrus, dienesta 
viesnīcas u.c., kā arī nodrošinot telpu 
pieejamību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 
 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

Infrastruktūras 
sakārtotība 

Izveidot integrētu informatīvo telpu, 
iekļaujoties starptautiskajos datu pārraides 
tīklos, nodrošinot nākotnes prasībām 
atbilstoša tīkla pieejamību, attīstot starp 
personu saziņas iespējas un akadēmiskās 
informācijas pieejamību.   
 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

Studentu, mācībspēku 
un darba devēju 
aptaujas. 
Datu bāzes, portāli un 
to izmantošana 

Modernizēt mācību auditorijas, 
laboratorijas un bibliotēku, nodrošinot ar 
moderniem informācijas un tehniskajiem 
līdzekļiem, sekmējot akadēmiskajam 
darbam draudzīgas vides izveidi. 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

Studentu, mācībspēku 
un darba devēju 
aptaujas. 
Aprīkoto auditoriju 
skaits 

 

Zinātniskās darbības izcilība 

 

Attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti, 
veicinot zinātnisko darbību, paaugstinot 
pētniecības personāla potenciālu un plaši 
iesaistot studentus zinātniski pētnieciskajā 
darbā. 

Dekāna vietnieks 
zinātniskajā darbā, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

Lietišķo pētījumu 
skaita pieaugums. 
Patenti, licences.  
Rezultātu aprobācija 
uzņēmumos. 
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Veidot stimulējošu zinātniski pētniecisko 
vidi, nodrošinot modernu konkurētspējīgu 
materiālo bāzi, nodrošināt efektīvu 
darbību starptautiskajos projektos un 
aktīvi iesaistoties vienotajā Eiropas 
Savienības pētniecības telpā. 

Dekāna vietnieks 
zinātniskajā darbā, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

Pētniecības projektu 
skaita pieaugums. 
Pētniecības projektos 
iesaistīto dalībnieku 
skaita pieaugums. 

 
 
2009.gada 24.aprīlī 

 
RTU IEVF Maģistra akadēmisko studiju programmas  
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”  
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
 
Maģistra akadēmisko studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai 

zinātniski pētnieciskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu 
pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes. Programma 
tiek īstenota un attīstīta atbilstoši Eiropas Savienības organizatoriski metodiskajiem un 
izglītības integrācijas standartiem. 
 Maģistra akadēmisko studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo 
teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālu lietošanu noteiktas problēmas 
risināšanā. 
 
 Programmas uzdevumi un iegūstamie rezultāti ir: 

⇒ veicināt studējošo teorētisko atziņu izpēti un zināšanu aprobāciju vadībzinātnē, 
nozares aktuālo problēmu kontekstā, veicināt studējošo patstāvīgu ekonomisko 
zinātnisko pētījumu veikšanu. Par uzdevuma realizācijas kvantitatīviem rezultātiem 
var uzskatīt studējošo līdzdalību studentu zinātniskajās konferencēs, publicēto tēžu un 
rakstu skaitu, sagatavotos zinātniskos referātus, līdzdalību grantos un zinātniskajos 
projektos. 

⇒ attīstīt studējošo mūsdienīgu ekonomisko domāšanu, vadībzinātnes kompleksu 
uzdevumu risināšanai, kas aptver gan teorētiskos, gan arī praktiskos vadībzinātnes 
jautājumus. Uzdevuma realizācijas rezultātā studējošiem tiek sniegtas zināšanas par 
jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, studējošie padziļināti apgūst pētnieciskās, 
jaunrades un zinātniskās metodes pētījumu veikšanai vadībzinātnē. Tiek attīstītas 
prasmes individuāla pētnieciskā darba veikšanai, analīzei, lēmumu pieņemšanai, 
rekomendāciju izstrādāšanai. 

⇒ attīstīt darba tirgum nepieciešamās iemaņas un prasmes, veicināt zinātniski 
pētniecisko rezultātu praktisko izmantošanu uzņēmumu un organizāciju darbības 
pilnveidošanā. Uzdevuma realizācijas rezultātā zinātniskās izstrādnes tiek aprobētas 
praksē un izklāstītas zinātniskās publikācijas, studiju un noslēguma darbos. Par 
uzdevuma realizācijas kvantitatīviem rādītājiem kalpo izstrādātie darbi un 
publikācijas, studējošo prasmju un iemaņu regulāras kontroles. 

⇒ attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas 
speciālistus, veicināt studējošo un mācībspēku starptautisko apmaiņu. Par mērķa 
kvantitatīvajiem rādītājiem kalpo studējošo un mācībspēku iesaistīšanās 
starptautiskajos projektos un apmaiņas programmās, ārvalstu mācībspēku piesaistīšana 
mācību procesa nodrošināšanā, kā arī ārvalstu augstskolu vērtējums par ārvalstīs 
studējošo sekmēm. 

⇒ nodrošināt programmas zinātnisko, informatīvo un materiāli tehnisko bāzi. Par 
uzdevuma realizācijas galvenajiem rādītājiem tiek uzskatīti bibliotēkas fondu un 
metodiskā kabineta zinātniskās literatūras avotu skaita pieaugums, studējošo aktīva 
bibliotēkas fondu un elektronisko datu bāžu izmantošana, RTU elektroniskā portāla 
ORTUS izmantošana. 

⇒ Iesaistīt programmas īstenošanā kvalificētu akadēmisko personālu, Latvijas un 
ārvalstu augstskolu docētājus. Uzdevuma rezultatīvie rādītāji ir docētāju kvalifikācijas 
paaugstināšanās, vecuma struktūras uzlabošanās, piesaistīto ārvalstu docētāju skaits.  
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2. Studiju programmas organizācija 
 
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem 

Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un RTU Senāta 2002.gada 
25.februāra lēmumu “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru, kā arī ņemot 
vērā 2003.gadā Novērtēšanas ekspertu komisijas ziņojumā minētos trūkumus un akreditācijas 
laikā saņemtos ieteikumus. Studiju programmas Akreditācijas lapa Nr.023-995 (skat. 2. 
pielikumu) 

Studiju programmai ir akadēmisks raksturs. Studiju programma ir veidota tā, lai dotu 
katram studentam teorētiskas un praktiskas zināšanas par dažādiem uzņēmējdarbības un 
vadīšanas procesiem. Studiju programmas veidošana ir balstīta uz uzņēmējdarbības 
pamatmērķi – konkurētspējīgu produktu vai pakalpojumu ražošana ar nolūku tos ekonomiski 
izdevīgi realizēt. Tādējādi pašreizējās programmas (1.pielikums) obligātā daļa ietver 12 
teorētiskus studiju priekšmetus, kas veido maģistranta teorētisko zināšanu pamatu, bet no 
obligātās izvēles daļas maģistrants pēc savām interesēm var izvēlēties specializējošos kursus 
četros virzienos (skat. studiju programmu). Šī izvēle nodrošina studējošo izziņas un 
pētniecisko prasmju attīstību un individuālo lietošanu noteiktu problēmu risināšanai.  

Sākot Maģistra akadēmisko studiju programmas apguvi ir nepieciešams sociālo 
zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai diploms par augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmas apguvi vadībzinātnē vai ekonomikā. Imatrikulācijas noteikumi 
paredz konkursu pēc vidējās atzīmes iepriekšējā bakalaura akadēmiskajā vai augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmā. 

Apkopojot jāsecina, ka studiju programma atbilst to Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes struktūrvienību mērķiem un uzdevumiem, kas iesaistītas programmas realizācijā, tā 
ir izstrādāta atbilstoši ES vadlīnijām un LR normatīvajiem aktiem. 
 
 

2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā 
 

 Balstoties uz Novērtēšanas ekspertu komisijas ieteikumiem pēc vizītes augstskolā 
2003.gada 27.-28.februārī un nepieciešamību nodrošināt maģistra akadēmisko studiju 
programmas attīstību atbilstoši darba tirgus izmaiņām un jaunākajām tendencēm augstākās 
izglītības attīstības jomā Latvijā, Eiropā un pasaulē, kā arī uzklausot studējošo un darba 
devēju rekomendācijas, programmā ir veiktas šādas izmaiņas: 

1. Veikta studiju specializējošo virzienu izslēgšana, apvienošana un papildināšana atbilstoši 
ekspertu ieteikumiem un darba tirgus prasībām, kā arī sakarā ar atsevišķu jaunu programmu 
izveidošanu IEVF. 

- Izslēgti specializējošie virzieni un tajos iekļautie priekšmeti: „Uzņēmējdarbības loģistika 
un transporta ekonomika”, „Būvuzņēmējdarbības ekonomika”, „Starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšana”. Šajās jomās fakultātē izveidotas jaunas programmas. 

- Papildināts specializējošais virziens „Uzņēmējdarbības organizēšana” ar projektu 
vadīšanas mācību priekšmetiem, tādējādi to pārdēvējot par „Projektu vadīšana”. 

2. Veikta studiju kursu saturiska izvērtēšana, apvienošana un papildināšana, piemēram: 
- Iekļauti obligātajā (A) daļā studiju projekti: 

� Korporatīvā sociālā atbildība – 3 KP  
� Pētījumu metodoloģija 2 KP 

- Izņemti no obligātās (A) daļas priekšmetu saraksta studiju priekšmeti: 
� Ekonometrija 3 KP; 
� Organizēšanas teorija un prakse 3 KP. 
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- Aktualizēti nosaukumi un apjomi obligātās daļas studiju priekšmetiem: 
� Kvantitatīvās metodes vadīšana no 3 KP uz 4 KP. 
� Elektroniskā komercija 4 KP uz Elektroniskā komercija un e-uzņēmējdarbība 4 KP; 
� Ekonomisko un komerciālo aprēķinu metodoloģija 3 KP uz Ekonomisko un 

komercaprēķinu metodes 3 KP; 
� Vadīšanas organizācija 6 KP uz Uzņēmējdarbības procesu vadīšana 6 KP; 
� Personāla vadīšana 6 KP uz Cilvēku resursu vadīšanu 6 KP. 

- Aizstāts studiju priekšmets Nodokļu politika un sistēmas 3 KP ar Nodokļu plānošana 

uzņēmumā 3 KP; 
- Izslēgts no specializācijas virziena Uzņēmējdarbības vadīšana studiju priekšmets Darba 

vadīšana 6 KP. 
- Papildināts specializācijas virzienus Uzņēmējdarbības ekonomika, Finanšu risku vadīšana 

ar priekšmetu Zinātniskie semināri 3 KP. 
- Papildināt obligātās izvēles daļu ar jaunu specializāciju Projektu vadīšana ar šādiem 

specializējošiem priekšmetiem: 
� Projektu plānošana un kontrole 4 KP; 
� Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā 4 KP; 
� Projektu kvalitātes un risku vadīšana 3 KP; 
� Vadības grāmatvedība 3 KP; 

 
2. Programmā iekļautie kursi ir aktualizēti, tostarp kursu nosaukumi, to apjoms, programma, 

ieteicamā un obligātā literatūra, utt.  
 

Kopējais būtisko izmaiņu apjoms ir 16 KP, kas sastāda 20% no studiju. 

 

 

2.2 . Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas 

lēmums par studiju programmas īstenošanas sākšanu 
 

Maģistra akadēmisko studiju programma apstiprināta RTU Senātā 1997.gada 7.aprīlī. 
Akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.627 un tas ir spēkā 
līdz 2009.gada 31. decembrim. 
 Akreditētā studiju programma tika pilnveidota saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra 
noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, RTU Senāta 
2009.gada 30.marta lēmumiem “Par maģistrantūras nolikumu” un “Par maģistra akadēmisko 
studiju struktūru”.  
 Pārstrukturēta programma ar izmaiņām apstiprināta RTU Senāta sēdē 2009.gada 30.martā. 
 

Licence studiju programmai, ja to paredz normatīvie akti 
Licence ir pieejama pie studiju programmas administrācijas. Pēdējā studiju 

programmas licence Nr. 04051-138, izsniegta 2009.gada 26.februārī Rīgā.  
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3. Studiju programmas apraksts 
 

Maģistra akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” izveidota 
saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu” un RTU Senāta 2002.gada 25.februāra lēmumu “Par 
maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”. Tās struktūra atbilstoši šiem 
noteikumiem un lēmumiem parādīta 1.tabulā. 

 
1.tabula 

Studiju programmas struktūra 

Programmas sastāvdaļas Apjoms, 

KP 

% pret visu 

apjomu 

A. Obligātā daļa 35 43,75 
B. Obligātā izvēles daļa 21 26,25 
1. Specializējošie kursi: 17 21,25 
1.1.Uzņēmējdarbības vadīšanā 
1.2.Uzņēmējdarbības ekonomikā 
1.3.Projektu vadīšanā 
1.4.Finanšu riska vadīšanā 

  

2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi 4 5,00 
C. Brīvās izvēles daļa 4 5,00 
D. Maģistra darbs 20 25,00 

Kopā: 80 100,00 

 
 Pēc obligātās daļas mācību priekšmetu apgūšanas 35 KP apjomā maģistranti tālāk 
apgūst obligātās izvēles daļas mācību priekšmetus 21 KP apjomā, no kuriem 17 KP ir 
specializējošie kursi četros dažādos virzienos. Maģistrants var brīvi izvēlēties jebkuru no 
tiem.  

Brīvās izvēles daļa veido 4 KP, maģistra darbs – 20 KP.  
Pēc klātienes (kontaktstundu dalījuma) nodarbību dalījuma studiju procesu veido: 

lekcijas aizņem 60 %, semināri un praktiskie darbi – 40 %. Šī proporcija var atšķirties starp 
dažādiem studiju priekšmetiem, ņemot vērā to specifiku un tirgus attīstības tendences. Studiju 
programmas mācību priekšmetu anotācijas (skat. 4.pielikumu) atrodamas RTU Mācību 
priekšmetu reģistrā, bet studiju priekšmetu apraksti atrodami pašnovērtējuma ziņojuma 
5.pielikumā. 
 

3.1. 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 Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome 
un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde. 

Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas mehānisma 
darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos: 

1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju daļa. Studiju 
daļa veic: 
• RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver sevi MP 

atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tas saturam; 
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• Studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot: pirmā 
kursa studējošo adaptāciju universitātes sistēmā un 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 augstākās izglītības programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes 

Domei, iepriekš programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozaru studiju 
programmu komisijā; 

• Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo 
pašpārvalde un tās 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 studiju priekšmetu realizācijas uzlabošanu, 
gan pasniedzēja darba uzlabošanas iespējām. Reizi gadā RTU IEVF 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 pagājušā gada rudenī nodeva 
ekspluatācijā jaunu korpusu Rīgā, Meža ielā 1/7, kurā telpu un tehniskais aprīkojums 
nodrošināts atbilstoši jaunākajiem standartiem, kas savukārt sekmē fakultātes 
attīstību un paaugstina studiju programmu realizācijas kvalitāti. 

 
3. Katedras, studiju programmas administrācijas līmenī: 

• katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju programmā studējošo 
aptaujas par pasniedzēju darba kvalitāti un studiju programmas novērtējumu (tas 
notiek izmantojot jauno elektronisko studiju platformu ORTUS). Rezultāti tiek 
apspriesti Nozaru studiju programmu komisijas sēdē, katedras sēdē un fakultātes 
Domes sēdē; 

• reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un kursu 
programmas, metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu 
(referātu, studiju darbu, prakses atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie 
norādījumi;  

• akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām 
mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursu apmeklēšana; 

• akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos 
pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar 
nozaru 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. 
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3.2. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
 
Lai piesaistītu potenciālos studentus, Rīgas Tehniskā universitāte informē sabiedrību un 

popularizē sevi kopumā un katra fakultāte atsevišķi. Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 
cenšas ar masu informācijas līdzekļu starpniecību sniegt potenciālajiem studentiem 
maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un kvalitāti. Reklāmas un mārketinga 
komunikāciju mērķauditorija ir augstskolu absolventi ar bakalaura izglītību, kas iegūta Latvijā 
vai ārvalstīs. 

Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek izmantoti gan 
masu mārketinga, gan tiešā mārketinga paņēmieni. Pamatā tā ir drukātās informācijas 
izplatīšana – reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, katalogi; piedalīšanās izstādēs, 
piemēram, “Skola”, „Karjeras dienas” un RTU “Atvērto durvju” dienas.  

Īpaši plaši reklāmas un informācijas izplatīšanai tiek izmantots internets. Informāciju 
par studiju programmu ir iespējams atrast RTU mājas lapā: www.rtu.lv un fakultātes mājas 
lapā: www.ievf.rtu.lv, notiek reklāmu (reklāmkarogu jeb banneru) izvietošana plašāk 
pazīstamajos portālos un vortālos. 

Reklāmas aptveres biežums ir pietiekams, tomēr Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes administrācija un programmas vadība plāno turpmāk reklāmas aktivitātēm pievērst 
lielāku vērību un atvēlēt tam lielākus finanšu resursus. 
 
 
 

4. Vērtēšanas sistēma 
 
Vērtēšanas pamatprincipi veidojas saskaņā ar MK noteikumiem (LR MK 2001.gada 

20.novembra noteikumu Nr.481 punkti 29.–32.) (informācija 13.pielikums, p.13.4.) un 
atbilstošiem RTU senāta lēmumiem.  

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem – kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10 

ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju 
kursa satura apguvi). 

IEVF ievēro šādus izglītības vērtēšanas pamatprincipus, kas studiju programmā ir: 
• pozitīvo sasniegumu summēšana; 
• pārbaužu regularitāte; 
• vērtēšanas kritēriju atklātība un skaidrība; 
• vērtēšanas formu dažādība; 
• pārbaudes rezultātu pieejamība. 

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz gadā tiek apspriesti Ražošanas un 
uzņēmējdarbības institūta padomē un atbilstošajās katedrās. Rezultātus apkopo un vērtē arī 
programmas administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai mācību procesa pilnveidošanai. 

Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma atspoguļota 
2.tabulā. 

2.tabula 
Studiju programmas mērķu sasniegšanas vērtēšanas sistēma 

 Mērķi Vērtēšanas sistēma 

1. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam ir jābūt spējīgam 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni, izpildīt 
atbilstošas speciālista funkcijas. 

Izstrādātā maģistra 
darba līmenis un 
vērtējums, darba 
devēju, kā arī paša 
maģistra atsauksmes. 
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2. Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu 
konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos 
praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba 
iemaņas un veicināt to izmantošanu. Studentam ir jāprot 
pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbā 

Studentu līdzdalība 
zinātniski pētnieciskajā 
darbā, publikāciju 
skaits, darba devēju 
aptaujas. 

3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā 
specialitātē un veidot uzņēmējdarbības vadīšanas prasmes. 
Studiju beidzējam ir jābūt vispārējām zināšanām 
tautsaimniecībā, ekonomiskā prognozēšanā, 
uzņēmējdarbības ekonomikā, finansēs, vadības 
grāmatvedībā, tirgzinību teorijā, informācijas tehnoloģiju 
izmantošanā vadības procesu analīzē, zinātniskā un 
pētnieciskā darba metodoloģijā, svešvalodā, kas jālieto 
ikdienas darbā. 

Studējošo zināšanu 
novērtēšana (eksāmenu 
atzīmes, gala 
pārbaudījumu atzīmes). 
Aptaujas. 
 

4. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam ir jābūt spējīgam 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni, izpildīt 
atbilstošas speciālista funkcijas. 

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

5. Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt 
interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, 
akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu.  

Darba devēju aptaujas. 

6. Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, 
atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi 
rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 

Darba devēju aptaujas 
un atsauksmes, 
studentu aptaujas, 
socioloģiskie pētījumi. 

7. Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, 
zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām 
tirgū. Veicināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
nepārtrauktu pilnveidošanu un paaugstināšanu atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem un tendencēm. 

Starptautiskā sadarbība, 
programmu kvalitātes 
kontrole, akadēmiskā 
personāla 
profesionalitātes 
vērtējums. 

 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas ir jākārto 

katra studiju kursa noslēgumā. Ikviena pārbaudījuma forma ir noteikta studiju programmā, 
izstrādāta atbilstoši RTU Satversmē un Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
Struktūrvienības vadītājs apstiprina izstrādāto pārbaudes formu un tā glabājas struktūrvienības 
lietvedībā.  

Studiju procesa laikā mācībspēki vēl izmanto šādas zināšanu novērtēšanas formas: 
kontroldarbus, testus, individuāli vai grupas darbā izstrādātus zinātniski pētnieciskos darbus 
un to aizstāvēšanu, studentu patstāvīgos darbus, mājas darbus, līdzdalību semināros un 
referātu sagatavošanā un aizstāvēšanā u.c. 

Saskaņā ar RTU noteikto kārtību (RTU Senāta 2001.gada 17.decembra sēdes lēmums 

„NOLIKUMS par eksāmenu kārtošanu RTU bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās 
studijās”) (informācija 13.pielikums, p.13.5.) eksāmeni un ieskaites notiek rakstveidā. Tas 
ļauj mācībspēkiem variēt un kombinēt teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu, 
izmantojot teorētiskus jautājumus, testus, uzdevumus u.c. pārbaudes veidus. Programmas 
ietvaros nepārtraukti notiek pārbaudes darbu novērtēšanas pilnveidošana.  

Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem mācību priekšmeta ietvaros, pirmajā nodarbībā 
iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu. Šī vērtēšanas sistēma ir 
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pieejama arī RTU interaktīvajā portālā www.ortus.rtu.lv. Studējošiem tiek paziņots kādi 
nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra 
laikā ietekmēs gala pārbaudījumu.  

  Eksāmenu, mācību priekšmeta ietvaros, pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits 
attiecīgās struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks. Eksāmenu vērtējums ir 10 ballu 
sistēmā, kur zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles. (skat. 6.pielikuma 2.p.). Ieskaitē kursa 
programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.  

Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi 
– kontroldarbi, semināri, studiju patstāvīgie darbi, pētniecības projekti u.c. Kārtējie 
pārbaudījumi ir noteikti un detalizēti aprakstīti studiju kursu programmās.  

Papildus mācībspēki pievērš uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar 
mācību un zinātnisko literatūru, konspektēt, rakstīt referātus, sistematizēt materiālus, analizēt, 
spriest, pieņemt lēmumus. 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. 

Diplomu par sociālo zinātņu maģistra akadēmiskā grāda iegūšanu vadībzinātnē 
(6.pielikums 1.p.) saņem studenti, kuri ir apguvuši programmu un aizstāvējuši maģistra darbu 
iegūstot tajā vērtējumu – ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).  

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

Studējošo vērtēšanas sistēmas rezultāti tiek izmantoti studiju programmas 

pilnveidošanā un attīstībā. 
 
 

5. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Programmas realizāciju koordinē un vada Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, 
savukārt, saturu un kvalitāti nodrošina katedras. Studiju procesa nodrošināšanā piedalās šādas 
struktūrvienības:  

1) Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts (RUI): 

� Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, 
� Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedra, 
� Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra, 

2) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI): 

� Muitas un nodokļu katedra, 
� Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas 

katedra, 
� SESMI valodu docētāju grupa; 

3) Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts (TREI): 

� Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra 
� Starptautiskās un reģionālās ekonomikas katedra; 

4) Darba un civilās aizsardzības institūts (DCAI); 

5) Humanitārais institūts. 
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Institūti, tajos ietilpstošās katedras nodrošina mācību metodisko darbu: izveido un 
atjauno mācību priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo mācību priekšmetu 
pasniegšanu, zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, maģistra darbu vadīšanu un aizstāvēšanu 
un citus zinātniski pētnieciskos, mācību un metodiskos darbus. 

Studiju programmas pilnveidošanā tiek ņemtas vērā studiju programmas akreditācijas 
laikā kopējā komisijas vērtējošā ziņojumā izteiktās piezīmes un komisijas ekspertu sniegtie 
individuālie ieteikumi, kas vērsti uz studiju kvalitātes pilnveidošanu, kā arī studējošo un darba 
devēju ieteikumi, tendences darba tirgū un augstākās izglītības attīstībā. 

Pēc saņemtā Novērtēšanas ekspertu komisijas ziņojuma ir veikta studiju kursu 
programmu pārstrādāšana un uzlabošana, kā arī studiju kursu integrācija, tā piemēram, 
svešvalodu integrācija mācību priekšmetos gan stimulējot studējošos apgūt svešvalodā 
publicētu mācību literatūru, gan piesaistot vieslektorus no ārzemēm.  

Studiju programma tās realizācijas procesā tiek papildināta un aktualizēta, 
pamatojoties uz darba tirgus pētījumiem un konsultācijām ar darba devējiem, nozares 
zinātniski pētnieciskajām institūcijām un praktizējošiem speciālistiem. Absolventu, studentu 
un augstskolas mācībspēku ieteikumiem un savstarpējai sadarbībai mācību procesā ir būtiska 
nozīme studiju procesa pilnveidošanā. Programmas pilnveidošanas mērķis ir nodrošināt 
konkurētspējīgu un mūsdienīgu izglītību demokrātiskā vidē un studiju programmas 
nepārtrauktu dinamisku attīstību.  

Nepārtraukti programmas ietvaros tiek domāts par studiju formu un procesa 
pilnveidošanu. Pārmaiņas ir orientētas galvenokārt uz mācīšanās stila nomainīšanu ar 
mācīšanu mācīties, individuālu pētnieciskā darba veikšanu un informācijas tehnoloģiju 
integrēšanu vadības lēmumu pieņemšanā.  

Mācību process tiek organizēts tā, lai studenti iegūtu gan teorētiskas zināšanas, 
pētniecības iemaņas, un tās nostiprinātu zinātniski praktiskā darbā. Studiju procesā tiek 
iekļautas dažādas formas: 

- lekcijas, 
- semināri un diskusijas, 
- situācijas uzdevumu risināšana, 
- individuālais un grupu darbs, t.sk. arī zinātniski pētnieciskais darbs, 
- zinātniski pētnieciskais darbs, līdzdalība konferencēs un pētījumu realizēšanā, 
- ārvalstu lektoru un uzņēmumu pārstāvju vieslekcijas, 
- nozares ekspertu un uzņēmumu pārstāvju semināri un lekcijas, 
- cita veida aktivitātes. 
Mācībspēku darba metodoloģija Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta īstenotajās 

programmās vērsta uz to, lai attīstītu studentos prasmi risināt konkrētas uzņēmējdarbības un 
vadīšanas problēmas, sadarboties ar mācībspēkiem un piedalīties Latvijas uzņēmumiem un 
organizācijām svarīgo problēmu (īpaši uzņēmējdarbības vadības jautājumu jomā) atrisināšanā 
vai zinātniski pētniecisku projektu izstrādē. Studiju formu un metožu pilnveidošanas nolūkos 
tiek organizētas studentu zinātniski praktiskās konferences, kur tiek iesaistītas visas 
ieinteresētās puses, tostarp arī darba devēji un absolventi. Lai novērtētu programmas praktisko 
vērtību tiek veiktas regulāras darba devēju un absolventu aptaujas. 

Studiju process tiek vērsts uz izzināšanu un rīcībspējas veidošanu, kam par pamatu 
kalpo lietišķie pētījumi dažādos zinātniskajos projektos, Latvijas un ārvalstu uzņēmumos. 

Viens no programmas mērķiem ir attīstīt un pilnveidot maģistrantu prasmi strādāt 
komandā saskaņoti ar citiem, ko var sasniegt, variējot ar dažādām darba formām. Tāpēc 
auditorijas darbā uzsvars tiek likts arī uz interaktīvajām studiju formām: darbu nelielās 
grupās, studiju darbu un pētījumu projektu izstrādāšanu to apspriešanu grupās un publisku 
aizstāvēšanu. Mācībspēki un administrācija lielu uzmanību velta efektīvu auditorijas darba 
formu pielietošanai un studiju programmas kvalitātes uzlabošanai. Nodarbībās tiek izmantotas 
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jaunākās informācijas sistēmu tehnoloģijas: mācībspēki lekciju satura vizuālai pasniegšanai 
auditorijās pielieto elektroniskā veidā sagatavotus materiālus (PowerPoint prezentācijas, 
audiovizuālos materiālus, videomateriālus utt.). Datorklases tiek izmantotas pētnieciskā darba 
veikšanai un zinātniski praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj studentiem apgūt jaunākās 
informāciju tehnoloģijas, datu bāzes utt. Informācijas apmaiņa notiek arī ar elektroniskā pasta 
starpniecību, FTP servera, bet zināšanu apmaiņa tiek veicināta ar forumu un diskusiju 
izmantošanu (www.ortus.rtu.lv). Minētie instrumenti tiek izmantoti informācijas apmaiņai 
starp studentiem, kā arī kontaktam: studenti-mācībspēki. Tehnoloģiju izmantošanas un 
informācijas apmaiņas ātruma paaugstināšanās nodrošina klātienes nodarbību efektivitāti un 
veicina studējošo patstāvīgo darbu.  

Mācību procesā tiek iesaistīti arī ārzemju vieslektori, kuri nodrošina lekcijas gan 
klātienē, gan izmantojot videokonferences tehnoloģijas. Laba sadarbība lekciju vadīšanā ir 
izveidojusies ar Brno Tehnoloģisko Universitāti (Čehija), Viļņas Gedeminas Tehnoloģisko 
universitāti un Kauņas Tehnoloģisko Universitāti (Lietuva), Tallinas Tehnoloģisko 
Universitāti (Igaunija). Nākotnē tiek plānots šādu sadarbību attīstīti vēl vairāk, iesaistot arī 
citas no RTU sadarbības partneraugstskolām. 

Jāatzīmē, ka liela daļa pasniedzēju ir iesaistījušies zinātniski pētnieciskajā darbā. Viņi 
savukārt tajā cenšas iesaistīt arī studentus, izvirzot tiem mūsdienīgas un aktuālas pētnieciskā 
darba tēmas, kuras studenti pēta kursa darbos, apraksta referātos, analizē maģistra darbos u.c. 
Īpaša uzmanība tiek veltīta talantīgākajiem studentiem un viņu spēju attīstīšanai. Studenti 
savlaicīgi tiek motivēti turpināt studijas doktorantūrā, kā arī iesaistīties pedagoģiskajā darbā 
pēc augstskolas absolvēšanas. Pie tam docētāji aktīvi paaugstina savu kvalifikāciju piedaloties 
starptautiskās mācībspēku apmaiņas programmās (Erasmus/Sokrates), piedaloties 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Latvijā un ārzemēs, piedaloties konferencēs un 
zinātniski praktiskos semināros.  

Lai nodrošinātu demokrātijas principu lektoru, docētāju un profesoru darbu reizi 
semestrī novērtē studenti, rakstiski atbildot uz anketas jautājumiem. Studenti vērtē 
mācībspēku darbu – mācību priekšmetu teorētisko līmeni, praktiskos vingrinājumus, to 
pietiekamību materiāla izpratnei un apguvei, individuālos uzdevumus, mācībspēka attieksmi 
pret studentiem un citus jautājumus. Docētāju darba vērtēšanai tiek izmantota elektroniskā 
studiju vide ORTUS, kur notiek „forsētā aptauja”, t.i. ikviens students var piekļūt mācību 
materiāliem tikai pēc attiecīgo aptaujas anketu aizpildīšanas.  

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. 
 Maģistrantiem ir iespēja uzstāties un publicēties par sava darba rezultātiem ikgadējās 
RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences (SZTK) ietvaros. Kopš 2002.gada SZTK 
ir piedalījušies vairāk nekā piedalījās 450 fakultātes un studiju programmas maģistranti ar 
saviem ziņojumiem par paveikto zinātniski pētniecisko darbu kopā ar savu zinātnisko 
vadītāju. Nozīmīgākie no šiem ziņojumiem tiek publicēti. 

Kopumā studentiem tiek piedāvātas dažādas iespējas veikt savu pētniecisko darbu:  
� var piedalīties starptautiskajos zinātniskajos projektos, LZP, RTU, IZM 

grantos, līgumdarbos, ekspertu grupās utt.; 
� var veikt patstāvīgi pētniecisko darbu noteiktajā virzienā docētāja vadībā; 
� var veikt pētniecisko darbu kursa darbu, maģistra darbu ietvaros; 
� var gatavot zinātniskos referātus RTU starptautiskajām zinātniskajām 

ikgadējām konferencēm, kā arī sniegt zinātniskās publikācijas RTU rakstu 
krājumos.   
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6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
 

6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
 
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 

“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 
 Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam parādīta 3.tabulā. 

 
3.tabula 

Augstākās akadēmiskās izglītības Maģistra akadēmiskās studiju programmas 

„Uzņēmējdarbība un vadīšana” atbilstība valsts standarta 

LR MK noteikumi par valsts akadēmisko 

izglītības standartu 

Maģistra akadēmiskā studiju 

programma „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” 

Maģistra akadēmiskās studiju programmas apjoms 
ir 80 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 
20 kredītpunktu ir maģistra darbs. 

Maģistra programmas apjoms ir 80 
KP. Maģistra darba apjoms ir 20 KP 

Maģistra akadēmiskās studiju programmas 
obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares 
vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu 
izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu) un teorētisko 
atziņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares 
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā (ne 
mazāk kā 15 kredītpunktu). 

Programmas obligātā saturā ir ietverti 
teorētiskie kursi 35 KP apjomā un 
teorētisko aprobāciju kursi 17 KP 
apjomā. 

Akadēmiskā izglītība tiek īstenota akadēmiskajās 
studiju programmās, pēc kuru sekmīgas apguves 
studējošais saņem akadēmisko maģistra grādu 
attiecīgajā radniecīgu zinātņu nozaru grupā, 
zinātņu nozarē vai apakšnozarē. 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu 
maģistra akadēmiskais grāds 
vadībzinātnē 

 
 

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 
 

Viens no veidiem kā iegūt informāciju par studiju programmas kvalitāti un atbilstību 
darba tirgus prasībām, jau daudzu gadu garumā Rīgas Tehniskajā universitātē un 
Inženierekonomikas un vadības fakultātē ir ciešais kontakts ar darba devējiem - uzņēmumiem 
un organizācijām. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu abpusēju dialogu, regulāri tiek rīkoti pasākumi un 
konferences, kur var tikties visas ieinteresētās puses – mācībspēki, augstskola, darba devēji 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 to uzņēmumu skaits, kurus interesē tieši uzņēmējdarbības 
un vadīšanas speciālisti ar zinātnisko grādu. 

Lai novērtētu studiju programmas atbilstību darba tirgus prasībām, 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte reizi gadā veic uzņēmēju un organizāciju vadītāju 
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aptauju. Aptaujā respondenti tiek aicināti objektīvi izvērtēt programmu, programmas 
absolventu zināšanas un prasmes un to atbilstību darba tirgus prasībām. Izvērtējot 2009. gada 
janvārī-februārī notikušo darba devēju aptaujas rezultātus var secināt (skat. 8. Pielikumu), ka 
darba devēji atzinīgi novērtē programmas absolventu kā šīs nozares speciālistu parādīšanos 
darba tirgū. Aptaujas rezultāti liecina, ka: 

- programma atbilst aktuālajām darba tirgus prasībām; 
- absolventu profesionālā kvalifikācija un kompetences atbilst darba tirgum; 
- sadarbība starp programmas administrāciju un darba tirgus pārstāvjiem 

nodrošina nepārtrauktu programmas pilnveidošanos. 
Ar aptaujas rezultātiem ir iepazīstināta Rīgas Tehniskās universitātes un 

Inženierekonomikas un vadības fakultātes vadība un programmas administrācija.  

 

7. Studējošie 
 
Lai uzsāktu studijas programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, Rīgas Tehniskajā 

universitātē ir jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības.  
 

7.1. Pirmā kursā imatrikulēto skaits 
 

Maģistra akadēmisko studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” ir pieprasīta 
no studējošo puses, par ko liecina ikgadējais imatrikulēto studentu skaits, neraugoties uz 
demogrāfiskajām tendencēm valstī un studējošo kopskaita samazināšanos kopumā. 

 

Imatrikulēto skaits 1. kursā akadēmisko maģistru programmā „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana”  
 

1. 2004./2005.māc.gadā – 152; 
2. 2005./2006.māc.gadā – 164; 
3. 2006./2007.māc.gadā – 96; 
4. 2007./2008.māc.gadā – 86; 
5. 2008./2009. māc. gadā – 81; 

 
 

Apkopojot rezultātus par studējošo skaitu programmā, jāsecina, ka interese par šo 
studiju programmu, ir noturīga.  

 
Studējošo skaits 2.kursā - 2008./2009. mācību gadā- 90 

 
 

7.2. Absolventu skaits 
 
Absolventu skaits maģistra akadēmisko studiju programmā „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” 
1. izlaidums 2004./2005.māc.gadā – 129; 
2. izlaidums 2005./2006.māc.gadā – 126; 
3. izlaidums 2006./2007.māc.gadā – 137; 
4. izlaidums 2007./2008.māc.gadā – 81; 
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7.3. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
2008.gada decembrī, 2009.gada janvārī un februārī, tika organizēta ikgadējā studējošo 

aptauja. Anketa parādīta 7.pielikuma 1.p. Anketēšanas rezultāti ir apkopoti un tie tiek 
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 studiju programmas administrācija; 
- studējošo aptauju veic fakultātes studējošo pašpārvalde.  
IEVF studentu pašpārvalde reizi gadā veido pasākumu „Pasniedzēju gada balva”, 

kuras ietvaros tiek novērtēti mācībspēki un tiek pasniegtas studentu balvas 9 nominācijās. 
Studenti izvirza nomināciju „Gada labākais pasniedzējs”, kuras ietvaros ikviens mācībspēks 
tiek izvērtēts izmantojot studentu izstrādātos vērtēšanas kritērijus. Lai pilnveidotu 
mācībspēku vērtēšanas sistēmu, kā arī uzlabotu to darba kvalitāti IEVF personāla daļa 
2008.gadā izstrādāja darbinieku kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu (izmantojot 360º 
metodi), ko aprobēja 2008.gada februārī-martā un plāno ieviest kā regulāru novērtēšanas 
metodi ar 2008./2009.mācību gadu. Tādējādi būs iespējams paaugstināt mācībspēku darba 
kvalitāti un pilnveidot mācību procesu. 

Aptaujas anketas studējošie aizpilda vienu reizi studiju semestrī, novērtējot katru 
studiju priekšmetu un pasniedzēju konkrētajā studiju kursā. Anketas tiek aizpildītas anonīmi, 
lai sniegtie atbilžu varianti nevarētu ietekmēt pasniedzēja attieksmi pret konkrēto studentu vai 
studentu grupu un tiktu sasniegts mērķis – saņemt studentu objektīvu vērtējumu. 

Tiek veiktas arī studējošo regulāras aptaujas. Aptaujas anketas ietver jautājumus par 
konkrētā studiju kursa mācību literatūras pieejamību, pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem, darba 
kultūru un kvalitāti, studentu tiesību ievērošanu nodarbību laikā, studenta patstāvīgajam 
darbam veltīto laiku un mācību disciplīnu. Anketas nobeiguma daļa ir paredzēta studentu 
priekšlikumiem un ierosinājumiem studiju priekšmeta un pasniedzēja darba kvalitātes 
uzlabošanai.  

Maģistra akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
studējošo aptaujā piedalījās 114 studenti (62% no studiju programmā studējošiem).  

Aptaujas rezultāti (skat. 1.att.) 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 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. Studentu aptaujas 
rezultāti liecina, ka ir zināmas problēmas ar mācību literatūru.  

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

 
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 
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pasniedzējiem ieteikums vairāk izmantot audiovizuālos uzskates līdzekļus un datoru, 
projektoru, kā arī ievietot mācību materiālus RTU iekšējās informācijas sistēmā ORTUS. 
Studējošo aptaujas anketu rezultāti tiek analizēti studiju programmas administrācijas, katedru 
un institūtu sēdēs, nepieciešamības gadījumā piesaistot studējošo pašpārvaldes pārstāvjus. 
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1.attēls. Studējošo vērtējums par mācībspēku nodarbību vadīšanu un satura izklāstu  
(kur maksimālais iespējamais pozitīvais vērtējums ir 5). 

 
Studējošo aptaujas anketas un to rezultāti pieejami pie studiju programmas 

administrācijas. Fakultātē studējošo pašpārvalde regulāri, neatkarīgi no programmas 
administrācijas, veic studentu aptaujas par studiju procesa kvalitāti, pasniedzēju darba 
kvalitāti un citiem ar studiju procesa organizāciju saistošiem jautājumiem. Aptauju rezultāti 
tiek iesniegti IEVF fakultātes dekānam un apspriesti Domes sēdē. Studējošo pašpārvaldes 
aptaujas anketas un to paraugi ir pieejami RTU IEVF studējošo pašpārvaldes birojā Meža iela 
1/7 – 110.kab. 
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7.4. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
2009.gada janvārī- februārī tika veikta akadēmiskās Maģistra akadēmiskās studiju 

programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” absolventu aptauja (skat. 7.pielikumu 2.p.). 
Aptaujā piedalījās 36 studenti (69% no 2006.-2008.gada absolventiem). Aptaujas rezultāti 
liecina (skat. 2.att.) par to, ka: 

• 90% no absolventiem atzina, ka studiju programma ir nodrošinājusi 
starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un absolventus 
sagatavojusi darbam.  

• 80% absolventu norādīja, ka studiju laikā ir attīstītas tirgum atbilstošas 
kompetences un veicināta interese par turpmāko izglītošanos, 

• 96% no absolventiem norādīja, ka mācību procesā iegūtās zināšanas palīdz 
strukturēti domāt un pieņemt lēmumus, 

• Tai pat laikā absolventi ieteica pilnveidot programmu iekļaujot tajā vairāk 
stratēģiskās vadīšanas un kvalitātes vadīšanas priekšmetus un esošos pilnveidot 
atbilstoši dinamiskajām tirgus izmaiņām. 

• Absolventi ieteica vairāk izmantot informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas 
mācību procesā un komunikācijā starp pasniedzēju un studējošajiem. 

 
2.attēls. Absolventu vērtējums par studiju laikā iegūtajām zināšanām 

 
Visi aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti mācību programmu pilnveidošanā, tostarp 

jāatzīmē, ka jau šobrīd ir veikti nozīmīgi uzlabojumi, īpaši ieviešot interaktīvo studiju portālu 
ORTUS (www.ortus.rtu.lv).  

Jāatzīmē, ka absolventi ir nodarbināti dažādās tautsaimniecības nozarēs un 
galvenokārt vadošos amatos. Absolventi ir nodarbināti informācijas tehnoloģiju un 
telekomunikāciju uzņēmumos, banku un finanšu sektorā, konsultāciju un grāmatvedības 
uzņēmumos, tirdzniecībā u.c. Absolventi labprāt izsaka domas par studiju laiku un procesu un 
pozitīvi vērtē fakultātes absolventu veidotās aktivitātes labprāt uzturot kontaktu ar augstskolu 
arī turpmāk.  Daļa absolventu ir izteikuši vēlmi turpināt studijas doktorantūrā. 
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7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 
Viens no pamatprincipiem studiju programmā ir demokrātija un dialogs ar 

studējošiem, to aktīva iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā. Studējošie savu līdzdalību 
studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību 
priekšmeta pasniedzējam, katedru vadītājiem, programmas direktoram vai ar studentu 
pašpārvaldes palīdzību, paužot savu viedokli regulārajās anketēšanās (kas notiek vismaz 2 
reizes gadā, katra mācību semestra beigās). Studentu pašpārvaldes pārstāvji ir IEVF Domes 
sastāvā, 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, pareizu uztveri un attīsta prasmi izmantot zināšanas. 

 
 
 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 
Studiju programmas realizācijā piedalās vairāk kā 30 dažādu RTU institūtu un katedru 

mācībspēki. Programmas realizēšanas pamatprincips ir balstīts uz maksimālu RTU 
Inženierekonomikas un vadības fakultātes mācībspēku iesaistīšanu un vieslektoru 
uzaicināšanu līdzdarboties mācību procesa realizācijā. 

Visiem mācībspēkiem ir ar doktora zinātnisko grādu, pārējie ir ar maģistra grādu, kā 
arī savas nozares profesionāļi ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.  

No mācībspēkiem, kas nodrošina studiju procesu Inženierekonomikas un vadības 
fakultātē 50% ir profesori, 27.3% - asociētie profesori, 22.7% - docenti (skat. 4.tabulu). 
      

4.tabula 
Akadēmiskā personāla raksturojošie rādītāji programmā „Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” 

Nr. 

p.k. 

Rādītāji Skaits Procentuālā 
attiecība 

1. Akadēmiskie amati:   
1.1. Profesori 11 50 
1.2. Asociētie profesori 6 27.3 
1.3. Docenti 5 22.7 

2. Zinātniskie grādi:   
2.1. Habilitētie zinātņu doktori 2 9.5 
2.2. Zinātņu doktori 19 90.5 
2.3.    
3. Pēc vecuma:   
3.1 31 - 40 5 22.7 

3.2. 41 - 50 2 9.1 
3.3. 51 - 60 7 31.8 
3.4 virs 60 8 36.4 

 
Mācībspēku saraksts dažādos aspektos parādīts 8.,9. un 12. pielikumā. 
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Lai nodrošinātu studiju programmas atbilstību profesijas standartam IEVF ir 
izveidojusies laba sadarbība ar dažādu nozaru uzņēmumu un profesionālo organizāciju 
pārstāvjiem. Mācību procesā tiek iesaistīti arī nozares pārstāvji, kas iepazīstina studējošos ar 
nozares aktualitātēm un praktiskiem piemēriem. Starp aktīvākajiem sadarbības partneriem var 
minēt: Jānis Mežiels, SIA „Rīgas audits”, Vilnis Rantiņš „Latvijas mašīnbūvētāju asociācija” 
u.c.  

IEVF ir izveidojusies ilgstoša un noturīga sadarbība ar ārvalstu lektoriem, kas tiek 
piesaistīti mācību procesa īstenošanā (skat. 5.tabula). Tāpat IEVF turpina attīstīt starptautisko 
sadarbību, noslēdzot jaunus sadarbības līgumus, aicinot viesprofesorus no citām valstīm. 
Mācību procesā tiek iesaistīti Erasmus/Sokrates u.c. mobilitātes programmu pasniedzēji. 
 

5.tabula 
IEVF starptautiskie sadarbības partneri un to iesaistīšana mācību priekšmetu 

realizēšanā  
Vārds uzvārds Augstskola, valsts Mācību priekšmets 

Rolf Qvenild Buskerud University College, 
Norvēģija 

Tirgzinību teorija 
Kvalitātes ekonomika 

Kjell Gunnar 
Hoff 

University of Life Sciences, 
Norvēģija 

Uzņēmuma ekonomika, 
investīcijas un finansēšana 

Beatrice 
Poskuviene 

Sauliai University 

Liuetuva 
Elektroniskā komercija 

Joe Valasich Washington State University, ASV Elektroniskā komercija 
Peter Nemeček Brno University of Technology Stratēģiskā vadīšana 

 
Katru gadu RTU IEVF uzņem docētājus no ES augstskolām Erasmus Teachers 

Exchange programmas ietvaros, kuri piedalās mācību sniedzot vieslekcijas. 
 
 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība mērķu un uzdevumu 

īstenošanai 
 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu īstenošanai 

par ko liecina dzīves un darba gājumu apraksts (skat. 9.pielikums), pastāvīga pasniedzēju 
kvalifikācijas celšana, metodiskās un zinātniskās izstrādnes. 

Apstiprinātie pētnieciskie virzieni programmas akadēmiskajam personālam ir šādi: 
- Uzņēmējdarbības un inženierrisinājumu ekonomiskais pamatojums (prof. K.Didenko); 
- Informācijas un zināšanu ekonomika un vadīšana (prof. E.Gaile-Sarkane); 
- Investīciju un finanšu vadība (prof. N.Lāce); 
- Inovāciju ekonomika un modelēšana (prof. V.Jurēnoks); 
- Stratēģiskā un operatīvā plānošana (prof. V.Jurēnoks); 
- Vadības grāmatvedības problēmas (asoc.prof. Z.Sundukova); 
- Mazā biznesa ekonomiskais pamatojums (asoc.prof. L.Vasiļjeva); 
- Finanšu un uzņēmējdarbības riski, to vadīšana un apdrošināšana 

(asoc.prof. I.Voronova); 
- Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšana un optimizācija (prof. J.Zvanītājs); 
- Uzņēmējdarbības resursu organizēšana (prof. N.Baranovskis); 
- Apdrošināšanas organizēšana (prof. N.Baranovskis); 
- Uzņēmējdarbības vadīšana (prof. J.Ķipsna); 
- Darba vadīšana (prof. J.Ķipsna); 
- Cilvēku resursu vadīšana (prof. J.Ķipsna); 
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- Inovāciju ekonomika un vadīšana (prof. A.Magidenko); 
- Uzņēmējdarbības un personāla vadīšana (doc. J.Reiters), u.c. 

 
Kopš 2003.gada akadēmiskais personāls ir piedalījies vairākos desmitos zinātnisko 

projektu, kurus finansē Latvijas Zinātnes padome (LZP), Latvijas Republika Izglītības un 
Zinātnes ministrija (IZM), vai Eiropas Savienības struktūrfondi. Īpašs pētniecības projektu 
kvalitatīvais un kvantitatīvais pieaugums ir noticis kopš 2007.gadā. Jāatzīmē, ka šajos 
projektos tiek iesaistīti studējošie, kuri veic informācijas vākšanas, apstrādes, analīzes un 
rezultātu interpretēšanas darbus. Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti tiek publicēti 
zinātnisko rakstu krājumos Latvijā un pasaulē, par tiem tiek ziņots konferencēs. Pie 
nozīmīgākajiem 2008.gada projektiem jāmin šādi: 

 

LZP finansētie projekti: 
1. Nr. 04.1026, vadītājs profesors A. Magidenko, izpildītāji: Gaile-Sarkane E., 

Didenko K., Lāce N. „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas 
uzņēmējdarbības attīstībā”; 

2. Nr. 08.1226, vadītāja asoc.profesore E.Gaile-Sarkane, izpildītāji Andersone I., 
Magidenko A. „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: informācijas tehnoloģiju 
ietekmes novērtēšana”. 

 

IZM projekti: 
1. RTU zinātniskais projekts „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo 

attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (no 01.10.2007. -
15.09.2008.) vadītāja prof. N. Lāce 

2. RTU zinātniskais projekts „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo 
komersantu inovatīvo uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” (no 
01.10.2008. līdz 15.09.2009.) vadītāja prof. N. Lāce 

3. RTU zinātniskais projekts Nr. R7076 “Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu 
balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”, 2006.g. – 
2008.g.vadītājs prof. A. Magidenko 

4. RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/12 „E-biznesa attīstības perspektīvas 
baltijas tirgū: pētījumu metodoloģijas izstrāde” (no 01.10.2008.-15.09.2009.), 
vadītāja asoc.prof. E. Gaile-Sarkane 

5. Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta 
pieprasījuma apstākļos” R 7357, vadītāja profesore I.Geipele, 

6. „Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību 
ietekmējošo faktoru novērtējums”  R7358, vadītāja, profesore N. Lāce, 

7. „Kvalitātes sistēmas pilnveidošana Latvijā”, R 7360, vadītājs profesors N. 
Baranovskis, 

8. „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes 
pārnese” R7362, vadītāja asoc. profesore E.Gaile-Sarkane, 

9. „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”, R 7363, 
vadītājs profesors K. Didenko. 

Visi RTU IEVF mācībspēki aktīvi, vismaz vienu reizi gadā piedalās vietējās un 
starptautiskās konferencēs, vada maģistru un doktoru darbus. Programmā iesaistītie 
mācībspēki 2007.-2008.gadā kopā ir apmeklējuši vairāk nekā 20 konferences Latvijā un 
ārvalstīs, tostarp Vācijā, Lielbritānijā, Bulgārijā, Slovēnijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, 
Baltkrievijā, Ukrainā u.c. Starp nozīmīgākajām konferencēm var minēt: 

� 14th International Scientific Conference ICEM 2009, 21-23 April, 2009, Kaunas, 
Lithuania. 
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� 5th Int. Scientific Conf. „Business and Management' 2008”, 16-17 May, 2008, 
Vilnius, Lithuania, 

� The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 
29th -July 2nd, 2008, Orlando, USA, 

� 6-я Международная научно-техническая конференция «Наука- образованию, 
производству, экономике», 6-й международый научно- практический семинар 
«Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних 
предприятий». 31 декабря – 2 февраля 2008 года. Минск, 

� X International Scientific Conference “Management and Sustainable Development” 
Yundola, Bulgaria, 21-23 March, 2008, 

� „Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, Vilnius Gediminas 
Technical University, 2007.gada 17-19.maijs,  

� “Management and Sustainable Development” Yundola, Bulgaria, 2007.gada 23-25 
Marts, „Research in the Area of Economics and Company Management”, International 
Conference, Brno, 2007.gada 12.-14.septembris  

� „Management and Engineering’ 07”, 5th International Conference, Sozopol, Bulgārija, 
2007.gada 18.-22.jūnijs,  

� EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana, Slovenia September 9 
– 13, 2007,  

� 17th International Scientific Conference Modern Approaches to Corporate 
Management, Slovak University of Technology in Bratislava, 6.-7.september, 2007,  

� 22nd European Conference on Operational Research „OR Creates Bridges”. Prague. 
July 8-11, 2007. 

 
IEVF katru gadu organizē virkni zinātnisku pasākumu – konferences, seminārus, vasaras 

skolas. 2007.gadā fakultātē notika šādi zinātniskie pasākumi: 
� RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, 2008. gada 9.-13. oktobris, Rīgā 
� RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, 2007.g. 11.-13.oktobrī, Rīgā; 
� 49. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2008.g. aprīlī, Rīgā; 
� 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, 2007.g. aprīlī, Rīgā; 
� 2nd International Summer School for doctoral Students „Development of Research 

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

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

� International Scientific Dual Conference "Towards Knowledge Based Economy" 
&"Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness", April 12-13, 2007, 
Riga; 

� 1st International summer School for doctoral Students „Creative Business 
Environment: Possibilities of Research”, Riga, Riga Technical University, August 20-
24, 2007; 

� International Scientific Seminar for Doctoral Students, “Challenges of Research: 
Theory and Practice”, Riga, Riga Technical University, August 22, 2007. 
 
Akadēmiskais personāls katru gadu kopumā sagatavo un publicē vairāk nekā 120 

publikācijas dažādos starptautiskos zinātniskos žurnālos, konferenču rakstu krājumos un citos 
izdevumos. 2008.gadā arī studenti tika aktīvi iesaistīti zinātniskajā darbā, tika sagatavotas un 
publicētas 112 studentu zinātniskās tēzes 49.RTU studentu zinātniskās un tehniskās 
konferences ietvaros. Tāpat šajā periodā publicētas 21 metodiskās izstrādnes, tai skaitā 9 
lekciju konspekti. Starp nozīmīgākajiem zinātniskajiem izdevumiem 2008. gadā jāmin: 
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1. RTU zinātniskie raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība: Tautsaimniecība – 
teorija un prakse. – Rīga, RTU izdevniecība, 2008. – 16.sēj. (2008). – 136 lpp. 

2. RTU zinātniskie raksti. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. – Rīga: RTU 
izdevniecība, 2008. – 6. sēj. (2008). – 162 lpp. 

3. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti, 2007. g. 11.-13. oktobrī, Rīgā. – Rīga: RTU 
izdevniecība, 2008. – 157 lpp. 

4. Development of Research Methods: Management of Knowledge. International 
Scientific Seminar for Doctoral Students, 27 August, 2008, Riga. Abstracts of 
presentations. – Riga: RTU Publishing House, 2008. – 31 pp. 

 
 
8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika 
 

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē akadēmiskā personāla atlasi un izvēli 
nosaka LR likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu 
likuma” 32., 36. un 39. pantam regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstības 
rādītājus. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.347 (pieņemti 2000.gada 3.oktobrī un tā grozījumiem) 
„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 
kvalifikācijai” fakultāte motivē mācībspēkus apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.  

IEVF apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam mācoties 
dažādos kvalifikāciju paaugstināšanas un personisko profesionālo iemaņu uzlabošanas 
speciālos kursos vai semināros Latvijā un ārvalstīs (piemēram, CEEMAN IMTA, Harvard 
Business School EECPCL u.c.), piedaloties organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā, 
piedaloties starptautiskos projektos, citu organizāciju darbā, veicot praktisko darbu kā 
konsultantiem, kā arī katru gadu piedaloties RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs 
un metodiskajos semināros.  

Starptautiskā sadarbība un konferenču apmeklēšana notiek gan pētnieciskā, gan 
akadēmiskā darba jomās. IEVF ir sadarbības partneri ir Vācijā, Norvēģijā, Krievijā, Lietuvā, 
Ukrainā, ASV, Baltkrievijā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Nīderlandē, Polijā, Šveicē un citur, kā 
arī fakultāte organizē regulāru studentu apmaiņu ar ārzemju augstskolām. 

Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas 
mācību procesā.  

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Pašlaik 
doktorantūrā studē 12 fakultātes lektori. Katram pilna laika dienas nodaļas doktorantam ir 
sava darba vieta, kas tiek aprīkota ar nepieciešamo aparatūru – datoru, printeri, kopētāju. 

Personāla spējas un motivācija iesaistīties stratēģijas īstenošanā ir veiksmes atslēga un 
pamats atsaucīgas un atbalstošas universitātes vides veidošanā un uzturēšanā. 

IEVF personāla pilnveidošanas stratēģijas ideoloģijas pamatā ir veicināt ikviena 
darbinieka izpratni par savu lomu kopīgo mērķu sasniegšanā, kā arī veicināt darbiniekus 
uzņemties pilnu individuālo atbildību par šo mērķu sasniegšanu.  
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

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

IEVF programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studiju process un saimnieciskā 
darbība notiek 4 RTU ēkās Rīgā: 

� Rīgā, Meža ielā 1/7, 
� Rīgā, Meža ielā 1/1, 
� Rīgā, Kaļķu ielā 1, 4 stāvā, 
� Rīgā, Indriķa ielā 8a, 

90% no mācību, zinātniskā un administratīvā darba notiek jaunajā IEVF ēkā Meža ielā 
1/7, kas ekspluatācijā tika nodota 2008.gada 29.augustā. No vairāk nekā 30 fakultātes rīcībā 
esošajām mācību telpām 85% ir aprīkotas ar multimediju tehniku – dators ar pieslēgumu 
internetam un skaļruņu sistēmu, projektors, kodoskops vai dokumentu kamera. Tādējādi ir 
iespējams nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu. Meža ielā 1/7 ir šādas telpas: 

� 4 auditorijas (90 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek izmantotas 
lekcijām; 

� 11 auditorijas (līdz 70 vietām, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek 
izmantotas lekcijām un praktiskajām nodarbībām; 

� 9. auditorijas (no 20 līdz 40 vietām, 50% aprīkotas ar multimediju tehniku) tiek 
izmantotas galvenokārt praktiskajām nodarbībām, individuālam vai grupu darbam, 
valodu apmācībai; 

� datorzāle (28 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku); 
� metodiskais kabinets (aprīkots ar multimediju tehniku). 

Kaļķu ielā 1 atrodas šādas telpas: 
� 1 auditorija (150 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku), tiek izmantota lekcijām; 
� 7 auditorijas (20-50 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas 

lekcijām praktiskajām nodarbībām un zinātniskajam darbam; 
� 3 datorzāles (20-30 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas 

praktiskajām nodarbībām); 
Indriķa ielā 8a atrodas šādas telpas: 

� 1 auditorija (85 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku), tiek izmantota lekcijām; 
� 4 datorzāles (20-30 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), tiek izmantotas 

praktiskajām nodarbībām; 
� 9 auditorijas (20-30 vietas, 3 aprīkotas ar multimediju tehniku, pārējās tiek aprīkotas 

ar pārnēsājamo tehniku pēc vajadzības) telpas tiek izmantotas lekcijām praktiskajām 
nodarbībām un zinātniskajam darbam, kā arī studentu individuālam vai grupu 
darbam, valodu apmācībai. 
Meža ielā 1/1 atrodas 6 mācību auditorijas (30-50 vietas), kas ir aprīkotas ar 

nepieciešamo multimediju tehniku.  
Programmas studentiem un akadēmiskajam personālam ir pieejama plaša un moderna 

RTU bibliotēka. Programmas vajadzībām ir izveidota īpaša literatūras bāze, kas ir veidota 
pēc mācībspēku un studentu ieteikuma un ir pieejama Ķīpasalas ielā 10. 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.  
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Tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni metodiskie kabineti un mācību 
laboratorijas, papildināta biroja tehnika, iegādāta mācību literatūra, datori mācību procesa 
vajadzībām un tiek veiktas citas aktivitātes. Pašlaik fakultātes rīcībā ir piecas datorzāles, 
izveidots Harmonizētās sistēmas uzskaites līdzekļu kabinets, norisinās pakāpenisks telpu 
remonts. Studējošiem ir iespējas izmantot tos pakalpojumus, kurus sniedz RTU bibliotēka. 
Viņu rīcībā ir arī metodisko kabinetu bibliotēkas, piemēram, Starptautisko ekonomisko sakaru 
un muitas institūtā, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā, Tautsaimniecības un reģionālās 
ekonomikas institūtā, kur var iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, statistikas 
materiāliem, grāmatām, konferenču materiāliem par ekonomikas un uzņēmējdarbības 
jautājumiem. 

Nozīmīgas investīcijas ir veiktas informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma attīstībā un 
pilnveidošanā. Katram fakultātes mācībspēkam ir darba vieta ar datoru, kas pieslēgts 
internetam, 30% no darbiniekiem ir arī portatīvie datori. Jāatzīmē, ka RTU ir izveidojusi 
interaktīvo studiju portālu www.ortus.rtu.lv, ko fakultātes studenti un mācībspēki aktīvi 
izmanto. Portālā ir iespēja iekļūt tikai autorizētiem lietotājiem. Portāls studentu nodrošina ar 
visu viņam aktuālo informāciju studiju procesa gaitā. Tur ir pieejami aktuālie mācību 
priekšmeti (anotācijas, prasības mācību kursa sekmīgai nokārtošanai, lekciju plāns, lekciju 
materiāli, nepieciešamā literatūra u.c. materiāli), informācija par studējošā sekmību un 
nokārtotajiem mācību priekšmetiem, aktuālie ziņojumi, bibliotēkas informācija, pieeja mācību 
un zinātniskajai literatūrai un datu bāzēm, e-pasts utt. Šī portāla ietvaros ir iespējams 
komunicēt ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo kursu ietvaros arī ar studiju biedriem. Portālā ir 
izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras aptaujas utt. Tā kā šis portāls ir ieviests tikai kopš 
2007.gada nogales, tad tas nepārtraukti tiek pilnveidots un uzlabots. Studējošie un mācībspēki 
tiek apmācīti šī portāla izmantošanai. Tomēr fakultātes administrācija ir pārliecināta, ka tas ir 
milzīgs solis pretī mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un demokrātisku attiecību 
nodrošināšanai. 

Programmas finansējuma avots – valsts budžeta līdzekļi un fizisko personu maksa 
par mācībām. Par saviem līdzekļiem studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

2008./2009.m.g. programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 1.kursā tika paredzētas 70 
valsts budžeta finansētas vietas. Studiju maksa 2008./2009.mācību gadā ir Ls 1300 – pilna 
laika (dienas) studijām.  

Programmas finanšu resursus veido: 
� Valsts finansējums      75 %; 
� Ieņēmumi no studiju maksas     22 %; 
� Finansējumi no starptautiskiem projektiem   2 %; 
� Citi likumā noteiktie ienākumi      1 %. 

Kā papildus finansēšanas avotus var minēt vēl grantus, līgumdarbus, sadarbības 
līgumus ar ārzemju augstskolām, kas papildus nodrošina mācību procesu ar nepieciešamo 
tehnisko nodrošinājumu, metodiskiem materiāliem un rada iespējas studentu apmaiņai.  

No kopējā Inženierekonomikas un vadības fakultātes finansējuma vairāk nekā LVL 
100 000 katru gadu tiek novirzīti fakultātes attīstības vajadzībām, tostarp infrastruktūras 
attīstībai. Tādējādi jāsecina, ka salīdzinoši liels līdzekļu apjoms tiek veltīts infrastruktūras 
uzturēšanai un atjaunošanai.  
 



 28 

10. Ārējie sakari 
 
IEVF ir spiesta darboties aizvien pieaugošas starptautiskas konkurences apstākļos, kur 

starpkultūru saprašanās un sadarbība, ir pamats veiksmīgai attīstībai nākotnē. Vide, kurā 
fakultāte darbojas kļūst aizvien atvērtāka pieaugošajai starptautiskajai ietekmei un 
konkurencei, radot aizvien vairāk iespēju sadarbībai ar partneriem Eiropā un pasaulē un 
piedāvājot studentiem aiz vien vairāk iespēju studēt ārzemēs. IEVF darbojās, nepārtraukti 
mainās un studentu izvēles iespējas paliek aizvien plašākas, tādējādi universitātes 
internacionalizācija ir jāpieņem un jāizmanto fakultātes un ikviena indivīda zināšanu un 
labklājības celšanai. Internacionalizācijas stratēģijas īstenošanai ir nepieciešams dažādot 
piedāvātās studiju programmas, piesaistīt viesprofesorus, un studentus, iesaistot studentus un 
mācībspēkus dažādos starptautiskos sadarbības projektos un to realizēšanā.  

Internacionalizācijas stratēģija paredz definētus veicamos darbus studentu piesaistē un 
starptautiskajā sadarbībā, tā, lai tiktu īstenoti universitātes un fakultātes stratēģiskie mērķi, un 
sekmēta darbinieku vienota rīcība. Par IEVF apņēmību internacionalizēties liecina nodomi 
kļūt par starptautiski atpazīstamu un ārvalstu studentiem atvērtu fakultāti. Apkopojot visu 
iepriekš minēto, tiek izvirzīti sekojoši mērķi fakultātes starptautiskajai attīstībai jeb 
internacionalizācijai:  

� studiju, apmācību un pētniecības internacionalizācija; 
� starptautisko studentu pieredzes uzlabošana; 
� vietējo studentu starptautiskās pieredzes uzlabošana; 
� attīstīt, kopt un uzturēt starptautiskās partnerattiecības un apvienības; 
� attīstīt personāla spējas un motivēt tos iesaistīties (piedalīties) internacionalizācijā; 
� ārvalstu studentu efektīva piesaistīšana. 

Katram no IEVF izvirzītajiem internacionalizācijas mērķiem ir detalizēti aprakstīti 
apakšmērķi un veicamie uzdevumi, ar kuriem ir iepazīstināta fakultātes administrācija un 
mācībspēki.  
 
 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte kopš savas darbības pirmsākumiem ir 

veiksmīgi sadarbojusies ar uzņēmējdarbības sektoru un valsts organizācijām. Ik gadus 
sadarbība paplašinās, nostiprinās un parādās arvien jaunas sadarbības formas, palielinoties 
abpusējai ieinteresētībai sadarbības veiksmīga rezultāta nodrošināšanā.  

Pēc būtības sadarbību var strukturēt šādi: 
- studiju procesa un kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana, 
- studiju prakses un studentu profesionālās attīstības nodrošināšana,  
- studiju darbu, noslēguma darbu vadīšana un recenzēšana, 
- zinātnisko pētījumu rezultātu aprobācija, 
- valsts pārbaudījumu komisijas sastāva veidošana, 
- citu ārpus studiju pasākumu veidošana un nodrošināšana. 

 
Laba saikne ar uzņēmējiem tiek nodrošināta ar Latvijas Darba devēju konfederācijas 

starpniecību, LR Grāmatvežu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, 
Personāla vadības asociāciju u.c. valsts un sabiedrisko organizāciju līdzdalību. Tai pat laikā ir 
jāatzīmē, ka cieša sadarbība ir ar uzņēmumiem, bankām, organizācijām, iestādēm, kur strādā 
RTU IEVF absolventi, kuri palīdz nodrošināt prakses vietas studentiem. Kā nozīmīgākie 
ilgtermiņa sadarbības partneri jāmin: A/S „L&T”, A/S „Swedbank”, „Rīgas audits”, „Māris 
Millers Konsultācijas”, Rīgas Dome, u.c. organizācijas. 
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Ar RTU Senāta 2001.gada 24.septembra lēmumu ir apstiprināts „RTU Padomnieku 
konvents”, kura sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju 
pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku saistību ar darba devējiem. 

Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes: 
� izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
� nodrošināt prakses vietas, 
� noteikt aktuālākās diplomdarbu tēmas (izzināt risināmo problēmu klāstu 

uzņēmumos, lai piedāvātu tās studentiem prakses laikā), 
� profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā u.c.  

 

 

10.2. Sadarbība ar līdzīgu studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 
IEVF ir cieša sadarbība ar Latvijas augstskolām (LU, LLU, Banku augstskolu, 

Rēzeknes augstskolu u.c.) un vairāk nekā 16 ārvalstu augstskolām. Jāatzīmē, ka ārvalstu 
augstskolu skaits ar kurām tiek nodrošināta sadarbība paplašinās katru gadu, tādējādi tiek 
pilnveidota studiju programma un studējošie tiek nodrošināti ar iespēju studēt vai iziet praksi 
ārvalstīs. 

Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem, kā, piemēram: 
- vienošanās līgums starp LU un RTU par savstarpējo sadarbību studiju procesa īstenošanā 

un zinātnes attīstības jautājumos, kas paredz sadarbību visās jomās, sākot no brīvas 
studentu mobilitātes starp abām augstskolām līdz kopēju projektu realizācijai dažādās 
jomās (informācija 13.pielikumā, p.13.10.); 

- sadarbības līgumi (pēdējos divos gados noslēgti vai atjaunoti) (informācija 13.pielikumā, 
p.13.9.), kas paredz studentu un akadēmiskā personāla apmaiņu, viesprofesoru piesaisti 
nodarbību vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā, sadarbību zinātniski pētnieciskos 
projektos, mācību grāmatu un mācību metodisko materiālu izstrādāšanā u.c. ar: 

� Brno Tehnoloģisko Universitāti (Čehija),  

� Viļņas Gediminas Tehnisko Universitāti (Lietuvā), 

� Tallinas Tehnoloģisko Universitāti (Igaunijā), 

� Vismāras augstskolu (Vācija),  

� Buskerudas Universitātes Koledžu (Norvēģija),  

� Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti un Ukrainas Nacionālo Tehnisko 
universitāti (Ukraina),  

� Taiwan National Chung Cheng University( Taivāna) 

� Maķedonijas Skopjes Universitātes Ekonomikas fakultāte - Faculty of Economics, 
University "Ss. Cyril and Methodius“(Maķedonija) 

� College of Economics & Business Administration, Kyungpook National University, 
Daegu, Republic of Korea (Koreja) 

 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte ir dažādu starptautisko organizāciju biedrs 

un piedalās starptautisku projektu īstenošanā. Pie nozīmīgākajām sadarbības organizācijām ir 
jāmin: 

• Baltic Management Development Association (BMDA) 

• Central and East European Management Development Association (CEEMAN) 
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• The International Network of Customs Universities (INCU) un World Customs 

Organization (WCO)  

• New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK) 
 

Akadēmisko Maģistra akadēmiskās studiju programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
piedāvā divas Latvijas augstākās izglītības iestādes, Latvijas Universitāte (LU) un Rēzeknes 
Augstskola (RA). Programmas ir līdzīgas, tomēr tajās ir vērojamas arī nelielas atšķirības 
(skat. 10. pielikumu). RTU IEVF ir noslēgti sadarbības līgumi ar abām minētajām 
augstskolām, kuras realizē studiju programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 

Starptautiskajiem salīdzinājumiem tika izanalizētas Maģistra akadēmisko studiju 
programmas ASV un Kanādas universitātēs, kā arī vairākās ES valstu augstskolās:  

� Lund University (Zviedrija),  
� Hanze University Groningen (Holande).  
Šīs studiju programmas atšķiras pēc ilguma un apjoma: Maģistra akadēmisko studiju 

programmu ilgums – 1-2 gadi. Divgadīgajām Maģistra akadēmisko studiju programmām ir 
līdzīgs saturs un struktūra.  

Tā, piemēram, RTU un ES valstu augstskolu Maģistra akadēmisko studiju 
programmās ir šādi studiju kursi (skat. 11. pielikumu). 

� Stratēģiskā vadīšana; 
� Tirgzinību teorija vai tirgzinību vadīšana; 
� Cilvēku resursu vadīšana;  
� Zinātnisko pētījumu metodes (pētījumu metodoloģija); 
� Sociālā atbildība u.c. 

 
Uzņēmējdarbības un vadīšanas programmas tiek īstenotas arī augstskolās ar kurām 

RTU IEVF ir noslēgti sadarbības līgumi un notiek cieša sadarbība gan zinātniski 
pētnieciskajā, gan akadēmiskajā darbā. 

Studentiem ir iespēja pieteikties studijām ārvalstu augstskolās, to nodrošina RTU 
Starptautisko attiecību daļa. Mācībspēkiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties 
Erasmus/Socrates Teacher Exchange programmā. Šādu iespēju kopš 2006.gada ir izmantojuši 
gan studējošie, gan mācībspēki (skat. 6.tabula). 

 
6. tabula 

Studējošo un mācībspēku piedalīšanās apmaiņas programmās 

Uz ārvalstīm devušies: 2006./07.m.g 2007./08.m.g 2008./09.m.g 
Studenti 4 2 4 

Mācībspēki 2 3 2 
Uzņemti RTU    

Studenti 3 4 4 
Mācībspēki 3 4 1 

KOPĀ 12 13 11 

 
14. pielikumā parādītas Erasmus mobilitātes ietvaros studentu izvēlētās augstskolas. 
IEVF mācību procesā ik gadus piedalās vieslektori no sadarbības augstskolām, gan 

mācību procesa, gan zinātniski pētniecisko projektu ietvaros. Ārvalstu vieslektori piedalās 
visās Inženierekonomikas un vadības fakultātes realizētajās studiju programmās. Ir 
izveidojusies īpaši laba sadarbība ar daudzām augstskolām, tostarp ar Norvēģijas, Vācijas un 
Čehijas augstskolām, Somijas un Nīderlandes augstākās izglītības iestādēm.  
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Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko 
vai pētniecisko darbu ārvalstīs: 

• 2009.gadā ERASMUS Teachers Exchange programmas ietvaros profesore E.Gaile-
Sarkane un profesore N.Lāce nolasīja lekciju kursu Brno Tehnoloģiskajā Universitātē, 
Čehijā.  

• 2007.gadā ERASMUS Teachers Exchange programmas ietvaros asoc.profesores 
E.Gaile-Sarkane, Z.Sundukova un profesore N.Lāce nolasīja lekciju kursu Brno 
Tehnoloģiskajā Universitātē, Čehijā.  

• Profesori N.Lāce, K.Didenko, A.Magidenko, E.Gaile-Sarkane asoc.profesore 
Z.Sundukova u.c. aktīvi piedalījusies ārvalstu augstskolu starptautisko zinātnisko 
konferenču organizēšanā un programmas komitejās, tostarp Lietuvā (sadarbībā ar 
Viļņas Gediminas Tehnisko universitāti), Igaunijā (Sadarbībā ar Tallinas 
Tehnoloģisko universitāti), Ukrainā, Baltkrievijā, Čehijā u.c. valstīs. 

• 2008.gada martā studiju vizītē Taivānā piedalījās fakultātes mācībspēki (K.Didenko, 
I.Lapiņa, M.Ozoliņš u.c.) un programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” studenti. 

• Kopš 2004./2005.mācību gadā uz Norvēģiju katru gadu studiju vizītē dodas 4-6 
fakultātes mācībspēki, kur notiek Buskerudas Universitātes Koledžas un Norvēģijas 
uzņēmumu apmeklējumi. 
 
Konkrētāk akadēmiskā personāla darbība ārvalstu izglītības iestādēs ir parādīta katra 

mācībspēka dzīves un darba gājuma aprakstā (skat. papildus pievienoto 9.pielikumu). 
 

 

11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 
 
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem ir iespēja turpināt studijas 

akreditētā RTU studiju akadēmiskajā maģistru studiju programmā “Ekonomika”. Ir noslēgti 
sadarbības līgumi ar Latvijas augstskolām, tostarp Latvijas Universitāti, Rēzeknes augstskolu 
u.c., kā arī virkni Eiropas Savienības augstskolu (skat. nodaļu Ārējie sakari) par savstarpējo 
sadarbību, kas paredz arī studējošo apmaiņu un iespēju studējošajiem turpināt izglītību studiju 
programmas likvidācijas gadījumā. 
 

 

12. Studiju programmas attīstības plāns 
 
IEVF programmas ietvaros izvirza attīstības mērķus, kas izriet no RTU 

stratēģiskajiem mērķiem: 
� zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā 

ar plašu iesaisti starptautiskajā, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē 
tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību; 

� studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca 
kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades 
spējas un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū 
konkurētspējīgus speciālistus; 

� organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna 
universitātes darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, 
kā arī RTU atpazīstamību pasaulē; 
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� infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs 
informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Rīgā, Meža ielā 1.  
 
Tādējādi programmas mērķi un to realizācija ir apskatīta 7.tabulā. 

 
7.tabula 

Studiju programmas attīstības plāns 2009.-2014.gadam 

 

Pasākums Izpildītāji Rezultāts, tā 
mērījumi 

 

Studiju izcilība 

 

Nepārtraukti turpināt pilnveidot studiju 
programmu, papildināt programmu ar 
patstāvīgās apguves daļu, izstrādāt jaunas 
tirgus prasībām atbilstošas programmas 

Dekāna vietnieks 
mācību darbā, 
programmu direktori 

Jauni mācību 
priekšmeti un 
programmas. 
Studentu un darba 
devēju apmierinātības 
pētījums. 
 

Attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot 
studiju darbā jaunos zinātniekus un 
industrijas speciālistus, veicinot mācību 
spēku starptautisko apmaiņu, sabalansējot 
studiju, pētnieciskā un administratīvā 
darba slodzi, izveidojot akadēmiskā 
personāla pedagoģiskās un profesionālās 
izaugsmes sistēmu. 
 

Dekāna vietnieks 
mācību darbā, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

Mācībspēku vecuma 
struktūras izmaiņas, 
akadēmiskās slodzes 
izmaiņas 

Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot 
studējošajiem modernus mācību 
materiālus, veicinot e-studiju līdzekļu 
izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam 
laboratoriju aprīkojumam. 

Programmu direktori, 
fakultātes 
administrācija 

Studentu 
apmierinātības 
pētījums. 
Mācību materiālu 
skaita un kvalitātes 
izmaiņas 
 

Pilnveidot akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanas programmu 
fakultātē. 

Dekāna vietnieks 
mācību darbā, 
administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 
 

Izstrādāta personāla 
attīstības un 
novērtēšanas politika 

Nodrošināt studiju programmu 
starptautisko pieejamību un 
atpazīstamību, atbalstot studiju 
programmu un atsevišķu kursu īstenošanu 
svešvalodās, ārzemju studentu 
piesaistīšanu, attīstot ilgtspējīgu sadarbību 
ar ārzemju augstskolām, īstenojot kopējas 
studiju programmas un studentu apmaiņu. 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

Ārvalstu studentu 
skaita pieaugums, 
mācībspēku 
kvalifikācijas 
paaugstināšanās 
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Organizācijas izcilība un atpazīstamība 

 

Pilnveidot studējošo piesaisti un izaugsmi, 
informēt sabiedrību par studiju iespējām 
IEF, plānojot studējošajiem vienmērīgu 
studiju darba slodzi, kurā ņemta vērā 
iepriekšējā sagatavotība.  
 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

Pētījums par 
fakultātes 
atpazīstamību tirgū, 
studējošo skaita 
izmaiņas. 

Attīstīt e-pakalpojumus un elektronisko 
dokumentu apriti, pilnveidot procesus un 
produktus, attīstot komunikāciju starp 
studējošajiem un mācībspēkiem, 
samazinot akadēmiskā personāla 
noslogojumu. 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

 

Veicināt nacionālo un starptautisko RTU 
atpazīstamību 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

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

 

Infrastruktūras izcilība 

 

Izveidot mūsdienīgus mācību un 
administratīvo korpusu, modernas 
pētnieciskās laboratorijas, atpūtas, sporta 
un pakalpojumu centrus, dienesta 
viesnīcas u.c., kā arī nodrošinot telpu 
pieejamību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 
 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

Infrastruktūras 
sakārtotība 

Izveidot integrētu informatīvo telpu, 
iekļaujoties starptautiskajos datu pārraides 
tīklos, nodrošinot nākotnes prasībām 
atbilstoša tīkla pieejamību, attīstot starp 
personu saziņas iespējas un akadēmiskās 
informācijas pieejamību.   
 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

Studentu, mācībspēku 
un darba devēju 
aptaujas. 
Datu bāzes, portāli un 
to izmantošana 

Modernizēt mācību auditorijas, 
laboratorijas un bibliotēku, nodrošinot ar 
moderniem informācijas un tehniskajiem 
līdzekļiem, sekmējot akadēmiskajam 
darbam draudzīgas vides izveidi. 

Administrācija, 
institūtu un katedru 
vadītāji 

Studentu, mācībspēku 
un darba devēju 
aptaujas. 
Aprīkoto auditoriju 
skaits 

 

Zinātniskās darbības izcilība 

 

Attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti, 
veicinot zinātnisko darbību, paaugstinot 
pētniecības personāla potenciālu un plaši 
iesaistot studentus zinātniski pētnieciskajā 
darbā. 

Dekāna vietnieks 
zinātniskajā darbā, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

Lietišķo pētījumu 
skaita pieaugums. 
Patenti, licences.  
Rezultātu aprobācija 
uzņēmumos. 
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Veidot stimulējošu zinātniski pētniecisko 
vidi, nodrošinot modernu konkurētspējīgu 
materiālo bāzi, nodrošināt efektīvu 
darbību starptautiskajos projektos un 
aktīvi iesaistoties vienotajā Eiropas 
Savienības pētniecības telpā. 

Dekāna vietnieks 
zinātniskajā darbā, 
institūtu un katedru 
vadītāji, programmu 
direktori 

Pētniecības projektu 
skaita pieaugums. 
Pētniecības projektos 
iesaistīto dalībnieku 
skaita pieaugums. 

 
 
2009.gada 24.aprīlī 

 
RTU IEVF Maģistra akadēmisko studiju programmas  
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”  
direktors, Dr.oec., profesors      K. Didenko 
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 Pielikumu saraksts 
 

1. Maģistra akadēmisko studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”  
2. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

akreditācijas lapa 
3. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

studiju kursu saraksts (apjoms, īstenošanas plānojums) pilna laika studijām 
4. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

studiju kursu anotācijas 
5. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

studiju kursu programmas 
6. 1) Par augstākās izglītības maģistra akadēmisko studiju programmas 

„Uzņēmējdarbība un vadīšana” apgūšanu, izsniedzamā diploma un tā 
pielikuma paraugs 
2) Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma 

7. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana”  
1) studējošo aptaujas anketas paraugs  
2) absolventu aptaujas anketas paraugs 
3) darba devēju aptaujas anketas paraugs 

8. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts, to darba attiecības ar RTU un 
docējamie kursi 

9. Maģistra akadēmisko studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
iesaistītā akadēmiskā personāla darba un dzīves gājumi (CV) (skat. papildus 
pievienoto pielikumu) 

10. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
salīdzinājums ar līdzīgām akreditētām studiju programmām augstskolās 
Latvijā 

11. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām augstskolās Eiropas 
Savienības valstīs 

12. Maģistra akadēmisko studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
iesaistītais akadēmiskais personāls un tā pasniedzamie studiju kursi  

13. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
dokumentu, noteikumu, likumu un citu normatīvo aktu atrašanās vietas 

14. Erasmus mobilitātes ietvaros IEVF studentu izvēlētās augstskolas un 
apmaiņas studenti IEVF 

15. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
absolventu skaits specializācijās 

16. Maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi, kā arī elektroniskās versijas norāde IEVF 
mājas lapā 
1) par 2004. gadu   4) par 2007. gadu 
2) par 2005. gadu   5) par 2008. gadu 
3) par 2006. gadu 
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1. pielikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programma 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
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2. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”  

akreditācijas lapa 
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3. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

studiju kursu saraksts  
(apjoms, īstenošanas plānojums)  

pilna laika studijām 
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Studiju 
kursa 

apjoms 

 
Pārbaudes 

veids 

Studiju kursa 
īstenošanas 
plānojums 

Semestri 

 
 

Šifrs 

 
 

Studiju kurss 

 
KP 

St. 
sk. 

 
I 

 
E 

 
D 1 2 3 4 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  35 KP 
IET526 Ekonomikas teorija 3 48  E  3    
IUV519 Stratēģiskā vadīšana 3 48 I    3   
IMP521 Nodokļu plānošana uzņēmumā 3 48  E   3   
IUE593 Ekonomiskās analīzes teorija 3 48  E  3    
IUE583 Investīcijas un finansēšana 3 48  E   3   
IĀS515 Kvantitatīvās metodes vadīšanā 4 64  E  4    
IUE591 Tirgzinības teorija 3 48  E  3    
IEU540 Elektroniskā komercija un    

e-uzņēmējdarbība 
4 64  E  4    

IEU538 Ekonomisko un komercaprēķinu 
metodes 

3 48  E   3   

IUV528 Korporatīvā sociālā atbildība 3 48 I    3   
IET516 Pētījumu metodoloģija 2 32 I   2    
IDA117 Darba aizsardzība pamati 1 16 I   1    
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 21 KP 
1. Specializējošie kursi  17 KP 
 No kopējā saraksta jāizvēlas atbilstoši specializācijai  3 14  
 Uzņēmējdarbības vadīšanā  3 14  
IUV524 Uzņēmējdarbības procesu 

vadīšana 
6 96  E    6  

IUV534 Cilvēku resursu vadīšana 6 96  E    6  
IUV442 Vadīšanas sistēmanalīze 4 64  E   4   
IUV520 Uzņēmējdarbības vadīšanas 

modelēšana 
4 64  E    3  

VID530 Lietišķā angļu valoda 3 48 I     3  
VID531 Lietišķā vācu valoda 3 48 I     3  
IUV521 Zinātniskie semināri 3 48 I     3  
 Uzņēmējdarbības ekonomikā  3 14  
IUE566 Uzņēmuma ekonomika 

(speckurss) 
4 64  E D   4  

IUE592 Plānošana un kontrolings 3 48  E   3   
IUE481 Ekonomiskās informācijas 

sistēmas 
3 48 I     3  

IUE585 Inovāciju ekonomika un vadīšana 4 64  E    4  
IUE590 Vadības grāmatvedība 3 48  E    3  
VID530 Lietišķā angļu valoda 3 48 I     3  
VID531 Lietišķā vācu valoda 3 48 I     3  
IUE570 Zinātniskie semināri 3 48 I     3  
 Projektu vadīšanā  3 14  
IEU535 Projektu plānošana un kontrole 4 64  E   4   
IEU536 Informācijas tehnoloģijas 

projektu vadīšanā 
4 64  E D   4  

IEU534 Projektu kvalitātes un risku 
vadīšana 

3 48    E    3  

IUE590 Vadības grāmatvedība 3 48  E    3  
VID530 Lietišķā angļu valoda 3 48 I     3  
VID531 Lietišķā vācu valoda 3 48 I     3  
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Studiju 
kursa 

apjoms 

 
Pārbaudes 

veids 

Studiju kursa 
īstenošanas 
plānojums 

Semestri 

 
 

Šifrs 

 
 

Studiju kurss 

 
KP 

St. 
sk. 

 
I 

 
E 

 
D 1 2 3 4 

IUE570 Zinātniskie semināri 3 48 I     3  
 Finanšu risku vadīšanā  3 14  
IĀS504 Inovatīvie finanšu instrumenti 4 64  E    4  
IĀS502 Vērtspapīru tirgus modelēšana 4 64  E    4  
DMS475 Finanšu matemātika un statistika 3 48  E    3  
DMS476 Aktuārmatemātika 3 48  E    3  
IĀS503 Vērtspapīru portfeļa veidošana 3 48  E   3   
VID530 Lietišķā angļu valoda 3 48 I     3  
VID531 Lietišķā vācu valoda 3 48 I     3  
IUE570 Zinātniskie semināri 3 48 I     3  
2. Humanitārie/ sociālie un pedagoģijas priekšmeti  4 KP 
HSP484 Psiholoģija maģistriem 2 32 I     2  
HSP446 Pedagoģija maģistriem 2 32 I     2  
HSP489 Organizāciju psiholoģija 2 32 I     2  
IUV414 Civiltiesības 2 32 I     2  
HFL432 Ētika 2 32 I    2   
HFL438 Eiropas klasiskā filozofija 2 32 I    2   
HSP488 Biznesa socioloģija 2 32 I    2   
C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  4 KP 
 Brīvās izvēles priekšmeti 4 64 I     4  
E. GALA  PĀRBAUDĪJUMI  20 KP 
 Maģistra darbs 20    D    20 
Kopā:  80     20 20 20 20 

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

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

studiju kursu anotācijas 
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A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 

 
 
IET 526 Ekonomikas teorija  
3 KP (2.0; 1.0; 0.0) E 
Nešpors Viktors, profesors, doktors 
Ekonomisko teoriju priekšmets. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija. Elastība. Patērētāja 
izvēles teorija. Patērētāja līdzsvars. Ražošanas un izmaksu teorija. Tirgus struktūra: pilnīga 
konkurence, monopolkonkurence, oligopols, pilnīgs monopols. Sabiedriskās izvēles teorija. 
Fiskālā un monetārā politika. Starptautiskās tirdzniecības un finansu problēmas. Ekonomiskās 
izaugsmes teorija. 
 
IUV 519 Stratēģiskā vadīšana 
3 KP (2.0; 1.0; 0.0) E 
Reiters Jānis, docents, doktors 
Stratēģiskās vadīšanas nepieciešamība ekonomiskās attīstības modelēšanas faktoru izvēlē. 
Mērķu izvēle stratēģiskajā vadīšanā. Stratēģiskās vadīšanas informatīvās bāzes organizēšana, 
vadīšana un aizsardzība. Darba rezultātu produktivitātes novērtēšanas vēsturiskā pieredze. 
Lēmumu pieņemšana stratēģiskās koncepcijas izvēlē. Lietišķā stratēģija. 
 
IMP 521 Nodokļu plānošana uzņēmumā 
3 KP (2.0; 1.0; 0.0) E 
Krastiņš Aivars Vilnis, profesors, doktors 
Nodokļu politikas pamatprincipi. Nodokļu administrēšanas principi. Nodokļu plānošanas 
iespējas starptautisko ekonomisko sakaru sistēmā. Nodokļu plānošanas un optimizācijas 
vispārējie principi. Zemo nodokļu valsts un teritoriju iespējas un tiesiskais regulējums. Tiešo 
nodokļu plānošana. Maksāšanas īpatnības un starptautiskie līgumi, plānošanas ierobežojumi 
un tiesiskais ietvars. Transferta cenu veidošana. Netiešo nodokļu plānošana. Nodokļu 
administrācijas informācijas apmaiņa un cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. 
 
IUE 593 Ekonomiskās analīzes teorija 
3 KP (2.0; 0.0; 1.0) E 
Didenko Konstantins, profesors, doktors 
Ekonomiskās analīzes mērķi un uzdevumi. Ekonomiskās analīzes metodoloģija. Ekonomiskās 
analīzes informācijas nodrošinājums. Ekonomiskās analīzes kvantitatīvās metodes un to 
pielietošana. Ekonomisko pamatrādītāju analīzes metodika. Resursu izmantošanas analīze. 
Produkcijas pašizmaksas analīze. Peļņas un rentabilitātes analīze. 
 
IUE 583 Investīcijas un finansēšana 
3 KP (2.0; 0.0; 1.0) E 
Lāce Nataļja, profesore, doktore 
Tiek aplūkota investīciju būtība un nozīme ekonomikā, investīciju darbības aktivitāti 
makroekonomiskie ietekmējošie faktori, investīciju klimats valstī un valsts loma investīciju 
procesā, investīciju tirgus jēdziens un to dalībnieki. Tiek apskatītas investīciju dažādas 
formas: nefinanšu un finanšu investīcijas. Tiek pievērsta uzmanība kapitālieguldījumu 
plānošanas metodoloģijas un portfeļa veidošanas pamatprincipiem. Priekšmetā ir mācīti 
investīciju lēmumu pieņemšanas pamatjautājumi, kā arī lēmumu pieņemšanas jautājumi 
finanšu tirgū. Tiek apskatīti finansēšanas avoti, kapitāla cenas veidošanas principi un projektu 
finansēšanas kārtība. 
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IĀS 515 Kvantitatīvās metodes vadīšanā 
4 KP (2.0; 2.0; 0.0) E 
Počs Remigijs, profesors, habilitētais doktors 
Kvantitatīvas metodes, ekonomiski - matemātiskie modeļi un lēmumu pieņemšanas procesi. 
Lineārā programmēšana, tās speciālie uzdevumi un modeļi. Laika rindu speciālās analīzes un 
prognozēšanas metodes un modeļi. Ekonometriskā modelēšana. Daudzfaktoru un dinamiskie 
modeļi. Nelineārie ekonometriskie modeļi. Parametru novērtēšanas metodes. Matricveida 
modeļi. Spēļu teorijas elementi. Ekonometriskās modelēšanas datorprogramma EViews. 
 
IUE 591 Tirgzinības teorija 
3 KP (1.0; 1.0; 1.0) E 
Magidenko Anatolijs, profesors, habilitētais doktors 
Produkta politika. Tirgzinības modeļi. Tirgzinību vadīšanas teorija. Priekšmeta mērķi un 
uzdevumi. Tirgzinības teorija un tās attīstība mūsdienu apstākļos. Tirgzinības koncepcijas 
izstrādāšana uzņēmējdarbības stratēģijas pilnveidošanai. Izdevumi un produkcijas kvalitāte un 
to izmaiņu tendences saskaņā ar patērētāju prasībām. Tirgzinības teorijas realizācija praksē un 
tās pilnveidošana. Tirgzinības aprēķinu sistēma. Tirgzinības modeļi un tirgzinības risinājumu 
ekonomisko pamatojumu metodoloģija. 
 
IEU 540 Elektroniskā komercija un e-uzņēmējdarbība 
4 KP (2.0; 2.0; 0.0) E 
Gaile-Sarkane Elīna, profesore, doktore 
Tiek aplūkota e-komercija informācijas sabiedrības attīstības kontekstā. Tehnikas, tehnoloģiju 
un telekomunikāciju nozīme e-komercijā. Detalizēti tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar 
uzņēmuma darbības ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu un informācijas drošību 
atvērtajos tīklos. E-komercijas izmantošana uzņēmējdarbībā uzņēmuma darbības efektivitātes 
un pelņas paaugstināšanas nolūkā. E-uzņēmējdarbības modeļi, vērtību ķēde e-vidē. 
 
IEU 538 Ekonomisko un komercaprēķinu metodes 
3 KP (1.0; 1.0; 1.0) E 
Voronova Irina, asoc.profesore, doktore 
Kursā ir iekļauti jautājumi, kas saistīti ar finanšu un komercaprēķinu principiem un metodēm. 
Īpaša uzmanība tiek veltīta procentu likmju teorijai (vienkāršie, saliktie un nepārtrauktie 
procenti, uzkrājuma un pašreizējās vērtības aprēķināšanas metodes). Tālāk kursā ir apskatīts 
anuitāšu aprēķināšanas principi. Studenti tiek iepazīstināti arī ar naudas plūsmas (gan 
diskrētas, gan nepārtrauktas) definīciju, sabalansētības principu un minētās zināšanas tiek 
izmantotas dažādu finansiālu problēmu analīze. Tiek aplūkota arī riska būtība 
uzņēmējdarbībā, tā klasifikācija, riska novērtēšana ar statistiskās, ekspertu un speciālu 
koeficientu metodēm, lēmuma pieņemšanas kritēriji un to izmantošanas piemēri. 
 
IUV 528 Korporatīvā sociālā atbildība 
3 KP (2.0; 1.0; 0.0) I 
Ķipsna Jānis, profesors, doktors 
Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) klasifikācija un novērtēšana, ieinteresēto grupu 
teorijas nozīme KSA, KSA elementi un iniciatīvas, KSA programmas ieviešana uzņēmumā, 
KSA prakse pasaulē, KSA prakse Latvijā. 
 
IET 516 Pētījumu metodoloģija 
2 KP (1.0; 1.0; 0.0) I 
Saulītis Juris, profesors, doktors 
Zinātniskā pētījuma jēdziens. Pētījumu veidi. Pētījumu metodes. Kvalitatīvie un kvantitatīvie 
pētījumi. Pētījumu posmi. Datu vākšana un analīze. Pētniecības tēmas izvēle, pamatojums, 
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literatūras izvērtēšana. Prasības pētnieciskā darba noformēšanai un aizstāvēšanai. Pētniecības 
organizēšana, izmantojot internetu: priekšrocības un trūkumi. Pētniecības ētika. Pētniecības 
finansējuma veidi un avoti. Darba prezentēšana. 
 
IDA 117 Darba aizsardzības pamati 
1 KP (1.0; 0.0; 0.0) I 
Urbāne Valentīna, asoc.profesore, doktore 
Valsts politika un prasības darba aizsardzībā. Darba vides kaitīgie un bīstamie faktori, to 
iedarbība uz cilvēka organismu un normēšanas principi. Pasākumi šīs iedarbības novēršanai 
vai samazināšanai. Ugunsdrošības pamati. 
 

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 
 

1. Specializējošie kursi 
 
IUV 524 Uzņēmējdarbības procesu vadīšana 
6 KP (3.0; 3.0; 0.0) E 
Ķipsna Jānis, profesors, doktors 
Uzņēmējdarbības procesu vadīšanas teorijas. Vadīšanas sistēmu organizatoriskie veidi. 
Vadīšanas organizāciju tipi. Efektivitāte un produktivitāte. Personāla vadīšanas modelēšana. 
Komandas veidošana. 
 
IUV 534 Cilvēku resursu vadīšana 
6 KP (3.0; 3.0; 0.0) E 
Ķipsna Jānis, profesors, doktors 
Cilvēku resursu vadīšanas metodes un paņēmieni komercdarbībā un sabiedriskā sektorā. 
Lēmumu pieņemšana personāla vadīšanā. Darba kolektīvu un darbinieku novērtēšana. 
Sociālās informācijas iegūšana, apstrāde un analīze. 
 
IUV 442 Vadīšanas sistēmanalīze 
4 KP (2.0; 1.0; 1.0) E 
Reiters Jānis, docents, doktors 
Uzņēmējdarbības vadīšanas sarežģītu problēmu risināšana, izmantojot sistēmanalīzes 
teorētiskos pamatus. Praktisku darba un vadīšanas procedūru projektēšana. Lēmumu 
pieņemšana. 
 
IUV 520 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana 
4 KP (2.0; 2.0; 0.0) E 
Ķipsna Jānis, profesors, doktors 
Uzņēmējdarbības virzieni. Uzņēmējdarbības vadīšanas komponentes. Uzņēmējdarbības 
vadīšanas modelēšana. Uzņēmējdarbības vadīšanas lēmumu pamatošana. 
 
VID 530 Lietišķā angļu valoda 
3 KP (0.0; 3.0; 0.0) I 
Irēna Matisone, praktiskā docente 
Integrēts lietišķās angļu val. kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti un zinātniskā darba virzienu, 
lai attīstītu: 1) tekstuālas informācijas uztveri (lietišķo terminu, strukturālo elementu, 
atpazīšana); 2) rakstveida izteiksmi (esejas, anotācijas, kopsavilkumi, pārskati, ziņojumi, 
lietišķā sarakste u.tml.); 3) sarunu valodu, prezentācijas un diskusijas spējas (publiskas 
uzstāšanās, viedokļa izklāsts, argumentācija u.tml.); 4) klausīšanās uztveri (dalībai lekcijās, 
semināros, konferencēs, projektos u.tml.). 
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VID 531 Lietišķā vācu valoda 
3 KP (0.0; 3.0; 0.0) I 
Ārija Servuta, docente, doktore 
Integrēts lietišķās vācu val. kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti un zinātniskā darba virzienu, 
lai attīstītu: 1) tekstuālas informācijas uztveri (lietišķo terminu, strukturālo elementu, 
atpazīšana); 2) rakstveida izteiksmi (esejas, anotācijas, kopsavilkumi, pārskati, ziņojumi, 
lietišķā sarakste u.tml.); 3) sarunu valodu, prezentācijas un diskusijas spējas (publiskas 
uzstāšanās, viedokļa izklāsts, argumentācija u.tml.); 4) klausīšanās uztveri (dalībai lekcijās, 
semināros svešvalodā, kvalitatīvai saskarsmei vāciski runājošā darba vidē). 
 
IUV 521 Zinātniskie semināri 
3 KP (0.0; 3.0; 0.0) I 
Ķipsna Jānis, profesors, doktors 
Zinātniski pētnieciskā darba metodes. Uzņēmējdarbības vadīšanas specializāciju un 
pētniecības objektu izvēle. Analītiskā darba metodes. Zinātniski praktiskā darba metodes. 
Agregatizācijas un dekompozīcijas metodes. Zinātniski pētnieciskā aprobācija pa etapiem. 
 
IUE 566 Uzņēmuma ekonomika (speckurss) 
4 KP (2.0; 0.0; 2.0) D; E 
Lāce Nataļja, profesore, doktore 
Priekšmetā tiek apskatīts uzņēmums un tas darbības vide. Uzņēmuma misija un tas darbības 
uzdevumi nosaka katra uzņēmuma attīstības virzienus. Tiek apskatīti un novērtēti faktori, kas 
ietekmē uzņēmuma darbības rezultātus, kā arī rādītāji, kas raksturo sasniegtus rezultātus. Tiek 
analizēts uzņēmuma vērtības jēdziens. Priekšmetā tiek mācīti arī finanšu pārskatu sastādīšanas 
un tos analīzes principi Excel vidē. 
 
IUE 592 Plānošana un kontrolings 
3 KP (1.0; 1.0; 1.0) E 
Jurēnoks Vitālijs, profesors, doktors 
Plānošanas metodes. Plānošanas secība. Plānošanas un kontroles sistēmas pamatelementi. 
Ilgtermiņa un īstermiņa plānošana. Ekonomisko rādītāju plānošana un kontrolings. Sagādes 
procesa un krājumu plānošana un kontrolings. Kontrolinga sistēmas koncepti. Kontrolinga 
mērķi. Kontrolinga ieviešana. Kontrolinga informācija un instrumenti. Kontrolinga 
koncepcijas. Kontrolinga organizācija un organizācijas koncepti.  
 
IUE 481 Ekonomiskās informācijas sistēmas 
3 KP (2.0; 0.0; 2.0) I 
Magidenko Anatolijs, profesors, habilitētais doktors 
Priekšmeta mērķi un uzdevumi. Ekonomiskās informācijas īpašības. Prasības ekonomiskās 
informācijai. Ekonomiskās informācijas veidi un klasifikācija. Mainīga un pastāvīga 
ekonomiskā informācija. Ekonomiskās informācijas sistēmas (EIS) un informāciju entropija. 
EIS datu bāzes formēšana. Internets un EIS. Ekonomiskās informācijas sistēmu saturs, 
struktūra un drošums. Ekonomisko uzdevumu nostādne. EIS ekonomiskā efektivitāte.  
 
IUE 585 Inovāciju ekonomika un vadīšana 
4 KP (2.0; 1.0; 1.0) E 
Magidenko Anatolijs, profesors, habilitētais doktors 
Inovāciju klasifikācijas. Inovāciju loma uzņēmējdarbības attīstībā. Inovāciju plānošana un 
vadīšana, finansēšana un prognozēšana tirgus apstākļos. Inovāciju projektu ekonomiskā 
novērtēšana. Inovācijas un ekonomiskā stratēģija uzņēmumā. Inovāciju vadīšana inovāciju 
radīšanas, izgatavošanas un realizācijas procesā. Inovāciju variantu atlases metode. Inovāciju 
kvalitāte un to konkurētspēja. Cenu veidošana inovāciju jomā. 
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IUE 590 Vadības grāmatvedība 
3 KP (2.0; 1.0; 0.0) E 
Sundukova Zoja, asoc.profesore, doktore 
Vadības grāmatvedības definējums un uzdevumi. Lēmumu veidi. Lēmumu pieņemšanas 
process. Izmaksu klasifikācija krājumu novērtēšanai un pašizmaksas kalkulācijai. Izmaksu 
klasifikācija lēmumu pieņemšanai. Izmaksu klasifikācija kontrolei un plānošanai. Krājumu 
vērtēšanas metode pēc pilnām ražošanas izmaksām (PRPK). Krājumu vērtēšanas metode pēc 
mainīgām ražošanas izmaksām (MIPK). PRPK un MIPK salīdzinājums peļņas noteikšanā. 
Tradicionālā vispārējo izmaksu sadalīšanas sistēma. ABC vispārējo izmaksu sadalīšanas 
sistēma. To salīdzinājums. Speciālo (nestandarta) lēmumu pieņemšana. 
 
IUE 570 Zinātniskie semināri 
3 KP (0.0; 3.0; 0.0) I 
Sundukova Zoja, asoc.profesore, doktore 
Tautsaimniecības nozaru attīstības ekonomiskās problēmas. Uzņēmumu adoptācija tirgus 
prasībām. Uzņēmējdarbību ietekmējošo faktoru novērtēšana. Investīciju lēmumu novērtēšana. 
Plānošanas, vadīšanas un prognozēšanas problēmas. Uzņēmuma resursu novērtēšana un 
nodrošinājums. Informatīvās apgādes ekonomiskie aspekti. Vadības uzskaites problēmas. 
Nodokļu politikas problēmas. Eiropas Savienības politika dažādās jomās. 
 
IEU 535 Projektu plānošana un kontrole 
4 KP (2.0; 2.0; 0.0) E 
Tambovceva Tatjana, docente, doktore 
Priekšmeta mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes par modernām projektu 
vadības metodēm, projekta attīstības posmu plānošanu, projekta strukturizēšanu, projekta 
darbu, laiku un termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un 
pārplānošanu, kontroles punktu plāna sastādīšanu, projekta plānu izpildes kontroli un 
pārraudzību. 
 
IEU 536 Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā 
4 KP (2.0; 0.0; 2.0) D; E 
Tambovceva Tatjana, docente, doktore 
Priekšmeta mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes par modernām projektu 
vadīšanā izmantojamām informācijas tehnoloģijas metodēm, projekta plāna sastādīšanu un 
strukturizēšanu, projekta resursu piesaistīšanu projekta aktivitātēm, projekta plānu izpildes 
pārraudzību, rezultātu analīzi un projektu atskaišu sastādīšanu, izmantojot modernas 
informācijas tehnoloģijas metodes. Īpaša uzmanība ir pievērsta datorprogrammai Microsoft 
Project un programmas pielietošanai projektu izstrādē un pārraudzībā. 
 
IEU 534 Projektu kvalitātes un risku vadīšana 
3 KP (2.0; 1.0; 0.0) E 
Tambovceva Tatjana, docente, doktore 
Priekšmeta mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes par projektu kvalitātes un 
risku vadības metodēm, dot labu izpratni par projektu risku mērīšanas un vadīšanas metodēm, 
ar kvalitāti saistīto problēmu identificēšanu un apzināšanu un attīstīt zināšanas un prasmes, 
kuras ir nepieciešamas nepārtraukti pilnveidoto procesu un sistēmu ieviešanai. 
 
IĀS 504 Inovatīvie finanšu instrumenti 
4 KP (2.0; 2.0; 0.0) E 
Počs Remigijs, profesors, habilitētais doktors 
Inovatīvo (atvasināto) finanšu instrumentu būtība un veidi. Forvarda un fjūčera līgumi, to 
izmantošana. Opciju kontrakti, opciju stratēģijas. Opciju prēmijas noteikšanas principi. Bleka 
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- Šoulsa formula. Procentu likmju un valūtas SWAP kontrakti. Finansu risku vadīšana, 
izmantojot dažādu līgumu formas. 
 
IĀS 502 Vērtspapīru tirgus modelēšana 
4 KP (2.0; 2.0; 0.0) E 
Počs Remigijs, profesors, habilitētais doktors 
Vērtspapīru tirgus modeļu veidi. Akciju, obligāciju, fjūčeru, opciju u.c. vērtspapīru pirkšanas 
- pārdošanas modeļi. Vērtspapīru tirgus modelēšana, izmantojot datorprogrammas. 
Vērtspapīru tirdzniecības imitācija biznesa spēļu veidā. Procentu likmju laika struktūras 
modeļi. Vērtspapīru tirdzniecības dinamiskā stratēģija. Riska un vērtspapīru portfeļa 
pieauguma vadīšana dažādiem investoriem. 
 
DMS 475 Finanšu matemātika un statistika 
3 KP (2.0; 0.0; 1.0) E 
Buiķis Māris, profesors, doktors 
Procentu likme. vienkāršie un saliktie procenti. Diskonta likme. Vienkāršā un saliktā 
diskontēšana. Efektīvā un nominālā procentu likme. Procentu stiprums. Diskrētas un 
nepārtrauktas naudas plūsmas. Ekvivalentas naudas plūsmas. Vērtības vienādojums un 
transakcijas ienesīgums. Kredītu dzēšanas shēmas. Investīciju projektu NPV un IRR. 
Stohastiskas procentu likmes. 
 
DMS 476 Aktuārmatemātika 
3 KP (2.0; 0.0; 1.0) E 
Buiķis Māris, profesors, doktors 
Atteikšanās vērtība. Apmaksātās polises. Prēmiju polises. Kopdzīves un pēdējā izdzīvojošā 
statuss, saliktie statusi. Multidekrementa tabulas. Dekrementa stiprums. Asociētās vienkāršā 
dekrementa tabulas. Kombinētās tabulas. 
 
IĀS 503 Vērtspapīru portfeļa veidošana 
3 KP (2.0; 1.0; 0.0) E 
Počs Remigijs, profesors, habilitētais doktors 
Vērtspapīru jeb investīciju portfelis. Portfeļa sagaidāmais ienesīgums. Portfelis ar diviem un 
vairāk vērtspapīriem. Efektīva robeža. Indiferences likmes un optimālais portfelis. 
Vērtspapīru tirgus modelis. Kapitāla aktīvu tirgus cenas veidošanas modelis (CAPM). 
Vērtspapīru tirgus indeksi. 
 
 

2. Humanitārie/ sociālie un pedagoģijas priekšmeti 
 
HSP 484 Psiholoģija 
2 KP (1.0; 1.0; 0.0) I 
Šteinberga Airisa, docente, doktore 
Psiholoģijas pamatjēdzieni. Psiholoģija kā zinātne, galvenie virzieni. Izpētes metodes. 
Psihiskie procesi. Cilvēku uzvedība. Personība. Pedagoģiskā saskarsme. 
 
HSP 446 Pedagoģija 
2 KP (1.0; 1.0; 0.0) I 
Lanka Anita, profesore, doktore 
Pedagoģija kā zinātne, tās struktūra. Pedagoģijas pamatjēdzieni. Audzināšana. Mācības, 
mācību likumsakarības un principi. Izziņas darbība mācībās. Mācību metodes. Vērtēšana, tās 
formas. Mūžizglītības aspekti pedagoģijā. 
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HSP 489 Organizāciju psiholoģija 
2 KP (1.0; 1.0; 0.0) I 
Šteinberga Airisa, docente, doktore 
Vadītāja psiholoģiskais raksturojums. Darbinieka psiholoģiskais raksturojums. Vadības 
psiholoģiskās teorijas. Organizāciju kultūra un tās līmeņi. Personāla atlase, efektīvu darba 
grupu veidošana. Organizāciju pilnveidošana. 
 
IUV 414 Civiltiesības 
2 KP (2.0; 0.0; 0.0) I 
Ķipsna Jānis, profesors, doktors 
Civiltiesiskie darījumi un to sastāvdaļas. Civiltiesiskie prasījumi. Civiltiesiskā atbildība, vaina 
un tās pakāpes. Ķīlas tiesības un izpirkuma tiesības. 
 
HFL 432 Ētika 
2 KP (1.0; 1.0; 0.0) I 
Ozolzīle Gunārs, asoc.profesors, doktors 
Ievads mūsdienu ētikā. Utilitārisms. Eksistenciālistiskā ētika. Evolucionārā ētika. 
Psihoanalīze un ētika. Ētikas standartu, sankciju, konfliktu un prioritāšu mijiedarbība 
mūsdienu kontekstā. Zinātne un ētika. Tehnika un ētika. Ekoloģija un ētika. Medicīnas ētiskās 
problēmas. 
 
HFL 438 Eiropas klasiskā filozofija 
2 KP (1.0; 1.0; 0.0) I 
Ozolzīle Gunārs, asoc.profesors, doktors 
Ievads filozofijas problēmās. Senā grieķu filozofija (pirmssokrātiķi, Platons, Aristotelis, viņu 
sekotāji). Viduslaiku filozofija (Sv.Augustīns, Anselms, Abelārs, Akvīnas Toms, Duns Skots, 
Viljams Okams). Jaunlaiku filozofija (F.Bēkons, Hobss, Dekarts, Spinoza, Loks, Bērklijs, 
Hjūms). Vācu kriticisms (I.Kants) un absolūtais ideālisms (Hēgelis). 
 
HSP 488 Biznesa socioloģija 
2 KP (1.0; 1.0; 0.0) I 
Kuņickis Valerijs, docents 
Biznesa, uzņēmējdarbības galvenie sociālie priekšnosacījumi un likumsakarības. Biznesa kā 
sabiedrības sociālā institūta loma un attīstība. Uzņēmēja sociālais portrets. Sabiedrības 
sociālekonomiskā stratifikācija. 
 

C. BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 
 

D. GALA PĀRBAUDĪJUMI 
 

IUE 002 Maģistra darbs 
20 KP (0.0; 0.0; 0.0) MD 
Didenko Konstantins, profesors, doktors 
Teorētisko un praktisko zināšanu sistematizācija nostiprināšana un paplašināšana ražošanas 
un uzņēmējdarbības ekonomikas jomā. Zinātniski praktiskās pieejas izstrādāšanas un 
ekonomiskas domāšanas veicināšana tirgus ekonomikas uzdevumu risināšanā. Aktuālas 
zinātniski praktiskas problēmas stāvokļa analīze. Uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās 
problēmas risināšanas prasme, kas ietver atsevišķus un kompleksus apkopojumus un novitātes 
elementus. Patstāvīga zinātniskā darba veikšanas iemaņa un iegūto zinātnisko praktiski 
rezultātu aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana. Spēju apliecināšana turpmākai 
zinātniski teorētiskās un praktiskās darbības veikšanai.  
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5. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maģistra akadēmiskās studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

studiju kursu programmas pieejamas tikai papīra formātā 
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6. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Par augstākās izglītības maģistra akadēmisko studiju 
programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
 

2/ Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma 
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Ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes domes 
2011. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jānis Kalniņš 
personas kods 000000–00000 

 
 
 
 
 
 

ieguvis 
  

sociālo zinātņu 
MAĢISTRA GRĀDU 

 

vadībzinātnē 
 
 
 
 
 
 

Z. v. 
 

Rektors               Ivars Knēts 
 

Inženierekonomikas un vadības fakultātes domes  
priekšsēdētājs         Remigijs Počs 

 
 
 
 
Rīga 
2011.gada 30.jūnijā 
Reģistrācijas Nr. 221 - 000 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

       DIPLOMA PIELIKUMS 
 

       Diploma sērija MD C Nr. 0000, reģistrācijas Nr. 221 – 000 
 

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

 
 

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 
1.1. uzvārds:   KALNIŅŠ 
1.2. vārds:   Jānis 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):   00.00.0000 
1.4. personas kods:       000000-00000 

2. Ziņas par kvalifikāciju 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

uzņēmējdarbība un vadīšana  

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 

valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 

tā pati, kas 2.3. punktā 
2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 

latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

otrais akadēmiskais grāds 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
2 gadi pilna laika studijas; 80 Latvijas kredītpunktu, 120 ECTS kredītpunktu. 

Programma apgūta 01.09.2009 – 22.06.2011 

3.3. uzņemšanas prasības: 
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē; sociālo zinātņu bakalaura grāds 

ekonomikā vai tam pielīdzināms bakalaura grāds 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju veids: 

pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības: 
Programmas kopapjoms ir 80 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas apjoms 35 

kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 21 kredītpunkts, brīvās izvēles 

kursu apjoms 4 kredītpunkti, maģistra darbs 20 kredītpunktu. 

Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus, kas atspoguļo nozares 

izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti 34 kredītpunktu apjomā, nozares 

teorētiskos atziņu aprobāciju aktuālo problēmu aspektā 17 kredītpunktu 

apjomā.  
 

4.3.  programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums: 
 

Kredītpunkti 
Kursi 

        Latvijas          ECTS 

 

Atzīme 

A A daļa (obligāta) 

Ekonomikas teorija 3 4.5 7 

Stratēģiskā vadīšana 3 4.5 ieskaitīts 

Nodokļu plānošana uzņēmumā 3 4.5 7 

Ekonomiskās analīzes teorija 3 4.5 7 

Investīcijas un finansēšana 3 4.5 7 

Kvantitatīvās metodes vadīšanā 4 6 7 

Tirgzinības teorija 3 4.5 7 

Elektroniskā komercija un e-uzņēmējdarbība 4 6 7 

Ekonomisko un komercaprēķinu metodes 3 4.5 7 

Korporatīvā sociālā atbildība  3 4.5 ieskaitīts 

Pētījumu metodoloģija 2 3 ieskaitīts 

Darba aizsardzība pamati 1 1.5 ieskaitīts 

B daļa (obligātā izvēle)    

Plānošana un kontrolings  3 4.5 7 

Uzņēmuma ekonomika (speckurss) 4 6 7 

Inovāciju ekonomika un vadīšana 4 6 7 

Vadības grāmatvedība 3 4.5 7 

Zinātniskie semināri 3 4.5 ieskaitīts 

Biznesa socioloģija 2 3 ieskaitīts 

Psiholoģija maģistriem 2 3 ieskaitīts 

C daļa (brīvā izvēle)    

Banku darbības aktuālās problēmas 4 6 ieskaitīts 

Prakse – nav paredzēta    

Gala pārbaudījumi    

Maģistra darbs     

„Lēmumu .......................” 20 30 7 

Vidējā svērtā atzīme: 7.00 
 

 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 
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5.  Ziņas par kvalifikāciju 
  turpmākās studiju iespējas: 

tiesības stāties doktorantūrā 
 profesionālais statuss: 

dod tiesības veikt pētniecības, pedagoģisko un profesionālo darbu 

uzņēmējdarbības un vadības jomā 

6.  Papildinformācija 
6.1. sīkāka informācija: 

maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” ir valsts akreditēta 

0000. gada 00. janvārī uz akreditācijas laiku līdz 0000. gada 00. decembrim.  

6.2. papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu ielā 1, Rīga LV - 1658 

tel. 67089423, fakss 67089305 

www.rtu.lv,  e-pasts: rtu@rtu.lv 

 

Akadēmiskās informācijas centrs 

Vaļņu ielā 2, Rīga, LV - 1050 

tel. 67225155, fakss 67221006 

e-pasts: diplomi@aic.lv 

 

7.  Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums:    2011. gada 30. jūnijs 
7.2. paraksts       U. Sukovskis 
7.3. pielikuma parakstītāja amats:  Mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 
 
 
 
 
 

8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 
skat. Pielikumu 
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Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma RTU IEVF un programmas ietvaros 
Apguves 
līmenis 

Vērtējums Paskaidrojums Atbilstošā 
ECTS 
atzīme 

10 (izcili) zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas 
prasības, liecina par patstāvīgiem 

pētījumiem un par problēmu dziļu izpratni 

A ļoti augsts 

 

9 (teicami) pilnīgi apgūta priekšmeta programma, iegūta 
prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas 

A 

8 (ļoti labi) pilnīgi apgūta priekšmeta programma, taču 
atsevišķos jautājumos nav pietiekoši dziļas 
izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi pielietotu 
sarežģītāku problēmu risināšanā 

B augsts 

 

7 (labi) kopumā apgūtas zināšanas priekšmeta 
programmas prasību līmenī, taču konstatējama 
atsevišķu mazāk svarīgu jautājumu neizpratne, ir 
nelielas grūtības atsevišķu praktisku uzdevumu 
risināšanā 

C 

6 (gandrīz 
labi) 

kopumā apgūta priekšmeta programma, taču 
vienlaikus konstatējama atsevišķu lielāku 
problēmu nepietiekoša izpratne, ir daļējas 
grūtības iegūto zināšanu praktiskā lietošanā 

D vidējs 

5 (viduvēji) visumā apgūta priekšmeta programma, lai gan 
konstatējama vairāku svarīgu problēmu 
nepietiekoši dziļa izpratne, ir grūtības iegūto 
zināšanu praktiskā izmantošanā 

E  

zems 4 (gandrīz 
viduvēji) 

visumā apgūta priekšmeta programma, tomēr 
konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju 
izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu 
praktiskā izmantošanā 

E/FX 

nepietiekams 3–1 negatīvs vērtējums, kas tiek iedalīts šādi: 

3-vāji – zināšanas virspusējas un nepilnīgas, 
students nespēj tās lietot konkrētās situācijās; 

2-ļoti vāji – ir virspusējas zināšanas tikai par 
atsevišķām problēmām, priekšmeta lielākā daļa 
nav apgūta; 

1-ļoti, ļoti vāji – nav izpratnes par priekšmeta 
pamatproblemātiku, priekšmetā praktiski 
zināšanu nav. 

Fail 
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7. pielikums 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

 
1/ studējošo aptaujas anketas paraugs 

 
2/ absolventu aptaujas anketas paraugs 

 
3/ darba devēju aptaujas anketas paraugs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

Cienījamo Student! 
 
 

Jūsu atbildes ir svarīgs informācijas avots par studiju kursa kvalitāti. Jūsu sniegtā 
informācija palīdzēs novērtēt studiju kursu un mācībspēka darba lietderību. 

Lūdzu, atbildiet uz katru jautājumu pārdomāti un godprātīgi. Ja domājat, ka kāds 
jautājums nav attiecināms uz studiju priekšmetu, atstājiet to neatbildētu. 
 

Studiju līmenis:           ����  bakalaura         ����  maģistra 
 
 

Studiju priekšmets: ............................................................................................................ 
 

Studiju priekšmeta pasniedzējs:......................................................................................... 
 

Atbildes atzīmējiet, ievelkot krustiņu kvadrātā � un/vai ar aplīti apvelkot skaitļus 
 
 1. Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām 

kursa apguvei un kursa programmu:  
�  jā �  nē 

 2. Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa 
apguve:  

�  jā  �  nē 

 3. Pasniedzējs bija sagatavojies nodarbībām: 
� ļoti labi 
� labi 
� viduvēji 
� nebija sagatavojies  

 4. Kursa viela nedublējas ar citu kursu vielu:  �  jā  � nē  
 5. Pasniedzējs izklāstīja tēmas saprotami: �  jā � nē 
 6. Tēmu izklāsts bija sistemātisks un loģisks: �  jā � nē 
 7. Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu: 

� jā 
� nē  
� gandrīz 

 8. Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama:  �  jā � nē 
 9. Nodarbību laiks tika izmantots lietderīgi: �  jā � nē 
 10. Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares 

sasniegumus un problēmas: 
�  jā � nē 

 11. Pasniedzējs rosināja domāšanu: �  jā � nē 
 12. Ieteiktā mācību literatūra un citi izdales materiāli ir pieejami: 

� bibliotēkā 
� tos sagatavo un izdala pats pasniedzējs 
� ir pieejami citur  
� ir grūti pieejami 
� nav pieejami 

 13. Noteiktā mācību literatūra noder mācību procesā: �  jā � nē 
 14. Pasniedzējs vērtēja studenta darbu visa semestra 

laikā: 
�  jā � nē 

 15. Mācībspēks bija: 
Taktisks 5 4 3 2 1 Netaktisks 
Pieejams 5 4 3 2 1 Nepieejams 
Atsaucīgs 5 4 3 2 1 Neatsaucīgs 
Kompetents 5 4 3 2 1 Nekompetents 
Iecietīgs 
 

5 4 3 2 1 Neiecietīgs 

 16. Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju: �  jā � nē 
 17. Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās:  �  jā � nē 
 18. Mācībspēka nodarbību vadīšana un satura izklāsts bija:  

5 
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Organizēts 5 4 3 2 1 Haotisks 
Viegli saprotams 5 4 3 2 1 Grūti saprotams 
Interesants 5 4 3 2 1 Neinteresants 
Lieto audiovizuālos 
uzskates līdzekļus 

5 4 3 2 1 
Nelieto audiovizuālos 
uzskates līdzekļus 

Ir izdales materiāli 5 4 3 2 1 Nav izdales materiālu 
Uzsver svarīgāko 5 4 3 2 1 Tērē laku mazsvarīgam 
Atvērts diskusijām 5 4 3 2 1 Neatļauj diskusijas 
Gatavs atbildēt uz 
jautājumiem  
 

5 4 3 2 1 
Neļauj runāt 

 19. Vērtēšanas metodikas un kvalitāte: 
Objektīvi 5 4 3 2 1 Neobjektīvi 
Stingrs vērtējums 5 4 3 2 1 Viegls vērtējums 
Saprotams 
vērtējums 

5 4 3 2 1 
Nesaprotams vērtējums 

Paskaidro un analizē 
kļūdas 
 

5 4 3 2 1 
Nepaskaidro un neanalizē 
kļūdas 

 20. Cik stundas nedēļā ārpus nodarbībām Jūs patērējat studiju kursa apgūšanai: 
� līdz 1 stundai 
� 2 – 3 stundas 
� 4 – 6 stundas 
� 7 – 8 stundas 
� vairāk par 8 stundām 

 21. Cik daudz Jūs kavējat nodarbības: 
� Nekad (0 – 9%) 
� Dažreiz (10 – 29%) 
� Apmēram pusi (30 – 60%) 
� Bieži (70 – 90%) 
� Vienmēr (100%) 

 22. Studiju kursa sagatavošanai mācos kopā ar citiem studentiem: 
� Nekad (0 – 9%) 
� Dažreiz (10 – 29%) 
� Apmēram pusi (30 – 60%) 
� Bieži (70 – 90%) 
� Vienmēr (100%) 

  
23. Novērtējiet, kā dažādas mācību metodes (lekcijas, semināri, mājas darbi, pastāvīgas 
literatūras studijas, speciālie uzdevumi u.c.) kopumā palīdz apgūt studiju kursu: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
24. Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību metodēm un 
organizāciju, pārbaudes formām, mācību materiāliem u.c. kursu aspektiem: 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
25. Kādas, Jūsuprāt, ir mācībspēka labākās īpašības un trūkumi? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

 
Paldies par sadarbību! 
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Rīgas Tehniskā universitāte 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 
 
Programma .............................................................................................................................  
 
Studiju līmenis ........................................................................................................................  
 
(atbildes variantu apvelciet vai ierakstiet savu atbildi) 

 
1. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā: 

 

�  pozitīvi 
�  negatīvi 
�  .........................................................................................................................  

 
2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas: 

 

�  noderīgas 
�  daļēji noderīgas 
�  nav noderīgas 
�  .........................................................................................................................  

 
3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas: 
 

�  noderīgas 
�  daļēji noderīgas 
�  nav noderīgas 
�  .........................................................................................................................   

 
4. Kas mācību procesā bija: 
 

� Pozitīvs............................................................................................................  
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
� Negatīvs ..........................................................................................................  
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
  

5. Kā Jūs vērtējat studiju praksi:  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
 
6. Kādus studiju kursus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, 

norādiet kāpēc: 
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
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7. Kādus studiju kursus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā:  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  

 
8. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai:  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  

 
9. Vai Jūsu iegūtā izglītība ir nepieciešama, vai vajadzētu arī turpmāk sagatavot 

speciālistus šajā jomā:  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  

 
10. Vai Jūsu izvēlētā profesija ir saistīta ar iepriekš iegūto izglītību: 

 
�  jā 
�  nē 
�  ........................................................................................................................... .  

 
 
 
 
 
 
 

Paldies par atsaucību ! 
 
 



 65 

 
Rīgas Tehniskā universitāte 

Darba devēju aptaujas anketa 
Maģistra akadēmisko studiju 

 programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
 

Ar nolūku pilnveidot studiju procesu un jauno speciālistu sagatavošanu ar sociālo 
zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē tiek organizēta darba devēju aptauja. 

 
Atbilstošo atbildi apvelciet ar aplīti vai ierakstiet savu variantu ! 

 
1. Cik pēdējo 5 gadu RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) 

maģistratūras beidzēju strādā Jūsu uzņēmumā: 
 

Kopā................cilv. 
 
 

2. Kā Jūs varētu kopumā raksturot pēdējos gados IEVF beigušos maģistrus 
Tie ir: 
 

 Labi teorētiski sagatavoti 
 Labi teorētiski sagatavoti, bet nepietiekoši apgūtas praktiskās iemaņas 
 Samērā vāji teorētiski un praktiski sagatavoti 
 Kopumā izteikt grūti, jo jaunie speciālisti ir ļoti atšķirīgi 

 
3. Lūdzu, raksturojiet Jums zināmos IEVF pēdējo piecu gadu absolventus 
 

 Absolventu īpašības Īpašības ballēs 
(augstākais vērtējums 5 balles) 

 

3.1. profesionālā sagatavotība 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. prasmes izmantot darbā IT, 

datortehniku 
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 redzesloka plašums 1 2 3 4 5 
3.11. autoritāte kolēģu vidū 1 2 3 4 5 

 
 

4. Kādus vēl īpašus vērtējumus Jūs gribētu izteikt par IEVF absolventiem? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
5. Kāda Jums ir bijusi personīgā pieredze sadarbībā ar IEVF struktūrvienībām 
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  Pozitīva Negatīva Grūti pateikt 
5.1. Fakultāti 1 2 3 
5.2. Katedrām  1 2 3 
5.3. Institūtiem 1 2 3 

 
 
6. Ja Jūs esat informēts par IEVF studiju organizācijas sistēmu, lūdzu izteikt vērtējumu 

par studiju organizāciju IEVF: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 
7. Lūdzu izteikt priekšlikumus, par apmācības organizācijas pilnveidošanu IEVF 
 

  Obligāti Varbūt Nezinu 
1. jāpilnveido teorētiskā sagatavotība 1 2 3 
2. jāpilnveido praktiskā apmācība 1 2 3 
3. vairāk jāinformē par zinātnes un 

tehnikas jaunumiem 1 2 3 
 

4. 
 
citi priekšlikumi ......................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 
8. Kā varētu uzlabot IEVF un tās sociālo partneru (darba devēju) sadarbību? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 
9.  Ja Jums ir iespēja salīdzināt dažādu viena profila speciālistus, kā Jūs vērtējat IEVF 

absolventus: 
 

              kvalificētāki  �,         mazāk kvalificēti  �,               līdzvērtīgi  � 
 
 

10.  Jūsu uzņēmuma nosaukums: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 
 

Paldies! 
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8. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts, to darba 
attiecības ar RTU un docējamie kursi 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 

Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
 

Rīga, Kaļķu iela 1- 402, LV-1658, tālrunis +371 67089397; +371 67089323,  
fakss +371 67089024 

Maģistra akadēmisko studiju programmā  
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
iesaistītā akadēmiskā personāla 

SARAKSTS 

 

Nr.
p.k. 

Akadēmiskais 
personāls  

Akadēmiskais 
vai zinātniskais 

grāds, amats 

Ievēlēts 
vai uz 
laiku 

pieņemts 
darbā 

Pasniedzamie studiju kursi 

1.  Buiķis Māris  
Dr.math., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Finanšu matemātika un statistika, 
Aktuārmatemātika 

2.  
Didenko 
Konstantins  

Dr.oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Ekonomiskās analīzes teorija, 
Maģistra darbs 

3.  
Gaile- Sarkane 
Elīna 

Dr.oec., 
asoc.profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Elektroniskā komercija un e-
uzņēmējdarbība, 
Tirgzinības teorija 

4.  Jurēnoks Vitālijs 
Dr.oec., 
asoc.profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Plānošana un kontrolings 

5.  Ketners Kārlis 
Dr.oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Nodokļu plānošana uzņēmumā 

6.  
Krastiņš Aivars 
Vilnis  

Dr.oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Nodokļu plānošana uzņēmumā 

7.  Kuņickis Valērijs 
Mg.paed., 
docents 

Pamatd., 
vēlēts 

Biznesa socioloģija 

8.  Ķipsna Jānis  
Dr.oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Korporatīvā sociālā atbildība, 
Uzņēmējdarbības procesu 
vadīšana, 
Uzņēmējdarbības vadīšanas 
modelēšana, 
Civiltiesības, 
Zinātniskie semināri 

9.  Lanka Anita 
Dr.paed., 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Pedagoģija maģistriem 

10.  Lāce Nataļja 
Dr. oec., 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Investīcijas un finansēšana, 
Uzņēmuma ekonomika 
(speckurss) 

11.  
Magidenko 
Anatolijs 

Dr. habil.oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Tirgzinības teorija, 
Ekonomiskās informācijas 
sistēmas,  
Inovāciju ekonomika un vadīšana 

12.  Matisone Irēna  
Mg.philol., 
prakt. docente 

Pamatd., 
vēlēts 

Lietišķā angļu valoda 
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13.  Maurāne Gunta 
Mg.biol., 
pr.docente 

Pamatd., 
vēlēts 

Cilvēku resursu vadīšana 

14.  Nešpors Viktors  
Dr.oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Ekonomikas teorija 

15.  Ose Daina 
Mg.oec., 
Mg.iur., 
pr.docente 

Pamatd., 
vēlēts 

Civiltiesības 

16.  
Ozoliņa- Ozola 
Iveta 

Mg.oec., lektore 
Pamatd., 

vēlēts 
Cilvēku resursu vadīšana 

17.  Ozolzīle Gunārs 
Dr. soc., 
asoc.profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Ētika,  
Eiropas klasiskā filosofija 

18.  Počs Remigijs  
Dr.habil.oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Kvantitatīvās metodes vadīšanā,  
Inovatīvie finanšu instrumenti, 
Vērtspapīru tirgus modelēšana, 
Vērtspapīru portfeļa veidošana 

19.  Reiters Jānis  Dr.oec., docents 
Pamatd., 

vēlēts 

Stratēģiskā vadīšana, 
Cilvēku resursu vadīšana, 
Vadīšanas sistēmanalīze 

20.  Saulītis Juris  
Dr.oec., 
profesors 

Pamatd., 
vēlēts 

Pētījumu metodoloģija, 
Ekonomikas teorija 

21.  Servuta Ārija  
Dr.paed., 
docente 

Pamatd., 
vēlēts 

Lietišķā vācu valoda 

22.  Sundukova Zoja  
Dr.oec., 
asoc.profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Zinātniskie semināri, 
Vadības grāmatvedība 

23.  Šteinberga Airisa 
Dr.psych., 
docente 

Pamatd., 
vēlēts 

Psiholoģija maģistriem, 
Organizāciju psiholoģija 

24.  
Tambovceva 
Tatjana 

Dr.oec., docente 
Pamatd., 

vēlēts 

Projektu plānošana un kontrole, 
Informācijas tehnoloģijas projektu 
vadīšanā, 
Projektu kvalitātes un risku 
vadīšana 

25.  Urbāne Valentīna Dr.chem., 
asoc.profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Darba aizsardzības pamati 

26.  Voronova Irina 
Dr. oec., asoc. 
profesore 

Pamatd., 
vēlēts 

Ekonomisko un komercaprēķinu 
metodes 
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9. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmā 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

iesaistītā akadēmiskā personāla darba un dzīves gājumi 
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Nr. 
p.k. 

Akadēmiskais personāls Akadēmiskais vai zinātniskais grāds, amats 

1.  Buiķis Māris  Dr.math., profesors 
2.  Didenko Konstantins  Dr.oec., profesors 
3.  Gaile- Sarkane Elīna Dr.oec., profesore 
4.  Jurēnoks Vitālijs Dr.oec., profesors 
5.  Ketners Kārlis Dr.oec., profesors 
6.  Krastiņš Aivars Vilnis  Dr.oec., profesors 
7.  Kuņickis Valērijs Mg.paed., docents 
8.  Ķipsna Jānis  Dr.oec., profesors 
9.  Lanka Anita Dr.paed., profesore 
10.  Lāce Nataļja Dr.oec., profesore 
11.  Magidenko Anatolijs Dr.habil.oec., profesors 
12.  Matisone Irēna  Mg.philol., prakt.docente 
13.  Maurāne Gunta Mg.biol., pr.docente 
14.  Nešpors Viktors  Dr.oec., profesors 
15.  Ose Daina Mg.oec., Mg.iur., pr.docente 
16.  Ozoliņa- Ozola Iveta Mg.oec., lektore 
17.  Ozolzīle Gunārs Dr.soc., asoc.profesors 
18.  Počs Remigijs  Dr.habil.oec., profesors 
19.  Reiters Jānis  Dr.oec., docents 
20.  Saulītis Juris  Dr.oec., profesors 
21.  Servuta Ārija  Dr.paed., docente 
22.  Sundukova Zoja  Dr.oec., asoc.profesore 
23.  Šteinberga Airisa Dr.psych., docente 
24.  Tambovceva Tatjana Dr.oec., docente 
25.  Urbāne Valentīna Dr.chem., asoc.profesore 
26.  Voronova Irina Dr.oec., asoc.profesore 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:  Māris BUIĶIS 
E-pasts:  Buikis@rsebaa.lv 
Tālrunis darbā:  +371 67182289 
Personas dati:    20.07.42. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas:   krievu, vācu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
1968. – 1972.g. Latvijas Valsts Universitāte; 
1960. – 1965.g. Latvijas Valsts Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Dr.math. – matemātikas doktors 

 
DARBA PIEREDZE 
Kopš 2005.g. RTU profesors; 
2002. – 2005.g. RTU asociētais profesors 
1984. – 2002.g. RTU docents 
1978. – 1984.g. RTU vecākais pasniedzējs 
1965. - 1978.g. LVU Skaitļošanas centrs Vecākais laborants, jaunākais zinātniskais 
līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA NOZĪMĪGOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
LZP, valsts finansēto vai Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs. 
LZP projekta 04.123 „Latvijas makroekonomiskā nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana” 
dalībnieks. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskajos izdevumos 
1. M. Buikis, G. Burov. “Forecasting of temporary series with use of informative mapping 

and imitative simulation”. Scientific Proceedings of RTU.  Thematic issue “Information 
Technology and Management Science” Vol. 5, RTU, Rīga, 2001. 33-42 pp. 

2. M. Buikis, Y. Barsky. “A Mathematical Model for Cascade Separation   at Identical 
Stages of the Separator”. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Riga, 2001, 
N 5. 22-32 pp. 

3. M.Buikis, G.Burov "Topological - Associative Analytical Model of Forecasting of 
Dynamic Processes”. Scientific Proceedings of RTU. 42 Thematic issue "Boundary Field 
Problems and 

4. Computer Simulation". RTU, Riga - 2000. 84 – 93 pp. 
5. M. Buikis, G.Burov, I.Iltins "Computing Instability of Identification and Forecasting 

Associative Algorithms and Their Regularization". Second International Conference 
"Simulation, Gaming, Training and Business Process Reengineering in Operations", Riga 
Technical University. Riga, 8-9 September 2000. 145 – 150 pp. 

6. E.Barsky, M.Buikis. “Mathematical Model for Gravitational Cascade Separation of 
Pourable Materials at Identical Stages of a Classifier”. Progress in Industrial Mathematics 
at ECMI 2002, Springer, 2003. 229-233pp.  
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Mācību un metodiskie līdzekļi 
M. Buiķis. “Finansu matemātika”. – Rīga, Elpa, 2002. – 104 lpp. 
M. Buiķis. “Finansu matemātika”. 2. papildinātais izdevums – Rīga, Elpa, 2004. – 124 lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
1. R. Počs, M. Buiķis, V. Ajevskis. “Latvijas ekonomikas konjunktūras tipa modelis”. RTU 

Zinātniskie raksti. 3. sērija – Uzņēmējdarbība un vadīšana (Tautsaimniecība: teorija un 
prakse). 3. sējums. RTU, Rīga, 2001. 

2. Buikis M. Net Premium Calculation for Motor Liability Insurance in Latvia. 1st 
International Conference Aplimat. Bratislava, February 7.-8. 2002. 95-97 pp. 

3. M. Buiķis, M. Barsky. “Mathematical model for gravitational cascade separator of 
pourable materials”. 12. European Conference of Mathematics in Industrie, Jurmala, 
Latvia 10-14 September 2002. 7. p. 

4. M. Buikis, M. Davidova “Analysis of the Latvia Motor Liability Insurance”. 2nd 
Conference in Actuarial Science and Finance on Somos. 20-22 September 2002, 
Karlovassi, Greece. 22p. 

5. R.Počs, M.Buiķis, V.Ajevskis. “The Conjuncture type Model of Latvian Economy”. 
International conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and 
Education”. Riga, Latvia,  2.-4. 10.2003.  139-143 pp. 

6. Y.Merkuryev and J.Petuhova, M.Buikis. “Simulation-based Statistical Analysis of the 
Bullwhip Effect in Supply Chains”. Proceedings 18th European Simulation 
Multiconference, Magdeburg, Germany, 13th-16th June 2004. 301-307 pp. 

7. Buikis M., Babusikna V. Adjustment of Parametres og a tariff network of Bonus-Malus 
System in Latvia. 5st International Conference Aplimat. Bratislava, February 7.-10. 2006. 
411 - 415 pp. 

8. Buikis M., Barsky E. Mathematical modelling of combined separapors and evalutiaon of 
their efficiency. 11th Interantional Conference MMA May 31 – June 3, 2006, Latvia. 10 
pp. 

9. E.Basky and M.Buikis. Evalution of the Quality of cascade separation processes. 13th 
International Conference on Mathematical Modelling and Analysis & 3rd International 
Conference on Approximation methods and Orthogonal Expansions, June 4 – 7, 2008, 
Estonia. 10p. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā (RTU) 30 gadi. 
Lekciju kursi: 
Matemātika, Matemātika ekonomistiem, Kvantitatīvās metodes ekonomikā, Varbūtību teorija 
un matemātiskā statistika, Ievads finanšu informācijas tehnoloģijās, Risku apdrošināšanas 
matemātiskie modeļi, Finanšu matemātika, Ievads vērtspapīru portfeļa analīzē, Finanšu 
matemātika un statistika, Auto apdrošināšanas aktuārie modeļi, Finanšu riska vadīšana, 
Vērtspapīru portfeļa analīze, Aktuārmatemātika, Investīciju risku vadība, Statistiskās metodes 
uzņēmējdarbības ekonomikā, Apdrošināšanas riska teorija, Praktiskā riska teorija, Finanšu 
tirgus stohastiskā analīze, Finanšu Ekonometrija, Kvantitatīvās metodes ekonomikā un 
vadīšanā, Kvantitatīvās metodes vadīšanā, Vērtspapīru tirgus modelēšana, Vērtspapīru 
portfeļa veidošana, Inovatīvie finanšu instrumenti, Ekonometrija. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Konstantins DIDENKO 
E-pasts:   konstantins.didenko@rtu.lv 
Tālrunis darbā:   +371 67089397 
Dzimšanas gads:    1946. g. 
 
VALODAS 
Latviešu, krievu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
1992. Ekonomikas doktors (Dr.oec.); 
1985. Ekonomikas zinātņu kandidāts, Rīga, LZA, Ekonomikas institūts; 
1964.- 1969. Rīgas Politehniskais institūts, Inženieris- ekonomists. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1985.- Doktora disertācija „Izmaksu koeficientu stabilitātes pētīšana” Latvijas Zinātņu 
akadēmija, Ekonomikas institūts, Rīga. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2008. gada 7. oktobrī. Latvijas Bankas gadskārtējā rīkotā tautsaimniecības konference „Reālā 
konverģence ceļā uz eiro ieviešanu - pieredze un perspektīvas”. 
2008.gada 26.-28.augusts. RTU IEF 2.starptautiskā vasaras skola doktorantiem „Development 
of Research Methods: Management of Knowledge”, Rīga, RTU. 
2007.gada septembris-15th CEEMAN Annual Conference „Globalization and Its Implications 
for Management Development.” Istambul, Turkey. 
2007. gada augusts- PhD Summer school „Creative Business Environment: possibilities of 
Research”. 
2007. gada jūnijs- Nice Network Conference 2007. „Partners in the EU Lifelong Learning 
Programme (LLP) Spoyer” Heilbronn, Deutschland. 
2007. gada maijs- 5th Annual BMDA Cionference „Future of the Regions- People Behind the 
Prosperity.” Oslo, Norway. 
2007. gada 12., 13. aprīlis- “TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY” & 
“ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS” 
RTU, Rīga. 
2006. gada decembris- „Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē” RTU, Rīga. 
2006. gada decembris- Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu vadīšanu balstītas 
inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” RTU, Rīga. 
 
DARBA PIEREDZE 
kopš 2007. gada Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Inženierekonomikas un vadības 
fakultātes fakultāte (IEVF), dekāna vietnieks mācību darbā; 
kopš 2005. gada RTU, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta (RUI) direktors; 
kopš 2001. gada RTU profesors; 
1997.- 2007. RTU IEF dekāns; 
1998.- 2001. RTU asociētais profesors; 
1982.- 1997. RTU IEF dekāna vietnieks mācību darbā; 
1993.-1997. Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta (RUI) vadītājs; 
1990.- 1998. RTU docents; 
1973.-1990. RTU lektors; 
kopš 1989. gada RTU Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas (RUE) katedras vadītājs; 
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1971.-1973. RTU asistents; 
1969.-1971. RTU inženieris. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
2008. „Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”, IZM projekta vadītājs. 
2007. „Atkritumu savākšanas un pārstrādāšanas vadīšana Latvijā”, IZM projekta vadītājs; 
2007. „Informācijas resursu ekonomiska nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā” LZP 
ekonomiskās un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā. 
2006. „Ekoloģijas vadīšanas ekonomiskie aspekti cieto atkritumu utilizācijā” IZM projekta 
vadītājs; 
2006. „Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība 
Latvijā” IZM projekta dalībnieks. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. K.Krūzs, K.Didenko, A.Magidenko. Atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas iespēja // 

RTU Zinātniskie raksti „Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbība un vadīšana”, 
3.sērija 15.sējums 2007.g. – 58.-67. lpp.; 

2. N.Dubro, A.Magidenko, K.Didenko. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi 
Latvijā // RTU Zinātniskie raksti „Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbība un 
vadīšana”, 3.sērija 15.sējums 2007.g. – 47.-57. lpp.; 

3. K.Didenko, K.Ketners. Nodokļu politikas ekoloģiskie aspekti // RTU Zinātniskie raksti 
„Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbība un vadīšana”, 3.sērija 15.sējums 2007.g. 
– 39.-46. lpp.; 

4. J.Kolomeičuka, K.Didenko. Management in Small and middle – sized business and the 
faktor of time // The 14th international Scientific conference Enterprise management: 
diagnosis, strategy, efficiency. Selected papers. Vilnius Gediminas Technical  University 
2007, 31-35 p.; 

5. J.Kolomeichuk, K.Didenko The papers CD_ROM – 6 p.. Crisis Management within the 
Frame works of the Nation „Crisis”, // International scientific dual conference „Towards 
knowledge – Based economy” Enterprise management: diagnostics conferences 
proceedings, RTU, 2007, p. 151-152.; 

6. „Informācijas resursu ekonomiska nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā”// LZP 
ekonomiskās un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2006. gadā Nr. 12. Rīga 
LZP, 2007. 76-82. lpp. 

7. Strādere M., Didenko K. Vides novērtējuma ietekme uz Uzņēmējdarbību Latvijā // 
Ekonomika un uzņēmējdarbība, RTU zinātniskie raksti, 3 sērija, 12 sējums, 2006, 133.- 
139. lpp.; 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Didenko K., Lāce N. Korporatīvās finanses: investīciju lēmumu pieņemšana. Rīga, 

RTU,2001. 126. lpp. 
2. Ievads studiju nozarē „Ekonomika” un Uzņēmējdarbībā un vadīšana. Rīga, RTU, 2002. 

106. lpp. 
3. Didenko K., Sundukova Z. Ekonomiskās analīzes teorētiskie pamati. Rīga, RTU, 2003 71. 

lpp.  
4. Uzņēmējdarbības ekonomika. Māc. priekšmeta programma. Metodiski norādījumi kursa 

darba izstrādāšanai. Rīga, RTU, 2005. 23. lpp. 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
2009.gada 20-22.marts. XIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON 
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, programmu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks. Yundola, Bulgaria. 
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2008, March 21-23. X International Scientific Conference „Management and Sustainable 
Development”. Yundola, Bulgaria.  
2008, May 16-17. 5th International Scientific Conference „Business and Management 2008”. 
Vilnius, Lithuania. 
2008. gada jūnijs. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „NOWOCZESNE 
INSTRUMENTY ZARZADZANIA”. Warszawa. 
2008, June 3-6. 22nd European Conference on Modelling and Simulation. Nicosia, Cyprus. 
2008, June 12-14. The Nice Network Conference. Vilnius Gediminas Technical university. 
Vilnius, Lithuania. 
2008, September 17-19. The International Mediterranean and Latin American Modeling 
Multi-Conference. Campora S. Giovanni, Italy.  
2008.gada 29.oktobris. Finanšu forums Rīgas reģionālā konference „Valsts atbalsts + nodokļu 
politika = izaugsme”. Latvija, Rīga. 
2008.gada 25.-28.novembris. Latvijas Kvalitātes asociācija sadarbībā ar LR Ekonomikas 
ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un RTU Inženierekonomikas fakultātes 
Latvijas–Norvēģijas maģistra studiju programmu „Inovācijas un uzņēmējdarbība” pirmo reizi 
Latvijā organizēja INOVĀCIJU DIENAS. Latvija, Rīga. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 40 gadi 
Lekciju kursi: „Ievads studiju nozarē”, „Ekonomiskās analīzes metodes”, „Uzņēmējdarbības 
ekonomika”, „Ievads specialitātē”, „Ekonomisko procesu analīze”, „Ekonomiskās analīzes 
teorija”, „Ekonomiskās analīzes teorija un prakse”. 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana, studiju programmu direktors: 
1. „Uzņēmējdarbība un vadīšana” akadēmiskā bakalaura studiju programma;  
2. „Uzņēmējdarbība un vadīšana” profesionālā bakalaura studiju programma; 
3. Programma maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai ekonomikā un vadībzinātnē; 
4. Programma maģistra profesionālā grāda iegūšanai. 
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās 
2006. gada septembris.  
Lekcijas „Ekonomiskā analīze” Tehniskā universitāte Gabrova 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. LZA korespondētājloceklis;  
2. Accademician in International Akademy of Ecology and Life Protection Sciences 

(IAELPS); 
3.  Promocijas padomes loceklis;  
4. Profesoru padomes priekšsēdētājs;  
5. Zinātnisko žurnālu redkolēģijas loceklis;  
6. Eksperts akreditācijas komisijā;  
7. Konferenču organizācijas un programmu komiteju vadītājs un loceklis;  
8. Asociāciju loceklis;  
9. RTU Senāta loceklis,  
10. IEF Domes loceklis;  
11. Darbs komisijās u. tml. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
RTU Goda darbinieks. 
On the decision of IAELPS Presidium granted by Lomonosov Medal. 
Apbalvots ar vairākiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, 
Latvijas zinātnes fonda, Rīgas Tehniskās universitātes atzinības rakstiem. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Elīna GAILE-SARKANE 
E-pasts:   elina.gaile-sarkane@rtu.lv 
Tālrunis darbā:   +371 67089425 
Dzimšanas dati:   19.03.73. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  Latviešu 
Citas valodas:  Angļu, krievu 
 
IZGLĪTĪBA 
1999.-2003. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Dr.oec., IEF, RUE profesoru grupa, promocijas darbs „Informācijas tirgus attīstības modeļi 
Latvijā” 
1996.-1999. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Mg. oec., IEF, RUE (maģistra darbs “Pieprasījuma un pārdošanas veicināšanas modeļi”); 
1996.-1996. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte 
Bakalaura grāds ekonomikas zinātnē IEF, RUE (“Tirgzinības rūpniecībā”); 
1991.-1996. Rīgas Tehniskā universitāte, Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte, Bakalaura grāds 
ķīmijas rūpniecības organizēšanā, ĶTF. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Dr.oec., promocijas darbs „Informācijas tirgus attīstības modeļi Latvijā”, Aizstāvēts 2003. 
gadā Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomē P09 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2008. gada 18. -25. jūlijs, Harvardas Biznesa Skola, EECPCL program (Entrepreneurship 
Education colloquium on Participant-Catered Learning), Bostona, ASV 
2007. g. novembris, LIKTA Konference “The role of ITT in Rising of State Competitiveness 
and Productivity of  SME’s “, Rīga 
2007. gads 10.-22. jūnijs CEEMAN, IMTA (International Teachers management Academy), , 
Bled Slovenia,  
2006. gads 23. novembris LIKTA Konference “Joint in the Way to Information Society ”, 
Rīga 
2004. gada aprīlis, RTU Tālākizglītības Centrs „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, Rīga 
2004. gada februāris, EteRa, „E-komercija un informācijas sabiedrība”, konference-seminārs, 
Rīga 
2002. gada septembris, SIA Lauva Mārketings, „Aktīvā pārdošana”, seminārs, Rīga                          
2003. gada marts, SIA Mercuri International, „Komandas veidošana”, seminārs Rīga 
1999. gada septembris, International Trendseters Corp. Inc., „Pieczvaigžņu serviss, seminārs”, 
Rīga 
1998. gads decembris, SIA Mercuri International, „Vadītāja efektivitāte”, seminārs, Rīga 
Laika periods 
nosaukums, organizācija vai iestāde, norises vieta  

 
DARBA PIEREDZE 
2009.- pašlaik RTU, profesore, 
2007.- pašlaik RTU, E-vides daļas attīstības vadītāja, 
2006.- 2009 RTU, asoc.profesore, 
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2003.- pašlaik SIA “Komunikāciju Darbnīca”, konsultante 
2003.-2006. RTU, docente 
2001.-2003. RTU, lektore 
2001.-2002. Sociālo tehnoloģiju augstskola, lektore 
1998.-2000. SIA “Latvijas Tālrunis”, Mārketinga nodaļas vadītāja 
1997.-1998. SIA “Latvijas Tālrunis”, Pārdošanas vadītāja asistente 
1995.-1997. SIA “Rīgas karstā līnija”, Tirdzniecības menedžeris 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
2009. gads 
RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/12 „E-biznesa attīstības perspektīvas Baltijas tirgū: 
pētījumu metodoloģijas izstrāde” (no 01.10.2008.-15.09.2009.), vadītāja.  
RTU pētniecības projekts FLPP-2009/25 „SVID analīzes izmantošanas metodoloģija mazo un 
vidējo uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanā”, vadītāja. 
RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2008/13 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vadīšana 
mārketinga principu pamatā”, izpildītāja 
2008. gads 
IZM grants „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: informācijas tehnoloģiju ietekmes 
novērtēšana” (Nr. 08.2126, periods: 2008.01.01.-2008.31.12.) 
IZM projekts Nr. R736 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās 
pieredzes pārnese” 2, vadītāja; 
IZM Projekts Nr. R7076 „Uz zināšanu ekonomisko vadīšanu balstīta inovatīvas 
uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”, izpildītāja; 
IZM Projekts Nr. U7111 „Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas 
izstrāde”, izpildītāja. 
2007. gads 
Grants IZM-RTU Nr. R7215, „Dinamiskas uzņēmējdarbības vides analīzes iespējas: pētījumu 
sistēmas attīstība”, vadītāja 
„Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību ietekmējošo faktoru analīze un 
novērtējums”. Nr.ZP-2007/15, projekta izpildītāja 
2005. gads 
ES 6. IP projekts „Prominence” (līgums G1RD-CT-202-00713) sadarbībā ar Štutgartes 
Universitātes starptautiskā semināra organizēšana  
2004-2008 
LZP grants Nr. 04.1026 „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme uzņēmējdarbības attīstībā 
Latvijā”, izpildītāja 
2001-2003  
LZP Grants Nr. 01.0566. “Informācijas tirgus modelēšana Latvijā”, izpildītāja; 
LZP doktorantu grants; 
 
PUBLIKĀCIJAS 

• Kopējais publikāciju skaits (2003.-2009.g.) – 86, t.sk.: 
• Vispāratzītie zinātniskie raksti – 32; 
• Zinātniskās konferences – 22; 
• Citas publikācijas – 32. 

Nozīmīgākās publikācijas: 
1. Thrends in Development of E-Business Models in the European Union // Business 

Development Possibilities in the New European Area. Scientific Proceedings. Part II – 
Vilnius, Vilnius University, 2005. – 216. – 219. pp. 
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2. The Consumption of Information Products: Economic Values and the Information 
Society // Transformations in Business & Economy. Vol.5, No 1 (9), 2006. Scholary 
papers. – Brno-Kaunas-Riga-Vilnius, 2006. – 65. – 80. pp.(ISSN 1648-4460)  

3. Impact of E-Commerce on Marketing Development //Economics&Management, 2007, 
International Scientific Conference Proceeding , Kaunas University of Technology. - 
ISSN 1822-6515. – p356-362 (EBSCOhost AN 225963514) 

4. Dynamics of Capital Market: Changes in Latvian Consumer Behavior // The 12th 
World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics June 29th -July 
2nd, 2008 Orlando, Florida, USA. Volume VI, Proceedings. 30 – 34 p. (ISBN -13: 978-
1-934272-36-7)(ar līdzautoriem) 

5. What Does the E-Customer Really Wants?// International Scientific Conference 
„Economics and Management 2008”, Kaunas, Aprill 10-11, 2008, International 
Scientific Conference Proceedings – CD ROM 256.-260. pp. ISSN 1822-6515 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
Gaile-Sarkane E., Andersone I., Greitāne R. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. 2. 
papildinātais izdevums. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2006. – 131 lpp.  
Gaile-Sarkane E., E-Mārketinga pamati. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2005. – 
232 lpp. 
Gaile-Sarkane E. Elektroniskā komercija. Mācību līdzeklis. – R.: RTU izdevniecība, 2003. – 
60 lpp. 
Gaile-Sarkane E., Andersone I. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. Mācību līdzeklis. – R.: 
RTU izdevniecība, 2004. – 75 lpp.  
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 6 gadi 
Lekciju kursi 
Tirgzinību teorija 
E-Komercija 
Produktu dizains un attīstība 
E-Mārketings 
Tirgzinības 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Izstrādātas mācību programmas: 
IUE 220, Tirgzinības (3KP); 
IUE 600, E-Komercija (4 KP); 
IUE599, E- Mārketings (4KP); 
IUE 407 Tirgzinības (3 KP). 
Lekciju kursi ārvalstu augstskolās 
Brno University of Technology, „Deffinition of Cutomerneeds for New Product 
Development”, 2007. gada septembris. Lekcijas doktorantūras studentiem. 
 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
BMDA 6. gadskārtējās konferences “If ever… Developing Tomorrow’s Leaders”, 2008. gada 8.-
10. maijs, Viļņa ISM School of Management and Economics, Lietuva, Konferences organizācijas 
komitejas vadītāja. 
1. starptautiskās vasaras skolas doktorantiem „Creative Business Environment: Possibilities of 
Reserch”, Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē , Inženierekonomikas fakultātē, 2007. gada 20.-23. 
augusts, organizācijas komitejas vadītāja. 
International scientific dual conference”Towards Knowldege Based Economy & Enterprise 
Management: Diganostics, Startegy, Effectivness” Rīga, 2007. gada 12.-13. aprīlis, 
organizācijas un programmas komitejas locekle. 
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BMDA 5. gadskārtējās konferences  “Future of the Region – people Behind Prosperity”, 2007. 
gada 10.-11. Maijs, Oslo, BI Norvegian School of Management, Norvēģija, Organizācijas 
komitejas locekle. 
Starptautiskā zinātniskā semināra „Small Business management: Innovation, Strategy, Values” 
Rīgā, 2008. gada 28-30 Jūnijs, RTU, organizācijas komitejas locekle. 
4. starptautiskās zinātniskās konferences „Business and Management” 2006. gada 5.6. Oktobrī, 
Viļņā, Vilnius Gedaminas Technical University (Lietuva) programmas komitejas locekle. 
Uz zināšanu vadīšanu balstītas uzņēmējdarbības attīstība. Starptautiskais zinātniskais 
seminārs, Rīgā, 2006. gada 8. decembrī, organizācijas komitejas locekle. 
“Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskās zinātniskās 
Konference Rīga, 2006. gada 14.-15. oktobrī., organizācijas komitejas locekle 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, Starptautiskās zinātniskās 
konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 2005. gada 13.-15. oktobrī, Rīga, RTU izdevniecība., 
2006. gads, redkolēģijas locekle 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, Starptautiskās zinātniskās 
konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 2006. gada 14.-15. oktobrī, Rīga, RTU izdevniecība, 
2007. gads, redkolēģijas locekle. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 2. sējums, Rīga, RTU 
izdevniecība, 2004, redkolēģijas locekle. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 3. sējums, Rīga, RTU 
izdevniecība, 2005, redkolēģijas locekle. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 4. sējums, Rīga, RTU 
izdevniecība, 2006, redkolēģijas locekle. 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU zinātniskie raksti. 5. sējums, Rīga, RTU 
izdevniecība, 2007, redkolēģijas locekle. 
Uz zināšanu vadīšanu balstītas uzņēmējdarbības attīstība. Starptautiskais zinātniskais 
seminārs, Rīgā, 2006. gada 8. decembrī. Referātu tēzes. – Rīga, RTU izdevniecība, 2006. , 
redkolēģijas locekle. 
Kopš 2005. gada RTU akadēmiskās sapulces locekle. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta goda raksts „Gada mācībspēks 2007” 
Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais pasniedzējs 2007” 
Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais orators 2006” 
Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „gada interesantākais pasniedzējs 2006” 
Pasniedzēju „Gada balvas” laureāte nominācijā „Labākais pasniedzējs 2005” 
Nominēta konkursam RTU konkursa „gada jaunais zinātnieks 2006”. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, Uzvārds:   Vitālijs JURĒNOKS 
E-pasts:    vitalijs.jurenoks@rtu.lv 
Tālrunis darbā:    +371 67089486 
Dzimšanas dati:   08.04.54. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:    Krievu valoda 
Citas valodas:    Latviešu valoda, Angļu valoda 
 
IZGLĪTĪBA  
09.1971.- 06.1976. Rīgas Tehniskā universitāte, inženieris – ekonomists, diploma Nr. Ю 
397654. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI  
11.1992. - RTU Habilitācijas Padome H-09, Ekonomikas zinātņu doktors, diploms Nr. B-D 
000332. 
10.1986. ZA Ekonomikas institūts, Ekonomikas zinātņu kandidāts, diploma Nr. ЭК 023527. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
25.,28. novembris, 2008. Praktiskā inovācija. No idejas līdz rezultātam.- Inovācijas dienas 
Latvijā. 
03.2007. Latvijas Konferences, Rīga - Viena diena ar Filipu Kotleru - Jaunas mārketinga un 
pārdošanas stratēģijas. 
12.-13. aprīlis, 2007. Rīgas Tehniskā universitāte, metodiskais seminārs. 
29.-30.jūnijs, 2006.International scientific dual-conference, Rīga, Towards knowledge-based 
economy. Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness - 8. decembris, 2006. 
Development of innovative entrepreneurship based on knowledge Management. 
 
DARBA PIEREDZE 
kopš 2008.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, profesors; 
2003.g. - 2008.g. Rīgas Tehniskā universitāte, asoc.profesors; 
2000.g. – 2003.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, docents; 
1995.g. – 2000.g. - SIA ”SANS & Ko”, finanšu direktors; 
1988.g. - 1995.g. - Rīgas Tehniskā universitāte, docents; 
1987.g. - 1988.g. - Ārējā tirdzniecības firma ”Rigaseļmash”, direktors 
1983.g .- 1987.g. - Rīgas izpildkomitejas Plānu komisija, nodaļas vadītājs; 
1976.g. - 1983.g. - Rīgas Politehniskais institūts, laboratorijas vadītājs; 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1. Nr.01.0566 LZP granta ”Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā” izpildes 
piedalīšana 2001-2003.g.   
2. Zinātniskā projekta ”Inovatīvas darbības nozīmīgu faktoru atlase un to novērtēšana. 
Faktoru uzskaite inovatīvas darbības modelēšana” izpildes piedalīšana 01.06.2005g. - 
30.12.2005.g.  
 
PUBLIKĀCIJAS (Publikācijas zinātniskos izdevumos) 
Zinātnisko publikāciju skaits: 147 publikācijas, tajā skaitā: 

līdz 2003. g. – 39 publikācijas ; 
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 - 2003. g. - 5 publikācijas; 
 - 2004. g. - 9 publikācijas; 
  - 2005. g. – 19 publikācijas; 
 - 2006. g. – 22 publikācijas; 
 - 2007. g. – 34 publikācijas; 
 - 2008. g. – 19 publikācijas; 
tajā skaitā: 
1. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Modelling of Stability of Economic Systems Using 

Benchmarking and Dynamic Programming. X International Conference on Computer 
Modelling and Simulation EUROSIM/UKSim 2008. Cambridge, United Kingdom, 1-3 
April, 2008. Full paper, CD. ISBN 0-7695-3114-8. 

2. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Accident Black Spots on Latvian 
Roads Using Scan Statistics Method.22nd EUROPEAN Conferenceon Modelling and 
Simulation ECMS 2008. Nicosia, Cyprus, 3-6 May, 2008. Full paper. p.393-398.ISBN: 0-
9553018. 

3. Jurēnoks V., Jansons V., Didenko K. Investigation of Accident  and Noise IntensityUsing 
Scan Statistics. 11th International Workshop on Harbor, Maritime & Multimodal 
Logistics Modeling & Simulation. September 17-19 2008. Camporia S. Giovanni, Italy. 
Full paper. p. 225-230.ISBN: 978-88-903724-2-1. 

4. Jurēnoks V., Didenko K., Jansons V. Nonparametric method and multidemensional 
distributions in modelling of economic systems. V-th International Scientific Conference 
„Shevčenko spring” Current Condition of Science: Achievrments, Problems and Prospects 
of Development”. Kyiv, Ukraine, March 2, 2007 

5. Jurēnoks V., Jansons V., Eriņš I. Modelling and Analysis of Latvian Republic Innovation 
Activity. V-th International Scientific Conference “Manage3ment and Engineering’ 07”, 
June 18-22, 2007, Sozopol, Bulgaria, p.420 – 423. ISSN 1310-3946. Sozopol, Bulgaria, 
2007. 

6. Jurēnoks V., Turlajs G., Mežals A. The Use of Financial Instruments for Enterprise 
Financing in Latvia. IX International Scientific Conference “Management and Sustainable 
Development” Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007, p. 129-131. Bulgarian Swiss 
Forestry Program. ISSN 1311-4506 (BSFD). Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007. 

7. Jurēnoks V., Pedāne N. Uzņēmuma zīmola izveides ekonomiskās problēmas. Scientific 
proceedings of RTU Faculty of Engineering Economics, Volume 5. “RTU Edition”, Riga, 
2007, 2007, p. 103. -115. ISSN 1691 – 0737. Riga, RTU, 2007. 

8. Jurēnoks V., Veļičko E. Latvijas uzņēmumu inovatīvas darbības modelēšanas aspekti. 48 
RTU Conference of Young Researchers. 2007. April. “RTU Edition”, Riga, 2007, p.37. 
ISBN 978 – 9984 – 32 – 889 – 8. Riga, RTU, 2007. 

9. Jurēnoks V., Vjatere I. Mazo uzņēmumu reklāmas attīstības problēmas. 48. RTU 
Conference of Young Researchers. 2007. April. “RTU Edition”, Riga, 2007, p.38. Riga, 
RTU, 2007. 

10. Jurēnoks V., Vojtešonoks I. Būvniecības nozares attīstības modelēšana Latvijā. RTU 
Conference of Young Researchers. 2007. April. “RTU Edition”, Riga, 2007, p. 58. ISBN 
978 – 9984 – 32 – 889 – 8. Riga, RTU, 2007 

 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
1. X International Conference on Computer Modelling and Simulation EUROSIM/UKSim 

2008. Cambridge, United Kingdom, 1-3 April, 2008. 
2. X International Scientific Conference “Management and Sustainable Development” 

Yundola, Bulgaria, 21-23 March, 2008. 
3. 22nd EUROPEAN Conference on Modelling and Simulation ECMS 2008, Nicosia, 

Cyprus, 3-6 May, 2008. 
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4. 5th International Medeterranean and Latin American Modelling Multi-Conference I3M 
2008, Italia , Campora S. Giovani, 17-19, September, 2008.   

5. IX International Scientific Conference “Management and Sustainable Development” 
Yundola, Bulgaria, 23-25 March, 2007. 

6. 21-st European Conference on Modelling and Simulation. ECMS 2007. Simulation in 
United Europe, June 4-th 2007. Prague, Czech Republic. 

7. V-th International Scientific Conference “Management and Engineering’ 07”, June 18-22, 
2007, Sozopol, Bulgaria.  

8. International Scientific dual-conference “Towards knowledge- based economy” & 
“Enterprise management: Diagnostics. Strategy, Effectiveness”, 12 -13 April 2007. 

9. 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana, Slovenia September 9 
– 13, 2007.  

10. International Mediterranean Modelling Multiconference, MAS 2007, Bergeggi, Italy 4-6 
October 2007. 

11. 48-th International Scientific Conference of Riga Technical University, October 11-13, 
2007, Riga . 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē - 26 gadi. 
Lekciju kursi: ”Ekonomisko procesu modelēšana”, ”Ražošanas ekonomiskie modeļi”, 
”Uzņēmējdarbības plānošana”, ”Inženierrisinājumu ekonomika”, ”Inovāciju ekonomika”, 
”Ražošanas operatīvā plānošana”, ”Plānošana un kontrolings”, “Stratēģiskā un operatīvā 
plānošana”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
Rīgas Tehniskās universitātes Revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 
RTU akadēmiskās sapulces loceklis. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
- RTU IEF zinātniskā rakstu krājuma ” Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā ”, RTU 
izdevniecība – redkolēģijas loceklis. 
- RTU akadēmiskās sapulces loceklis. 
- Latvijas Modelēšanas un imitācijas asociācijas dalībnieks. 
- Latvijas Republikas profesoru asociācijas dalībnieks.  
- Latvijas –Norvēģijas starptautiskajā programmā ”Investīcijas un uzņēmējdarbība” 
piedalīšanās. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:   Kārlis KETNERS 
E-pasts:   Karlis.Ketners@rtu.lv 
Tālrunis darbā:   + 371 67608620 
Dzimšanas gads:    1976 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  krievu 
Citas valodas:  Latviešu, pārvaldu angļu valodu, ir vācu valodas 

pamatzināšanas 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.). Diploma Nr. B-D 001014 
Promocijas darbs ”Uzņēmējdarbības risinājumu ekonomiskā pamatojuma aspekti 
energouzņēmumos”, aizstāvēts RTU Habilitācijas un promocijas padome H-09 1999.gadā 
 

IZGLĪTĪBA 
1997. - 1999. Mācības RTU IEF Doktorantūrā uzņēmējdarbības ekonomikas virzienā. 
1995.-1997. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes Ražošanas un 
uzņēmējdarbības ekonomikas profilinstitūta maģistratūra uzņēmējdarbības ekonomikas 
virziens. Inženierzinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības ekonomikā (diploms ar izcilību). 
Diploma Nr.000972. 
1992.-1995. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes bakalaura studijas 
Inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā. Diploma Nr.006066. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
1. Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas un Latvijas Juristu biedrības organizētais 

seminārs „Ar nodokļu un finanšu kontroli saistītās problēmas un to risinājumi”, Rīga, 
2008.gada 23.aprīlī 

2. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskais zinātniskais seminārs „RTU International 
Scientific Seminar „Towards knowledge-based economy””, 11-12 January 2008, Riga, 
Latvia; 

3. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu vadīšanu 
balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība, 2006.gada 8.decembrī; 

4. OECD Multinational Tax Training Centre organizēts seminārs Seminar on Tax Incentives 
in Budapest 05.11.01-09.11.01 

5. OECD and JVI (IMF) organizēts seminārs Tax Modelling Seminar in Vienna on 
09.04.2001-13.04.2001 

6. OECD organizēts seminārs Workshop on Auditing of Multinational Enterprises in 
Budapest on 11.12.2000-15.12.2000. 

7. OECD Workshop on Personal Income Taxation in Vienna OECD Multinational Tax 
Center on 05.06.2000- 09.06.2000; 

8. OECD organizēts seminārs Workshop on Taxation of Financial Innovation in Global 
Economy in Vienna OECD Multinational Tax Centre on 17.05.1999- 25.05.1999; 

9. OECD organizēts seminārs Seminar for tax officials on Income Tax Administration in 
OECD Centre in Copenhagen on 02 – 06.11.1998. 

10. OECD organizēts seminārs Seminar for tax officials on Income Tax in OECD Centre in 
Copenhagen on 20.04.1998 – 24.04.1998 

11. OECD organizēts seminārs Workshop for Tax officials on Tax Systems for Small 
businesses in Vienna on 9.02.1998 – 13.02.1998 
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DARBA PIEREDZE 
Kopš 2007.14.11. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) dekāna 
vietnieks zinātniskajā darbā. 
Kopš 2007.01.10. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) Muitas 
un nodokļu katedras vadītāja vietnieks. 
Kopš 2005.01.09. Rīgas Tehniskās universitātes IEF Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības 
vadības apakšnozares Starptautiskie ekonomiskie sakari un muita specializācijas asociētais 
profesors. 
Kopš 2006. 07.08. Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētājas 
padomnieks finanšu, ekonomikas un enerģētikas regulēšanas jautājumos. 
2004. – 2006. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktors. 
Kopš 2005. 01.09. Banku Augstskolas Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs, Finanšu 
katedras viesdocetājs (maģistra un bakalaura darbu zinātniskais vadītājs, docētājs priekšmetā 
„Nodokļu politika Eiropas vidē” (maģistra programmā), „Investīciju politika” (maģistra 
programma) un „Latvijas Tautsaimniecība”(bakalaura programma)). 
2003. - 2004. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors. 
2002. - 2003. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes Starptautisko darījumu 
daļas priekšnieks. 
2002. - 2003. Finanšu ministra padomnieks. 
2002. –2005. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) docents. 
2000. – 2002. Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu metodoloģijas 
nodaļas vadītājs. 
1998. -2000. Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļas 
vecākais referents (galvenais ekonomists). 
1997. - 2001. Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) Ražošanas 
un uzņēmējdarbības institūta lektors. 
1997.– 1998. Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļas un 
Nodokļu maksājumu piemērošanas nodaļas referents; 
1994.– 1997. Rīgas 21.vidusskolas skolotājs. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto pētniecisko projektu 
dalībnieks:  
2009 – LZP 09.1144. projekts „Inovatīvas darbības attīstības ekonomiskie aspekti Latvijā” 
(vadītājs Dr.habil.oec. Prof. A.Magidenko); 
2008. – IZM – RTU projekts R7362 „Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība 
augstskolā:starptautiskās pieredzes pārnese (vadītāja Dr.oec. E. Gaile-Sarkane); 
2008. – LZP projekts nr.04.1026 Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas 
uzņēmējdarbības attīstībā (vadītājs Dr.habil.oec A. Magidenko); 
2008. – IZM – RTU projekts R7358 “Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība 
Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums” (vadītāja Dr.oec. N.Lāce); 
2007./2008. – RTU projekts B1321 (ZP-2007/14) „Nekustamā īpašuma tirgus attīstību 
ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi” (vadītāja Dr.oec. I. 
Geipele); 
2007. - IZM-RTU projektā R7217 „Atkritumu savākšanas un pārstrādāšanas vadīšana 
Latvijā” (vadītājs Dr.oec. K.Didenko); 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
Ir publicēti vairāk nekā 40 zinātniskie raksti, tai skaitā pēdējo 6 gadu laikā: 
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1. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// Selected Papers of the 
5th International Scientific Conference Business and Management’2008. Vilnius:VGTU 
Publishing house “Technika”, 2008. – 373 - 380 pp., ISBN 978-9955-28-311-9; 

2. Lauska E., Ketners K. Improvement of Latvian State Revenue Service decision 
procedures on additionally calculated taxes//The Problems of Development of National 
Economy and Entrepreneurship”. Scientific proceedings/ Riga, Latvia, Riga Technical 
University, 9-13 October, 2008. – ISBN: 978-9984-32-567-5 

3. Ketners K., Zvidrina S. Corporate tax police perspectives in Latvia// VI. International 
Scientific Conference Management, Economics and business development in the new 
European conditions. Brno University of Technology Faculty of Business and 
Management. Brno 23.-24.May 2008,- Brno.:Akademicke Nakladatelstvi CERM, 2008 – 
50.p.,ISBN 978-80-7204-582-2 

4. Ketners K., Zvidriņa S. Improvement and Stimulation of Effectiveness of Innovation 
Activities in Latvia./ Karlis Ketners, Solvita Zvidrina, Technical University of Riga, 
Latvia//Proceedings of the First International Conference for Entrepreneurship, Innovation 
and Regional Development, ICEIRD2008, National and University Library “Ss. Kliment 
Ohridski”, May, 7-11, Skopje and Ohrid, Macedonia, 2008, pp 284-292 (ISBN 978-9989-
2636-4-4). 

5. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// 5th International 
Scientific Conference Business and management’2008. Conference proceedings. 
Vilnius:Technika, 2008. – 547.-554 pp, ISBN 978-9955-28-267-9; 

6. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// 5th International 
Scientific Conference Business and management’2008. Conference proceedings. 
Vilnius:Technika, 2008. – 185.-186. pp, ISBN 978-9955-28-268-6 

7. Ketners K., Zvidriņa S. Implementation of fiscal rules for improvement of fiscal discipline 
in Latvia// Economics and management-2008 International Scientific conference 
proceeding. Kaunas: Technologija, 2008 – 121.-127 pp., ISSN 1822-6515. (EBSCO AN 
32588404); 

Grāmatas, mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Ketners, K. Nodokļu optimizācijas principi.- Rīga:Merkūrijs LAT [2008], 116 lpp., il., 

ISBN 978-9984-64-076-0; 
2. Nodokļi, nodevas un muita Latvijā /Urtāns A., Ketners K., Ankalniņš M., Krastiņš A. 

A.Urtāna redakcijā.-Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 204 lpp.il., ISBN 978-9984-32-855-3;  
3. Ketners, K. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā : salīdzinoša analīze un praktiski 

ieteikumi / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. / sērija Aktuālie biznesa jautājumi.- Rīga 
: Merkūrijs LAT, [2008]. 237 lpp. : il. ,ISBN 9984640531; 

4.  Ketners, K.. Налоги в Европейском Союзе и Латвии : сравнительный анализ и 
практические рекомендации / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. - Rīga : Merkūrijs 
Lat, [2008]. – 277 c., ISBN 9984640531; 

5. Andrējeva, V. Ketners, K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati : mācību grāmata / V. 
Andrējeva, K. Ketners (zin.redaktors); Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu 
katedra.  [2. izd.]. Rīga : RTU Izdevniecība, 2008. - 440 lpp. : il.; ISBN 978-9984-32-302-
2 

6. Ketners K. Nodokļu plānošana: mācību līdzeklis. R.: RTU Izdevniecība, 2007., - 115 lpp., 
ISBN 978-9984-32-756-3; 

7. Andrējeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati : mācību grāmata / Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2007., - 352.lpp., ISBN 978-9984-32-624-5; 

8. Krastiņš A., Andrējeva V., Ketners K. Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē: 
mācību līdzeklis. R.:RTU Izdevniecība, 2007., – 133 lpp. ISBN 978-9984-32-145-5 

9. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra grāda iegūšanai profesionālajā 
programmā “Muitas un nodokļu administrēšana”/Izstr. K.Ketners, A. Krastiņš. 
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Apstiprināts ar SESMI Muitas un nodokļu katedras 28.06.2007 sēdes protokolu Nr.4 // 
[Elektronisks resurss: http://www.sesmi.lv/kat] 

Citas publikācijas 
Ir publicēti 15 raksti SIA “Lietišķās informācijas dienests” žurnālā „Bilance”. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
1. Rīgas Tehniskās universitātes 49. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008.gada 

10-14.oktobris 
2. 14.Baltijas Finanšu forums Ikgadēja konference „Bankas un finanses Baltijā” 29.-

30.septembris 2008, Rīga, Latvija („Nodokļu optimizācija: iespējas un ierobežojumi”); 
3. 2nd International Summer School for Doctoral Students and Workshop “Development of 

Research Methods: Management of Knowledge”, Riga, Riga Technical University, 26.-
28.augusts 2008. (Inženierekonomikas fakultātes zinātniskā darbība). 

4. VI. International Scientific Conference Management, Economics and business 
development in the new European conditions. Brno University of Technology Faculty of 
Business and Management. Brno 23.-24.May 2008; 

5. 5th International Scientific Conference Business and Management’2008, Vilnius, May 16-
17, Lithuania; 

6. International Conference for entrepreneurship, innovation and regional development. 
Skopje& Ohrid, Macedonia, 8.-11.May 2008 (“Improvement and Stimulation of 
Effectiveness of Innovation Activities in Latvia”, Karlis Ketners, Solvita Zvidrina, 
Technical University of Riga, LATVIA  

7. 13th International Scientific Conference „Economics and Management – 2008”, Kaunas, 
April 10-11th, 2008; 

8. Rīgas Tehniskās universitātes 44., 45., 46., 47., 48. Starptautiskās zinātniskās konferences. 
Konferenču tēzes: 
1. Lauska E., Ketners K. Improvement of Latvian State Revenue Service decision 

procedures on additionally calculated taxes//The Problems Of Development Of National 
Economy And Entrepreneurship”.Scientific proceedings/ Riga, Latvia, Riga Technical 
University, 9-13 October, 2008. – ISBN: 978-9984-32-567-5 

2. Ketners, K., Zvidriņa S. Development of taxation policy in Latvia// 5th International 
Scientific Conference Business and management’2008. Conference proceedings. 
Vilnius:Technika, 2008. – 185 -186 pp., ISBN 978-9955-28-268-6; 

3. Ketners K., Zvidriņa S. Implementation of fiscal rules for improvement of fiscal discipline 
in Latvia// Economics and management-2008 International Scientific conference. Kaunas: 
Technologija, 2008 – 59.- 60. pp., ISSN 1822-6515 (EBSCO AN32562891); 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē no 1997.gada (11 gadi) 
RTU IEF RIDU0 divu doktorantu promocijas darbu zinātniskais vadītājs 
Kopš 2005.gada vairāk nekā 50 profesionālās studiju programmas „Muitas un nodokļu 
administrēšana” maģistri, aizstāvēts 1 maģistra darbs RTU SESTEL katedrā 
(2007./2008.māc.gads), 11 maģistra darbi RUE katedrā. 
Lekciju kursi RTU (2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. māc.gads) 
1. Nodokļi un nodevas (IMP 201), 
2. Taxes and duties (IMP 201) angļu valodā,  
3. Nodokļu politika doktorantiem (8 h, priekšmeta Uzņēmējdarbības ekonomika ietvaros), 
4. Nodokļu plānošana (IMP512) – RTU IEF SESMI un RTU ĀSD studentiem, 
5. Nodokļu plānošana uzņēmumā (IMP 521), 
6. Nodokļu ieņēmumu modelēšana (IMP516). 
7. Eiropas Savienības nodokļu politika (IMP 305) 
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Piedalījos MNK un MKC mācību semināra Augstākās Tiesas senatoriem „Nodokļu sistēma 
un kontrole” organizēšanā un pasniegšanā, 2007.gada 23.novembrī; 
Piedalījos RTU 2. Doktorantu Vasaras skolā lekcijas vadīšana, 2008.gada 26.-28.augustā; 
LaNKA organizētie semināri par aktuāliem nodokļu jautājumiem. 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Piedalījos studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” bakalaura profesionālās 
studiju programmas (ICM0), maģistra profesionālās studiju programmas (IGM0), pirmā 
līmeņa profesionālās (koledžas) studiju programmas (IKM0) izstrādē, kā arī Muitas un 
nodokļu katedras nodokļu specializācijas priekšmetu (studiju kursu) programmu izstrādē. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. Rīgas Tehniskās universitātes 49. Starptautiskās zinātniskās konferences Organizācijas 

komitejas loceklis; 
2. RTU IEF 49. Starptautiskā zinātniskā konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 

attīstības problēmas” (SCEE’2008) Programmas komitejas, Organizācijas komitejas un 
redkolēģijas loceklis (Rīga, 2008.gada 9.-13.oktobris); 

3. 5th International Scientific Conference Business and management’2008 Vilnius 
Redakcijas padomes loceklis (Member of reviewer board); 

4. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskais zinātniskais semināra RTU International 
Scientific Seminar „Towards knowledge-based economy”, 11-12 January 2008, 
programmas komitejas un organizatoriskās komitejas loceklis. 

5. Rīgas Tehniskās universitātes Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas: 
RTU 48.Starptautiskā zinātniskā konferences programmas komitejas un redkolēģijas 
loceklis (Rīga, 2007.gada 11.-13.oktobris) 

6. Rīgas Tehniskās universitātes konferences International scientific dual conference 
„Towards knowledge based economy” & ”Enterprise management: diagnostics, strategy, 
effectiveness”, 12-13 April 2007, Riga, Latvia - organizatoriskās komitejas loceklis 

7. Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskā zinātniskā semināra „Uz zināšanu vadīšanu 
balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība, 2006.gada 8.decembrī programmas 
komitejas, redakcijas kolēģijas loceklis;. 

8. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” RTU 47. Starptautiskās 
Inženierekonomikas fakultātes 40.gadadienai veltītās zinātniskās konferences programmas 
komitejas loceklis 

9. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Nodokļu administrēšanas un muitas 
stratēģiskā loma tautsaimniecības attīstībā” programmas komitejas priekšsēdētājs, 
konferences zinātnisko rakstu redkolēģijas loceklis 

10. Latvijas Emeritēto zinātnieku padomes loceklis (2000. – 2002., 2005. – 2006.) 
11. Starptautiskās fiskālās asociācijas (IFA) biedrs (No.24879), 
12. Starptautiskā Publisko finanšu institūta (IIPF) biedrs, 
13. Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas dibinātājs, Latvijas Nodokļu konsultantu 

asociācijas Valdes loceklis, sertificēts nodokļu konsultants (sertifikāta Nr.1), 
14. Ņujorkas Zinātņu akadēmijas biedrs (No.05064250).  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, Uzvārds:   Aivars Vilnis KRASTIŅŠ 
Tālrunis darbā:  +371 67089354 
Dzimšanas dati:   30.04.1938. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas:   krievu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
1963. – 1967. Ekonomikas zinātņu kandidāts, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas 
institūts; 
1956. – 1961. Finansista specialitāte, Latvijas Universitāte Ekonomikas un juridiskā fakultāte. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Ekonomikas doktors, (dr.oec.), asoc. profesors 
Nostrifikācijas laiks: 13.11.1992. 
Nostrifikācijas vieta: Rīga, RTU Habilitācijas padome H – 09 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2008. WCO PICARD, Šanhajā  
2007. WCO PICARD, Brisele  
2006. WCO Brisele,  
2005. WCO, Brisele  
2001. ASV, Ouklenda Joint Ineragency Task Force West 
2000. Zviedrijas muitas Mācību centrs 
1991. Varšavas Starptautiskā biznesa skola 
1990. Helsinku Tehnoloģiskā Universitāte 
1985. Maskavas Inženierceltniecības Kvalifikācijas celšanas institūts 
1980. Budapeštas Tehnoloģiskā Universitāte 
 
DARBA PIEREDZE 
2004. – līdz šim brīdim RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, RTU, Muitas konsultatīvā 
centra direktors. 

2001. – 2004. RTU IEF SESMI Muitas profesora grupas vadītājs; 

1999. – 2001. g. Valsts ieņēmumu dienests, ģenerāldirektora 1.vietnieks; Galvenās muitas 
pārvaldes direktors. 
1994. – 1999.g. RTU IEF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors; 
1990. – 1994.g. RTU, Ārējo ekonomisko sakaru un tautsaimniecības vadīšanas katedras 
vadītājs; 
1979. – 1990.g. Rīgas Politehniskais institūts, Celtniecības ekonomikas un organizācijas 
katedras vadītājs; 
1974. – 1979.g. Latvijas tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūta direktora 
vietnieks mācību un zinātniskajā darbā; 
1970. – 1974.g. Latvijas tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas Institūts, 
Tautsaimniecības katedras vadītājs, Ekonomikas fakultātes dekāns; 
1967. – 1970.g. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks; 
1964. – 1970.g. Baltijas būvmateriālu projektēšanas institūts, konsultants; 
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1961. – 1963.g. Latvijas Rūpniecības uzņēmumu projektēšanas institūts, vecākais ekonomists; 
1961.g. Rīgas Ģenerālā plāna birojs, ekonomists; 
1951. – 1960.g. (ar pārtraukumu) Rīgas DOK – 1, Jūras zvejas osta, strādnieks. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1993.-2002. Republikas ekonomiskās attīstības pamatrādītāju kvantitatīvā analīze un 
tautsaimniecībai prognozēšanai nepieciešamās datu bāzes sagatavošana. Modelēšanas 
instrumentārija izstrāde. Zinātniskie pētījumi pēc LR Ekonomikas ministrijas pasūtījuma. 
Rīga, 300 lpp. (līdzautori R.Počs, K.Misāns u.c.); 
1999., 2000. Zviedrijas – Latvijas muitas biletārais sadarbības līgums; 
2003. – 2005. Latvijas muitas stratēģija; 
2006.-2009. VID Muitas darbības stratēģija; 
2004. ASV Enerģijas ministrijas finansētā pētījuma projekts „Dubultā pielietojuma preču 
eksporta, importa un tranzīta kontroles uzlabošana”. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
1. A.Krastiņš. Muitnieku mācību sistēma Latvijā. Latvijas ekonomikas un izglītības aktuālie 
aspekti. Zinātniskie raksti. RTU, R., 1998. 4 lpp. 
2. A.Krastiņš. Cigarette Smuggling in Latvia. World Customs Organization 97th/98th Consil 
Sessions. WCO, Brussel, 2001. 
3. A.Krastiņš, A.Latkovskis. Accession preparation: the case of Latvian custom. Missions 
Economiques. Revue Elargis-sement Nr. 31 October 2, 2002.-Paris, 2002. 
4. G.Kauliņa, A.Krastiņš. Nekustamā īpašuma nodokļa reforma un nodokļa turpmākās 
attīstības iespējas. RTU Zinātniskie raksti. 3.sērija Ekonomika un uzņēmējdarbība. 
Tautsaimniecības teorija un prakse. RTU., R., 2002. 6 lpp. 
5. M.Pētersone, A.Krastiņš. Mācību kursa izstrādāšanas sistēma muitā. „Tautsaimniecības un 
izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā.” Starptautiskās zinātniskās konferences 
zinātniskie raksti. R., RTU, 2003. 6 lpp. 
6. M.Pētersone, A.Krastiņš. Lektoru apzināšana. atlases un apmācības sistēma Latvijas 
Republikas Valsts ieņēmumu dienestā. „Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas 
mūsdienu periodā.” Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. R., RTU, 2003. 
7 lpp. 
7. A.Krastiņš. Muitas izglītības sistēmas attīstība Latvijā. „Nodokļu administrēšanas un 
muitas stratēģiskā loma tautsaimniecības attīstībā”. starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences zinātniskie raksti. RTU, R>< 2003. 9 lpp. 
8. G.Kauliņa, A.Krastiņš. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana pasažieru pārvadājumiem 
Latvijā un citās Eiropas valstīs un tā ietekme uz Latvijas pasažieru pārvadājumu 
konkurētspēju. „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas ”Starptautiskās 
zinātniskās konferences zinātniskie raksti. RTU., R., 2004. 
9. A.Krastiņš, A.Urtāns, R.Počs, N.Sprancmanis Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas 
institūts 10 gados. R., RTU, 2004. 2,02 a.l. 
10. Stratēģiskas nozīmes dulbultā pielietojuma preces un to kontrole. A.Salmiņa un 
A.Krastiņa redakcijā. R., 2004. 28 a.l. (ar līdzautoriem) 
11. G.Kauliņa, V.Andrējeva, A.Krastiņš. Uzņēmuma ienākuma nodokļa attīstība Latvijas 
nodokļu sistēmā. RTU Zinātniskie raksti. 3. sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. RTU., 
R.,2005 8 lpp. 
12. A.Undzēns, A.Krastiņš. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles 
stratēģijas īstenošanas efektivitāte un tās novērtējuma pilnveidošanas iespējas. 7 lpp. 2005 
13. A.Krastiņš, A.Salmiņš Divejāda pielietojuma preču kontrole. R., 2007., 256 lpp. 
14. A.Krastiņš, K.Ketners, V.Andrējeva Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē R., 
2007., 135 lpp 
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Publikācijas (skaits un apjoms): 
Vairāk nekā 60 zinātniskie darbi, tai skaitā 4 monogrāfijas par Latvijas tautsaimniecības 
attīstības problēmām, investīciju efektivitāti u.c. Kopējais publikāciju apjoms 91 a.l. 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
2007.g. maijs. A. Krastiņš. Starptautiskā semināra vadīšana ar Moldāvijas 
muitniekiem.„Muitas speciālistu izglītība”. Rīga.  
2007.g.marts. A. Krastiņš. Starptautiskā konference „Pasaules muitas organizācijas un muitas 
aktuālās problēmas”. Brisele. 
2006.g.novembris. A. Krastiņš. Pasaules muitas organizācijas starptautiskā konference 
”Muitas sadarbība ar augstskolām. ” Brisele. 
21-23.03.2007.gads. A. Krastiņš. Starptautisko semināru vadīšana par „Stratēģisko preču 
kontroli” ar Melnkalnes dalībniekiem, LR Ārlietu ministrija. Rīga. 
27-28.03.2007. A. Krastiņš. Starptautiskās konferences orgkomitejas loceklis. WCO 
PICARD. Brisele. 
14-16.maijā 2008. gada. A.Krastiņš. Starptautiskās konferences darba grupas loceklis.WCO 
PICARD. Ķīnā. Šanhajā. 

     A.Krastiņš. Starptautiskā konference „Muitas izglītības sistēmas pilnveidošana”.2009.g. 
08.04.-11.04.2009. Baltkrivija. 

     A.Krastiņš. RTU metodiskā konference. „No mācīšanas uz aktīvo mācīšanos jeb Labā 
studēšanas prakse”..16.04.2009.g.Rīga. 
A.Krastiņš. Starptautiskās PICARD konferences orgkomitējas loceklis. 
Brisele.2009.g.februārī. 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē no 1970.gada (37gadi) 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
2004.gada LR Ministru prezidenta ārštata padomnieks muitas jautājumos; 
Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” direktors; 
Muitas konsultatīvā centra direktors; 
IEF Profesoru padomes loceklis; 
IEF Domes loceklis; 
IEF Metodiskās padomes loceklis; 
SESMI Padomes loceklis 
VID ģenerāldirektora padomnieks; 
LR Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komitejas priekšsēdētājas padomnieks; 
RBS Skals padomes loceklis; 
VID Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis; 
CITA INFORMĀCIJA 
Pasaules muitas organizācijas Goda raksts 2004.g.; 
ASV Valsts iekšējās drošības departamenta (U.S. Department of Homland security) atzinības 
raksts. 2004.g.; 
LR Augstākās izglītības padomes atzinības raksts. 2004.g. 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par muitas izglītības sistēmas 
izveidošanu Latvijā. 2004.g. 
LR Finanšu ministrijas atzinības raksts. 2004.g. 
RTU Atzinības raksts. 2004. 
VID goda zīmi un VID 1.pakāpes goda zīme „Par ieguldījumu muitas dienesta attīstībā”. 
RTU Goda darbinieka nosaukums 2004. 
Liepājas pilsētas Domes Pateicība.2004, 2008.  
LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts. 2008.g. 
Latvijas valsts apbalvojums IV šķiras Atzinības krusts ar goda zīmi 2008.g. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:   Valērijs KUŅICKIS 
Dzimšanas dati:  17.10.52. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1990. – docents 
1985. – filozofijas zinātņu kandidāts 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
1981. Augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas institūts Minskā 
1980. – 1984. Neklātienes aspirantūra Latvijas Universitātē 
1985.disertācijas aizstāvēšana Maskavas Valsts Universitātē 
1997. – 1998. Piedalīšanās Latvijas – Somijas starptautiskā projektā 
2001. – 2002. Latvijas – Lietuvas – Igaunijas projektā arodpedagoģijas jomā. 
    
DARBA PIEREDZE 
2006. RTU Filozofijas un socioloģijas katedras docents 
1990.- 2005.g. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents  
1980.- 1990.g. RTU vecākais pasniedzējs 
1975.- 1980.g. RTU asistents  
1993. – 2003. Latvijas Policijas akadēmija, Latvijas Sporta Akadēmija Baltijas Krievu 
Institūts, Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rimpak „Livonija”, Praktiskās Psiholoģijas 
Augstskola u.c. augstskolu docents. 
  
PUBLIKĀCIJAS 
Mācību un metodiskie līdzekļi 

1. V.Kuņickis. Pedagogs – jaunrades vadītājs. Arodpedagoģijas elementi. 8.laidiens. 
Rīga, RTU, 1999.g.- 35 lpp. 

2. Industriālās attiecības.// Mācību līdzeklis. (autoru kolektīvs). R., RTU, 2001. (30 lpp.) 
3. V.Kuņickis. Profesiografiskā analīze: izmantošana un iespējas.  

Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 1.sēj., Rīga, RTU, 

2002. 58.-61.lpp. 
2. V.Kuņickis. Organizāciju kultūra: mūsdienu diagnostikas metodes.RTU Zinātniskie 

raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 4.sēj., Rīga, RTU, 2003. 154.-158.lpp. 
3. V.Kuņickis. Organizāciju personāla apmācības aktuālās problēmas. RTU Zinātniskie 

raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 6.sēj., Rīga, RTU, 2004. 86.-89.lpp. 
4. V. Kuņickis. Cilvēku resursu vadīšana: problēmas un risinājumi. RTU Zinātniskie 

raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8.sēj., Rīga, RTU, 2005. 116.-120.lpp. 
5. V. Kuņickis. Industriālās un darba attiecības mūsdienu apstākļos.RTU Zinātniskie 

raksti. 8.sēr. Humanitārās un sociālās zinātnes. 10.sēj., Rīga, RTU, 2006. 88.-93.lpp. 
6. V. Kuņickis. Biznesa socioloģija.// Mācību materiāli un vingrinājumi. R., RTU, 2005. 

56 lpp. 
Referāti: 

1. V.Kuņickis. Profesiogrāfiskā analīze organizācijās. RTU 42.Starptautiskā zinātniskā 
konference, Rīga, 2001.gada 11.-13.oktobris, referāts. 

2. V.Kuņickis. Organizāciju kultūras diagnostikas mūsdienu metodes. RTU 
43.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2002.gada 10.-14.oktobris, referāts. 

3. V.Kuņickis. Organizāciju personāla apmācības aktuālās problēmas. RTU 
44.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2003.gada 9.-11.oktobris, referāts. 
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4. V.Kuņickis. Cilvēkresursu attīstības tendences mūsdienu apstākļos. RTU 
45.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2004.gada 14.-16.oktobris, referāts. 

5. V.Kuņickis. Valsts un privāto augstskolu īpatnības sociālo zinātņu apguvē. RTU 
46.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2005.gada 13.- 15.oktobris, referāts. 

6. V.Kuņickis. Mūsdienu industriālo attiecību sistēmas aktuālās problēmas. RTU 
47.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2006.gada 12.- 14.oktobris, referāts. 

7. V.Kuņickis. Industriālais konflikts mūsdienu apstākļos, problēmas un tendences. RTU 
48.Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2007.gada 11.- 13.oktobris, referāts. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Lekciju kursi: 

Vispārējā socioloģija 
Sociālā psiholoģija 
Industriālās attiecības 
Biznesa socioloģija 
Personāla vadīšana 
Mazās grupas un personības psiholoģija 
Organizāciju psiholoģija 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds, uzvārds:   Jānis ĶIPSNA 
E-pasts:   janis.kipsna@rtu.lv  
Tālrunis darba:  +371 67089368, +371 67089015 
Dzimšanas dati:  07.08.45. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:   latviešu valoda 
Citas valodas:    krievu valoda, vācu valoda 
 
IZGLĪTĪBA 
1969. - 1972. Rīgas Politehniskais institūts - aspirantūra 
1964.-1969. Rīgas Politehniskais institūts. Specialitāte: inženieris-ekonomists mašīnbūves 
ekonomikā un organizācijā 
1963. - 1964. Rīgas Dīzeļbūves rūpnīca, Rīgas Metālizstrādājumu rūpnīca. Specialitāte: 
virpotājs 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
2006.g. – RTU profesors 
2004.g. – Profesors 
1999.g. – Asociētais profesors 
1992.g. – Ekonomikas doktora grāds 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Uz zināšanu vadīšanu balstītas inovatīvas 
uzņēmējdarbības attīstība”, Rīga, 2006.gada 8.decembrī. Izsniegts sertifikāts. 
Zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas un 
stratēģijas”, Rīga, 2007.gada 4.aprīlī. Izsniegts sertifikāts. 
 
DARBA PIEREDZE 
no 1994.gada līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte: IEVF Uzņēmējdarbības un cilvēku 
resursu vadīšanas katedras vadītājs, profesors. 
IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupas vadītājs; asoc.profesors Uzņēmējdarbības 
vadīšanas profilinstitūta direktors, docents. 
no 1988.gada līdz 1994.gadam Rīgas Tehniskā universitāte: Uzņēmējdarbības vadīšanas 
profilinstitūta docents. 
IEF DZO un ražošanas vadīšanas katedras docents. 
no 1987.gada līdz 1988.gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas 
vadīšanas katedras vadošais zinātniskais līdzstrādnieks. 
no 1979.gada līdz 1987.gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas 
vadīšanas katedras vadītājs, docents. 
no 1972.gada līdz 1979.gadam Rīgas Politehniskais institūts: IEF DZO un ražošanas 
vadīšanas katedras vec.pasniedzējs, docenta v.i., docents. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA   
Dalība zinātniskos projektos: 

- zinātniskās pētniecības projekts ZP (IZM) – 2007/14 
„Nekustāmā īpašuma attīstību ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un 
risinājumi” 
2007.gada 1.oktobris – 2008.gada 15.septembris, Ls 10 000. 
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- zinātniskās pētniecības projekts R7357 „Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas 
būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos” 
2008.gada 3.marts – 2008.gada 31.decembris, Ls 20 000. 

Zinātniskā eksperta darbība: 
- Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padome, oponents 

Sandra Bebra promocijas darbam „Intelektuālo darbinieku vadīšanas metodes un to 
pilnveidošanas nepieciešamība”, 2007.gada 27.aprīlis. 

- Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija, eksperts Ievas Kalves promocijas darbam 
„Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā”, 2007.gada jūnijs. 

 
PUBLIKĀCIJAS 
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits: 53. 
Publikācijas zinātniskos izdevumos no 2005.gada: 
1. Ķipsna J. Uzņēmējdarbība un darba vide. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 

attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 
2005., 9 lpp. 

2. Ķipsna J. Darbaspēka resursi un darba vide. RTU Zinātniskie raksti. 3.sērija, 13.sējums. 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Rīga, 2006.g.. 7 lpp. 

3. Černajs J., Ķipsna J. Employs and corporate social responsibility.  
https://files.rtu.lv/zdas/publications/fulltext/pub3359.doc 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
Kopējais publikāciju skaits: 64. 
No 2005.gada – 14. 
Dalība zinātniskās konferencēs: 
1. Kozlovs V., Kozlova S., Ķipsna J. Jaunās tehnoloģijas vides vadīšanas jautājumu 

risināšanā. RTU 46.Starptautiskā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2005.g. 13.-15.oktobris, 1 lpp. 

2. Kozlovs V., Ķipsna J., Ieviņš J. Darba apstākļu novērtēšana darbinieku aptaujas rezultātā. 
RTU 46.Starptautiskā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2005.g. 13.-15.oktobris, 1 lpp. 

3. Ķipsna J. Darbaspēka resursi un darba vide. RTU 47.Starptautiskā Inženierekonomikas 
fakultātes 40.gadadienai veltītā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2006.g. 21.-23.septembris, 1 
lpp. 

4. Ķipsna J. Darba normēšana un uzņēmējdarbības vadīšana. RTU 48.Starptautiskā 
zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 
Referāta tēzes. Rīga, 2007.gada 11.-13.oktobris, 1 lpp. 

5. Černajs J., Ķipsna J. Darba devēju un uzņēmumu sociālā atbildība. RTU 49.Starptautiskā 
zinātniskā konference. Nacionālās ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 
Referāta tēzes. Rīga, 2008.gada 13.-15.oktobris, 2 lpp. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs RTU no 1972.gada. 
Lekciju kursi: 
IUV 229 Cilvēku resursu ekonomika, IUV 266 Vadīšanas teorija, IUV 301 Uzņēmējdarbības 
vadīšana, IUV 302 Darba vadīšana, IUV 440 Vadīšanas lēmumu pieņemšana, IUV 506 
Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana, IUV 514 Vadīšanas organizācija, IUV 516 Darba 
vadīšana, IUV 613 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana. 
No 2005.gada vadīts un aizstāvēts 41 maģistra darbs. 
Veikta studiju programmu izstrāde, dokumentu sagatavošana akreditācijai un ikgadējo 
pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošana. 
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ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
 Saskaņā ar IEF Domes sēdes lēmumu Nr.51, 2002.gada 18.martā ir studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana Vadības komitejas un Pašnovērtējuma darba grupas vadītājs. 
Bakalaura profesionālo studiju  programmas „Cilvēku resursu vadīšana” direktors. 
RTU Senators, Senāta Studiju kvalitātes un studiju programmu komisijas dalībnieks, Vadības 
un administrēšanas nozares studiju programmu komisijas priekšsēdētājs. 
Studiju programmu ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu eksperts. 
IEF domnieks. 
RTU IEF Inovāciju ekonomiskā centra Padomes dalībnieks. 
IEVF Programmu direktoru Padomes dalībnieks. 
RTU 46.Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas” referātu tēžu krājuma redkolēģijas dalībnieks, Rīga, 2005.   
RTU Zinātnisko rakstu 3.sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība” 10.sējuma redakcijas 
kolēģijas dalībnieks, Rīga, 2005. 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti. Konferences programmas komitejas dalībnieks. Rīga, 2005. 
RTU 47.Starptautiskās Inženierekonomikas fakultātes 40.gadadienai veltītās zinātniskās 
konferences referātu tēžu krājuma redakcijas kolēģijas dalībnieks. Rīga, 2006. 
RTU Zinātnisko rakstu 3.sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība” 12.sējuma redkolēģijas 
dalībnieks. Rīga, 2006. 
RTU 48. Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas” referātu tēžu krājuma redkolēģijas dalībnieks. Rīga, 2007. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
Darbība starptautiskās apvienībās: 
- International academy of ecology and life protection sciences (IAELPS), St.-Petersburg. 
Akadēmiķis no 2000.gada 28.septembra. 
Apbalvojumi: 
RTU rektora 2006.g. 28.aprīļa rīkojums Nr.21-180 par prēmijas piešķiršanu „Par veikumu 
mācību metodisko līdzekļu izstrādē un piedalīšanos 2006.g. 11.aprīlī metodisko darbu 
izstādē”. 
RTU rektora 2007.g. 9.maija rīkojums  Nr. 21-226  par  prēmijas  piešķiršanu  „Par metodisko 
darbu 2006./2007. studiju gadā. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:  Anita LANKA 
E-pasts:  anita.lanka@neonet.lv 
Dzimšanas dati:   06.02.50. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  Latviešu 
Citas valodas:    Krievu, angļu 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI  
1990. Pedagoģijas zinātņu kandidāte 
1993. gadā nostrificēta par Pedagoģijas zinātņu doktori. 
 
DARBA PIEREDZE  
1977 - 1983 Rīgas 28. vidusskolas, Rīgas 49. vidusskolas skolotāja 
1983 – 1990 Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts, zin. līdzstr. 
1990 – 1992 Izglītības attīstības institūts, Pirmsskolas un sākumskolas katedras docente 
1992 – 1994 Rīgas 1. kristīgās skolas direktora vietniece mācību un zin. pētn.darbā 
1994 – 1995 RPIVA sākumskolas katedras vadītāja, docente 
1995 – 1998  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes docente, DPU Latviešu valodas 
katedras docente, RTU Humanitārā institūta docente 
Kopš 2002. gada RTU Humanitārā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras asoc.prof.  
No 2002.gada janvāra RTU Humanitārā institūta direktore. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1. Grants Nr.03.1016 “Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā” (G.Ozolzīle, 

A.Lanka, S.Gudzuka , R. Taraškevičs). 
2. A.Lanka, E. Mūrnieks līdzdalība Eiropas Izglītības padomes pētn.projektā “Comparative 

Analyses of Vocational Education and Training Reform and the Role of Teacher 
Training”. 

3. A.Lanka. RTU Starpfakultāšu pētījums projektā „Intelektuālā sistēma procesorientētu 
studiju efektivitātes pilnveidei”. 

4. A.Lanka. Projekts U7117 „Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma 
studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei”. 

5. Grants Nr. Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. A. Karules zinātniskā un 
metodiskā darbība.  

 
PUBLIKĀCIJAS 
1. Lanka A. Mūsdienu tehniskās inteliģences izglītošanas teorētiskie avoti. Referāts nolasīts 

RTU 43.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada 14. oktobrī. 
2. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika. RTU Zinātniskie raksti. 

8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 4.sēj., Rīga, RTU, 2003, 41.-46.lpp. 
3. Lanka A. Objektīvās pedagoģiskās likumsakarības, tradicionālie jēdzieni un mūsdienu 

pedagoģiskā realitāte. Referāts nolasīts RTU 44.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 
2003.gada 10.oktobrī. 

4. Lanka A. Laboratorijas darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu skatījumā). 
Referāts nolasīts RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī. 

5. Lanka A. Vērtēšana procesorientētās studijās. Referāts nolasīts RTU 46.Starptautiskā 
zinātniskā konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī. 
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6. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā. RTU Zinātniskie raksti. 
8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 8.sēj., Rīga, RTU, 2005 (6 lpp.). 

7. Lanka A. u.c. Zināšanu vērtēšana un pašvērtēšana procesorientētās studijās, izmantojot 
intelektuālu sistēmu, balstītu uz jēdzienu tīkliem. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un 
mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”. Rīgā, 23.-24.februārī 
2006.g. Tēzes. 65.-66.lpp. 

8. Lanka A., E.Murnieks. Vocational Education and Training in Latvia: The Problems and 
Solutions. / The Transformation of Vocational Education and  Training  (VET)  in the 
Baltic States – Survey of Reforms and Developments . Series:  Technical and Vocational 
Education  and Training: Issues, Concerns and Prospects, Vol.4. Springer, 2006. 

9. Lanka A.. Lapiņa I. Vērtēšanas metodoloģijas pilnveide. RTK Zinātniskie raksti. 
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 4.sēj., Rīga, Izdevniecība „RTU”, 2006, 
36.-42.lpp. 

10. Lanka A. Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā definēto 
pamatprasību sasniegšanai. RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās 
zinātnes” , 10.sēj., Rīga, RTU, 2006, 65.-70.lpp. 

11. Lanka A. co-author. Intelligent System for Student Knowledge Assesment// Scientific 
Proceedings of Riga Technical University, 5th series , Computer Science, Applied 
Computer Systems, Riga, RTU, 2006. 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Lanka A. Kāds ir studentu guvums plūsmas lekcijās. // Jaunais Inženieris – 2002. – Nr.13 

– 3. lpp. 
2. Lanka A. Mācīšanās metodika. Mācību līdzeklis./ Ievads studiju nozarē. Rīga, RTU, 2002. 

(30 lpp.) 
3. Lanka A. Pedagoģiskais process. RTU HI, 2003. (99 lpp.) 
4. Lanka A. Metodiskie ieteikumi./ Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma „Arodpedagoģija”. Rīga, RTU, 2004. (21 lpp.) 
5. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi./ Viengadīgās arodskolotāju pamata 

pedagoģiskās izglītības programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (15 lpp.)  
6. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (55 lpp.) 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
1. RTU 48.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2007.gada 12. oktobris. Ziņojums 

“Profesionālās izglītības skolotāja profesija Eiropas kontekstā.” 
2. Konference “ Sadarbība profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanā un tālākizglītībā”. 

Rīga, 2006. gada 16. jūnijs. Ziņojums “Latvijas TTnet specifiskie mērķi Eiropas 
Savienības TTnet vispārējo mērķu kontekstā. 

3. Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”, Vīne, 29-30.06.2005. 8. Seminārs 
„Initiating VET TTNet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005 

4.  Partners meeting of the Leonardo da Vinci Programme pilot project “AmpVoc” lecture 
and workshop on the theme “Assessment for Better Learning” Riga, on 24 February, 
2005. 

5.  Seminārs „Initiating VET TTnet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005., ziņojums “ Key questions 
and priorities for national VET teacher/trainer training network” . 

6. Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”, Vīne, 29. - 30.06.2005. 
7. RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2005.gada 14. oktobris. Ziņojums 

“Vērtēšana procesorientētās studijās.” 
8. 8th TTnet Annual Conference “ Taking stock of TTnet`s achievements and future 

developments” Thessaloniki, 8 and 9 December 2005. 
9. Rīgas Tehniskās koledžas 4.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 

2006.gada 11.aprīlis. Ziņojums “ 21.gs. izglītības pretrunas”. 
10.  “ Jauno un topošo skolotāju mentoru konference” .Jūrmala, 2006.gada 28.-29.aprīlis. 
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PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Vadīti ap 20 maģistra darbi gan LVU, gan RTU. 
Vadīti ap 40 bakalaura darbi un 80 kvalifikācijas darbi. 
Lekciju kursi: 
LVU  
“Vispārīgā pedagoģija”, “Audzināšanas teorija”,”A.Adlera psiholoģiskās atziņas pedagoga 
darbā”. 
RTU  
“Pedagoģiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas teorija”, “Pedagoģiskās 
domas vēsture”, “Augstskolu didaktika”. 
1. Ir izstrādāti studiju kursi, kuri tiek realizēti studiju programmā “Arodpedagoģija”: 

“Pedagoģiskais process”, “Mācīsanās metodika”, “Audzināšanas teorija”. 
2. Darbojas RTU Senāta Studiju programmu komisijas darbā. 
3. Kopā ar profesoru E.Mūrnieku ir izstrādāta koledžas līmeņa studiju programma 

“Arodpedagoģija”. 
4. Vieslektore Vāxjo universitātes organizētajos skolotāju tālākizglītības kursos Zviedrijā un 

Vidzemes augstskolā kopš 2000. gada septembra ( Zviedrijas un Latvijas kopprojekts 
skolotāju tālākizglītībā “ Values in the Baltic Sea Perspective”). 

 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “ Humanitārās un sociālās zinātnes” redkolēģijā. 
2. Darbība RTK Zinātnisko rakstu redkolēģijā. 
3. Līdzdalība Profesionālās izglītības skolotāju profesijas standartu izstrādē. 
4. Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas apguves valsts 

programma). 
5. Sadarbība ar IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, lasot lekcijas 

skolotāju, skolu vadītāju un metodiķu kursos. 
6. Eiropas Profesionālās izglītības skolotāju izglītotāju sadarbības tīkla (TTnet) koordinatore 

Latvijā. 
7. Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra nacionālās 

programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 
paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei”.  

8. Eiropas Struktūrfonda projekta “Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas 
un IT jomā” vadītāja. 

9. Piedalījusies Leonardo da Vinci transnacionālajā projektā “ Modulis- saikne starp sākuma 
un tālāko profesionālo izglītību ( 1998. decembris - 2001.gada aprīlis ), kura ietvaros tika 
iepazīta profesionālā izglītības pieredze Islandē. 
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Dzīves un darba gājums 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Nataļja LĀCE 
E-pasts:    natalja.lace@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  +371 67089324 
Dzimšanas dati:   17.02.60. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  krievu 
Citas valodas:   latviešu – augstākā pakāpe, 

angļu – pārvaldu brīvi. 
IZGLĪTĪBA 
1982. – 1985. RPI aspirantūra; 
1977. – 1982. Rīgas Politehniskais institūts (RPI)– inženiere – ekonomiste, diploms Nr. 
357974. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1993.Ekonomikas doktore – Rīga, RTU, Habilitācijas padome H-09, Dr.oec. diploms 
BD000487; 
1990.Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds – Latvijas Zinātņu akadēmija, Ekonomikas 
institūts, diploms Nr. 032803. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA  
kopā par periodu no 1996.g. piedalījās vairāk nekā 30 semināros: 
1. Entrepreneurship Education Colloquium on Participant-Centred Learning. Harvarda 

Biznesa skolā, Bostonā, ASV. 2008. jūlijs. 
2. Latvijas Bankas ikgadējas konferences: 2006.; 2007.; 2008.gadā 
3. „Connect Latvia” rīkotie semināri: Accelerating innovation with the smart money. 

Starting a Business Angel network in Latvia (Rīgā, 27.oktobris, 2006.); The Latvia – US 
Entrepreneurial Forum (10.oktobrī, 2005.) u.c. 

4. „Towards knowledge-based economy” (RTU 2008.g. decembrī); “Small Business 
Management: Innovation, Strategy, Values” (2006. jūnijs); „Trends and drivers 
implementing international collaboration between European enterprises” (Rīga, 2005.g. 
18.februārī) – Starptautisko zinātnisko semināru organizatore un vadītāja. 

5. Uzņēmuma finanšu ekonomiskā analīze.- Rīgā: Hipotēku bankas finanšu konsultāciju 
centrs, 2006. g. 3. – 4. martā  

 
DARBA PIEREDZE 
2006. decembris. Rīgas Tehniskās universitāte, profesore; 
2003.-2006. decembris.Rīgas Tehniskās universitāte, asociētā profesore; 
1994.-2003. Rīgas Tehniskās universitāte, docente; 
No 1994. “LATFEM” SIA (reg. Nr. 000305459) konsultants finanšu un ekonomiskas 
jautājumos; 
1990.-1994.Rīgas Tehniskās universitāte, lektore; 
1985.-1990.Rīgas Tehniskās universitātes Automatizētās Projektēšanas Sistēmu Centra 
zinātniskā līdzstrādniece; 
1982.-1985. Rīgas Politehniskā institūts, aspirante; 
1982. Rīgas Politehniskā institūts, asistente. 
 
ZINĀTNISKO INTEREŠU SFĒRA 
Investīcijas un finanšu vadība; uzņēmējdarbības vadība 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1. Piedalīšanās LZP grantu izpildē: „Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā”; 

„Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā”  
2. 5FP Projekta „PROMINENCE – Promoting Inter-European Networks of Collaborating 

Extended Enterprise” (Kontrakts G1RD-CT-202-00713) apakš-kontrakta (L692) vadītāja 
3. ES finansēta zinātniskā projekta POSICOSS (G4RD-CT-1999-00103) sagatavošana 
starptautiskajam auditam (2005.g.maijs - jūnijs - 2006.g.aprīlis), kā arī visu formalitāšu 
kārtošana. Saņemts pozitīvs slēdziens. 

3. IZM – RTU pētniecības projekta „Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu 
novērtēšanas sistēmas izstrāde” (U7111) – 2006.g. - vadītāja 

4. Piedalīšanās pētniecības projekta izpildē „Uz ekonomisko zināšanu vadīšanu balstītas 
inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā” (R 7076)- 2006.g.  

5. Projekta LV2003/005-876/MPF/0017 „Zināšanu vadības centrs” eksperte. 
6. Piedalīšanās IP „Making business work in the New Europe – Learning from the Baltic Sea 

Region” (2006-2009) SOCRATES programmas ietvaros organizēšanā un realizēšanā. 
7. Starptautiskās konferences “TOWARS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY” & 

“ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, EFFECTIVENESS” 
2007.g. 12. -13. aprīlī (170 dalībnieku) organizatore. 

8. Sadarbības līguma ar Brno Tehnoloģijas universitātes Biznesa un Vadības fakultāti 
koordinatore. 

9. Piedalīšanās IZM-RTU pētniecības projekta izpildē: International Summer School for 
doctoral students “Creative Business Environment: Possibilities of Research” and 
International Scientific Seminar “Challenges of Research: Theory and Practice” (2007.) 

10. RTU pētniecības projekta „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgo attīstību 
ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums” (ZP-2007/15) - 2007.-2008.g. vadītāja 

11. IZM-RTU projekta „Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: 
attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums”(2008.) vadītāja. 

12. RTU projekta „Intelektuālā kapitāla ietekmes uz mazo un vidējo komersantu inovatīvo 
uzvedību un ilgtspējīgu attīstību novērtējums” (ZP-2008/11) – 2008.-2009. vadītāja 

 
PUBLIKĀCIJAS 
Par periodu no 2004.g. līdz 2008.g ir publicēti vairāk nekā 60 zinātniski raksti. 
2008.g. zinātniskās publikācijas: 
1. Ciemleja G., Lāce N. Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai // RTU zinātniskie 

raksti. 3. sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. - 16. sēj. (2008), 25.-34. lpp. 
2. Koleda N., Lāce N. Intellectual Capital as a key factor of financial stability of a company 

// The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, 49th 
International Scientific Conference of Riga Technical University, Latvija, Rīga, 9.-
13.oktobris, 2008. – CD-6 lpp 

3. Lāce N., Titko J. Practical application of discount rate calculation models to valuation of 
Latvian commercial banks // The Problems of Development of National Economy and 
Entrepreneurship, 49th International Scientific Conference of Riga Technical University, 
Latvija, Rīga, 9.-13.. oktobris, 2008. – CD -8 lpp. 

4. Ciemleja G., Lāce N. Selecting the KPI of SME by incorporating life cycle stage approach 
// The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, 49th 
International Scientific Conference of Riga Technical University, Latvija, Rīga, 9.-13.. 
oktobris, 2008. – CD- 5 lpp 

5. Ciemleja G., Lāce N. The role of customer capital for SME sustainable development // 
CRM 2008, International Scientific Conference Customer Relationship Management ´08, 
ČEHIJA, Pardubice, 24.-25. septembris, 2008. - 30-37. lpp 

6. Koleda N., Lāce N. New insight into elements of intellectual capital // KSI Transactions 
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on knowledge society, International science conference, Bulgārija, Sozopol, 3.-5. 
septembris, 2008. - 43-46. lpp 

7. Kozlovskis K., Lāce N. The Peculiarities of Money Management for a Small Investor in 
Volatile Markets // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and 
Informatics. Volume VI, ASV, Orlando, 29. jūnijs- 2.jūlijs, 2008. - 46-49. lpp 

8. Lāce N., Grigorjeva J. The Liquidity Crunch Impact on Stock Selection: Case from Baltic 
Equity Market // The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and 
Informatics. Volume VI, ASV, Orlando, 29. jūnijs - 2. jūlijs, 2008. - 50-54. lpp 

9. Lāce N., Sundukova Z. Financial Stability of Enterprises: Case from Latvia // Scientific 
Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. VI 
International Scientific Conference "Management and Engineering'08", Bulgārija, Sofia, 
19.-21. jūnijs, 2008. - 212-216. lpp 

10. Lāce N., Koleda N. Selecting the right tool for evaluating of solvency: the case of Latvian 
enterprises // 5th International Scientific Conference Business and Management'2008. 
Selected Papers. - Vilnius, LIETUVA: Vilnius Gediminas Technical University 
Publishing house "Technika", 2008. - 162.-168. lpp. 

11. Ciemleja G., Lāce N. The Factors Determining Innovation-Based Attitude of Latvian 
SMEs towards Sustainability // 5th International Scientific Conference Business and 
Management'2008. Selected Papers. - Vilnius, LIETUVA: Vilnius Gediminas Technical 
University Publishing house "Technika", 2008. - 28.-36. lpp. 

12. Koleda N., Lāce N. Key factors of financial stability of enterprises: case from Latvia // VI 
International Scientific Conference “Management, economics and business development 
in the new European conditions", Čehija, Brno, 23.-24.maijs, 2008. - CD-12 lpp 

13. Magidenko A., Gaile-Sarkane E., Didenko K., Lāce N. Informācijas resursu ekonomiskā 
nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā // LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. - Rīga, Latvija: LZP Humanitāro un 
sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2008. - 88.-93. lpp. 

14. New European challenges for small business prospective: The monograph / Edited by 
Natalja Lace. – Riga: RTU Publishing House, 2008. - 147 pp. 

15. Grigorjeva J., Lāce N. Evaluation of impact of financial result plausibility of Baltic state 
companies on equity performance // Economics and Management - 2008. International 
scientific conference proceedings, Economics and Management - 2008, Lietuva, Kaunas, 
10.-11. aprīlis, 2008. - 115-120. lpp 

16. Koleda N., Lāce N. Проблема оценки платежеспособности предприятия. // 6 
Международная научно-техническая конференция «Наука – образованию, 
производству, экономике», Baltkrievija, Minska, 31. decembris-2. februāris, 2007. - 
118-123. lpp 

17. Ciemleja G., Lāce N. Применение современных инструментов управления бизнесом 
для повышения рентабельности малых предприятий в Латвии // 6 Международная 
научно-техническая конференция «Наука – образованию, производству, 
экономике», Baltkrievija, Minska, 31. janvāris-2. februāris, 2008. - 231-235. lpp 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Lekciju materiāli “Investīcijas un finansēšana”, ”Korporatīvās finanses”, “Ekonomika 

vadītājiem”, “Investīciju plānošana” [elektroniskais resurss] u.c. ortus.rtu.lv 
2. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālā grāda iegūšanai.- 

Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. 
3. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā maģistra studiju 

programmā "Uzņēmējdarbība un vadīšana" ekonomista kvalifikācijas iegūšanai.- Rīga: 
RTU Izdevniecība, 2005. 

4. Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu sociālo zinātņu maģistra akadēmiskā 
grāda iegūšanai.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2005. 
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5. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi.- Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2005. 

 

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
Par periodu 2004. – 2008.g. dalība 47 starptautiskās zinātniskās konferencēs. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs RTU (RPI) no 1982.g. 2.augusta. 
Lekciju lasīšana bakalaura studijās; maģistra studijās. Bakalaura, maģistra, doktora darbu 
vadīšana un recenzēšana. 
Lekciju lasīšana citās augstskolās:  
3.- 9.septembris 2006. Technical University of Gabrovo; 
Marts- aprīlis 2007; Aprīlis 2008.Intensīvas programmas „Making business work in the new 
Europe – learning from the Baltic Sea Region” ietvaros, Tallinn. -Tallinn University of 
Technology; 
Septembris 2007; Marts 2008.; Decembris 2008. Brno University of Technology. 
     
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
RTU Senāta locekle; 
RTU Akadēmiskās sapulces locekle; 
RTU IEF Domes locekle, zinātniskā sekretāre; 
Promocijas padomes P-09 locekle; 
IZM starptautiskās Akreditācijas komisijas locekle; 
IEF Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas pastāvīgā locekle; 
RUE katedras Maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas locekle un atbildīgā sekretāre; 
IEF maģistru uzņemšanas komisijas locekle; 
Starptautisko konferenču un semināru organizatore; 
Redkolēģijas locekle; 
Programmas direktore; 
Studentu darbu konkursu novērtēšanas komisijas locekle; 
LZP eksperte. 
 
CITA INFORMĀCIJA 

2005.; 2002.; 2000. IEF dekāna pateicība  
2003.; 2002.; 2001; 1999. Par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu” Latvijas 
izglītības fonds un VAS “Latvijas dzelzceļš”; 
1997. “Par studenta zinātniskā darba vadīšanu” LR Ekonomikas ministrija 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:  Anatolijs MAGIDENKO 
E-pasts:  rue@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  +371 67089324 
Dzimšanas dati:   23.11.34. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  Krievu valoda 
Citas valodas:  Latviešu valoda, Angļu valoda, Vācu valoda, Ukraiņu valoda. 
 
IZGLĪTĪBA 
1992.- Habilitētais ekonomikas doktors (Dr. habil. oec.), Latvijas zinātnes padomes diploms;  
1990.- Ļeningradas Inženierekonomikas institūts, ekonomikas zinātņu doktors (1991.g. 
diploms); 
1974.- PSRS PM AAK, Mašīnbūves ekonomikas un organizācijas katedras docents; 
1971.- Latvijas Zinātņu akadēmija, ekonomikas zinātņu kandidāts; 
1967.-1970. Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte, klātienes aspirants; 
1960.- Rīgas Politehniskais institūts, kvalifikācija inženieris- elektriķis. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1992.- Dr. habil. oec., LZP (LZP diploms 1994. g.); 
1990.- Ekonomikas zinātņu doktors. Disertācijas nosaukums „Tehnisko risinājumu 
ekonomiskā pamatojuma metodoloģiskie pamati”. Aizstāvēšanas vieta Ļeningradas 
Inženierekonomikas institūts (doktora diploms 1991. g.); 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2005., 2006., 2007.- Starptautiskie sertifikāti par kvalifikācijas celšanu; 
1999.- 2007. Ukrainas Nacionālā Tehniskā universitāte; 
2008.- Ņujorkas akadēmijas loceklis (ASV); 
2000.- Rīgas Tehniskās universitātes profesora diploms; 
1999.- Starptautiskās ekoloģijas un darba drošības zinātņu akadēmijas akadēmiķis (ar 
diplomu); 
1992.- Ontario (Kanāda) rietumu universitātes, biznesa skola, saņemts sertifikāts; 
 
DARBA PIEREDZE 
2005.-2006. RTU Inovāciju pētījumu centra direktora vietas izpildītājs; 
1998.-2001. Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un tirgzinību profesora grupas vadītājs; 
Kopš 1998. Valsts profesors; 
Kopš 1992. Rīgas Tehniskā universitātes profesors; 
1974.-1992. RTU docents 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
Darbojas ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskajos virzienos. 
2009. gads. LZP projekts Nr. 09.1144 „Inovatīvas darbības attīstības ekonomiskie aspekti 
Latvijā”. 
2004.-2008. LZP projekts Nr. 04.1026 „Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas 
uzņēmējdarbības attīstībā”- projekta vadītājs; 
2007.- LIZM- RTU zinātniskais projekts R 7217 „Atkritumu savākšanas un pārstrādāšanas 
vadīšana Latvijā”- projekta izpildītājs; 
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2007.- LIZM- RTU zinātniskais projekts R 7215 „Dinamiskās uzņēmējdarbības vides analīzes 
iespējas: pētījumu sistēmas attīstība”- projekta izpildītājs; 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Pavisam ir publicēti 700 zinātniskie un metodiskie darbi t.sk.: 

1. Magidenko A., Šenfelde M. Latvijas reģionu konkurētspējas novērtējums // 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti, Rīga 2008. 90.-96. lpp. 

2. Dubro N., Magidenko A., Didenko K. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
ekonomiskie aspekti Latvijā // Ekonomika un uzņēmējdarbība RTU Zinātniskie raksti, 
3.sērija, 16. sējums. Rīga 2008. 35.-45. lpp. 

3. Puškina J. Magidenko A., Didenko K. Biznesa apdrošināšana kā pretkrīzes vadīšanas 
līdzeklis // Ekonomika un uzņēmējdarbība RTU Zinātniskie raksti, 3.sērija, 16. 
sējums. Rīga 2008. 106.-115. lpp. 

 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
Pēdējo 6 gadu laikā piedalījos 40 konferencēs. 
2008. gadā piedalījās 3 starptautiskās konferencēs. 
2007.gadā piedalījās 3 starptautiskās konferencēs ar publikācijām: 

1) International Scientific Dual Conference "TOWARDS KNOWLEDGE BASED 
ECONOMY" &"ENTERPRISE MANAGEMENT: DIAGNOSTICS, STRATEGY, 
EFFECTIVENESS", April 12-13, 2007, Riga, Latvia: 

2) Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas 2007, Rīga.- RTU, 11.-13. 
oktobris; 

3) Starptautisko attiecību aktuālās problēmas Kijevas Nacionālā universitāte, 2007.gada 
2. februāris. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 41 gads (kopš 1968.gada). 
Lekciju kursi: 
Maģistrantiem: „Produkta tirgzinības politika”, „Tirgzinības pētījumi”, „Ekonomisko procesu 
prognozēšana”, „Kvalitātes ekonomika”, „Ekonomiskās informācijas sistēmas”, „Inovācijas 
uzņēmējdarbībā”, „Projektu vadīšana”, „Tirgzinības teorija”, „Inovāciju ekonomika un 
vadīšana”. 
Doktorantiem: „Uzņēmējdarbības ekonomika”, „Inovāciju ekonomika”, „Tirgzinības teorija 
un prakse”, „Uzņēmējdarbības ekonomiskā analīze”. 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Izstrādātas 4 programmas: 
„Ekonomika”- akadēmisko bakalauru un maģistru studiju programmas; 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”- akadēmisko bakalauru un maģistru studiju programmas. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 

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

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

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

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

� no 2005.RTU Inovāciju ekonomisko pētījumu centra padomes loceklis; 
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� 2005. Baltkrievijas Nacionālās tehniskās universitātes konferences redkolēģijas 
loceklis; 

� 2005. Maskavas Elektroniskās tehniskās universitātes redkolēģijas loceklis; 
� 2001.-2005. RTU profesoru padomes loceklis; 
� Zinātnisko žurnālu redkolēģijas galvenais loceklis: 

1. 2001. RTU Zinātniskie raksti 3. sērija „Ekonomika un uzņēmējdarbība”, 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”; 

2. 2003.-2008. RTU IEF Zinātniskie raksti „Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā”, 
1.- 5. sējums; 

� 2002.-2007. RTU zinātniskie raksti „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
problēmas” galvenais redaktors. 

� LZP eksperts; 
� Starptautisko konferenču programmu komitejas loceklis- RTU 43.- 48. Starptautisko 

zinātnisko konferenču „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” 
programmas komitejas loceklis. 2002.-2007.; 

� Viļņas Tehniskās universitātes starptautiskās konferences zinātnisko rakstu 
redkolēģijas loceklis. 2005.; 

� RTU IEF RUI zinātniskās komitejas loceklis. 1995-2005.; 
� Kop 1978.g. RTU IVEF Domes loceklis; 
� RTU IEF RUE katedras maģistra darbu konsultatīvās pārbaudes komisijas 

priekšsēdētājs; 
� RTU IEF RUE katedras bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājs; 
� RTU IEF RUE katedras maģistra darbu aizstāvēšanas valsts komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 
� RTU studiju programmas „Ekonomika” pašnovērtējuma komisijas loceklis; 
� Kopš 1989.g. RTU IEF RUE katedras vadītāja vietnieks; 

 
CITA INFORMĀCIJA 

� Kopš 2008. gada Ņujorkas starptautiskās zinātniskās akadēmijas loceklis.  
� Kopš 1999. gada Starptautiskās zinātniskās ekoloģijas un darba drošības akadēmijas 

akadēmiķis. 
� Apbalvots ar RTU un IEF atzinības rakstiem 2002.-2008., kā arī 4 starptautiski 

sertifikāti par aktīvu darbību. 
� 2004. gadā saņemts Atzinību raksts no Liepājas Domes. 
� RTU Inovāciju ekonomiskā pētījumu centra organizators (2005.). 
� Starptautiskās sadarbības uzturēšana ar ārvalstu universitātēm- Ukrainas Nacionālo 

Tehnisko universitāti, Maskavas Elektronisko Tehnisko universitāti u.c. universitātēm 
Bulgārija, Norvēģija, Polija, Vācija, Lietuva, Baltkrievija. utt. 

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

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

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

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

� 1989. g. ”RTU Goda veterāns”;  
� 1991. g. ”RTU Goda darbinieks”. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Irēna MATISONE 
E-pasts:  irene@latnet.lv; Irena.Matisone@rtu.lv 
Tālrunis darbā:  +371 67089663; +371 67089366 
Dzimšanas dati:   31.01.49. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas:  angļu (ļoti labi), krievu (ļoti labi), vācu (sarunvalodas līmenī) 
 
IZGLĪTĪBA 
 1993.Latvijas Valsts universitāte (LVU), Svešvalodu fakultāte. Akadēmiskais grāds: Mg 
philol. (angļu val. mācīšanas metodikā). LU SF Domes apliecība Nr. 3/ 27.12.1993.  
1991.g.VII- VIII IREX programma angļu un amerikāņu studijās Džordžtaunas universitāte, 
Vašingtona, ASV. Apliecība:8/2/91. 
 1978.g. 6. 06. Zinātņu kandidāta eksāmens vācu valodā – teicami.Latvijas Valsts 
universitātes (LVU) Svešvalodu katedra, apliecība Nr. 9-AV 434/06.06.78. 
1967. - 1972. Latvijas Valsts universitāte (LVU). Svešvalodu fakultāte Angļu valodas un 
literatūras nodaļa. Diploms: Nr. 34552/ 29, 06.72. Kvalifikācija: filologs, angļu val. skolotājs. 
   
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
1. Starptautiska konference “Eiropas valodu diena 2005 Latvijā”: Valsts valodas politikas un 

ES valodu politikas vadlīnijas: daudzvalodība, mazo valodu aizsardzība. Latviešu valoda 
jaunajās tehnoloģijās: terminoloģijas izstrāde – viena no valodas politikas prioritātēm. 
Valodu situācijas raksturojums pasaulē, FIPLV loma. Nacionālo valodu asociāciju loma. 
Rīga, Latviešu biedrības nams, 26.09.2005. – Statuss: dalībniece, tulks. 

2. Starptautiska konference „Eiropas valodu portfelis (EVP) pieaugušajiem starptautiskajā 
apritē un Latvijā”: EVP struktūra, praktiskā izmantošana, valodas zināšanu vērtējuma 
līmeņi; vērtējums/pašnovērtējums. Valodu mācību centrs sadarbībā ar Valsts valodas 
aģentūru. Rīga, 26.11.2005. – Statuss: dalībniece. Sertifikāts. 

3. RTU IEF/Ukrainas valsts tehniskās universitātes / Starptautiskās tehnisko augstskolu 
ekonomikas fakultāšu dekānu asociācijas rīkotā starptautiskā zinātniskā konference 
”Towards knowledge-based economy” & ”Enterprise management: diagnostics, strategy, 
effectiveness”: sinhronais tulkojums angļu valodā no latviešu un krievu val. – 12.04.2007. 
– Statuss: tulks. 

4. Starptautiskā pasaules valodu skolotāju federācijas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģiona 
konference “Novitātes valodu mācīšanā un apguvē starpkultūru kontekstā” (18 stundas). 
Saskaņā ar IZM Nr. 1098, programmas kods A-901410080 / International conference of 
the FIPLV Nordic Baltic region: Innovations in Language Teaching and Learning in the 
Multicultural Context. (Creativity in Language Teaching and Learning, Experiences of 
Using the Common European Framework of Reference; European Language Portfolio at 
School and University; Intercultural Education and Multilingualism: Practical Aspects). – 
15.-16.06. 2007., Rīga, Latvija. – Statuss: dalībniece (FIPLV sertifikāts). 

 
DARBA PIEREDZE 

Kopš 2003.1.03. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Starptautisko 
ekonomisko šim brīdim sakaru un muitas institūts (SESMI): SESMI Valodu docētāju 
grupas vadītāja, praktiskā docente (angļu val.) 
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2001.5.02. -2003.1.03. RTU Valodu institūts: praktiskā docente (kopš 2001.5.02.) (angļu 
val.), Ārējo ekonomisko sakaru valodu docētāju grupas vadītāja darbā ar RTU IEF SESMI 
studentiem. 

1998. – 2001. RTU Valodu institūts: angļu val. lektore, Ārējo ekonomisko sakaru Valodu 
docētāju grupas vadītāja darbā ar RTU IEF SESMI studentiem. 

1998.VIII - X LR Valsts ieņēmumu dienests Mācību daļas galvenā speciāliste - angļu val. 
konsultante. 
1995. - 1998. RTU Humanitārais institūts: angļu val. lektore, Ārējo ekonomisko sakaru 
valodu docētāju grupas vadītāja darbā ar RTU IEF SESMI studentiem. 
1989. - 1995. RTU Valodu departaments: angļu valodas lektore (lietišķā angļu val.) darbā ar 
RTU IEF Starptautisko ekonomisko sakaru un tautsaimniecības vadības katedras studentiem, 
Valodu departamenta koordinatore – fakultātes vecākā darbā ar IEF. 
1977. - 1989. RTU (agrāk: RPI) Svešvalodu katedra: angļu val. lektore, SK koordinatore – 
fakultātes vecākā darbā ar RTU IEF studentiem. 
15.02.1973. -25.04 1977. RPI Svešvalodu katedra: vecākā laborante/ stundu apmaksas angļu 
val. lektore, darbā ar ekonomikas, celtniecības, elektroenerģētikas, skaitļošanas tehnikas un 
automatizācijas, mehānikas un aparātbūves specialitāšu studentiem. 
1971. - 1973. Rīgas Sanatorijas meža skola: angļu un vācu valodas skolotāja. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA NOZĪMĪGOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
RTU IEF SESMI doktorantu promocijas darbu kopsavilkuma teksta tulkojums  
1. Juris Kimmelis. Latvijas kapitāla tirgus novērtēšanas metodes un modelis (Latvian equity 

market – valuation methods and model) – R: RTU, 2007. 
2. Mārtiņš Čakste. Krājumu regulēšanas optimizēšana Baltijas valstu tirgos (Optimisation of 

stock management in the Baltic States markets) – R: RTU, 2007. 
3.  Valentīna Andrējeva. Hipotekārās kreditēšana Latvijā. Problēmas un risinājumi 

(Mortgage lending in Latvia. Problems and solutions). – R: RTU, 2005. 
4.  Dmitrijs Solovjovs. Modelling of quality assurance and management in transition period 

countries. – R: RTU, 2004.  
Dalība  SESMI un VID/ VID Mācību centra kopprojektos 
1. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un SESMI kopprojekts „Instrukcija par preferenciālās 

izcelsmes noteikumiem tirdzniecībā starp Eiropas Kopienu, pārējām Eiropas valstīm un 
Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerības dalībvalstīm”.  
Tulkojums no angļu val. latviešu valodā (~120 lpp.) – 2007.IX. – (kopā ar I.Blumfeldi, 
M.Ozolu).  

2. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Mācību centra un SESMI kopprojekts ”E-mācību 
programma muitas darbiniekiem “AGREX” – Lauksaimniecības preču pārbaude”. 
Datorizētas mācību programmas latviešu versijas izveide. Tulkojums, adaptācija. – 2007. I 
- VI. (kopā ar I.Blumfeldi). 

3. VID Mācību centra un SESMI kopprojekts – E-mācību programma muitas darbiniekiem 
“Automobiļa pārbaude”. Tulkojums, adaptācija programmas latviešu versijas izveidei. – 
2006. I - VI (kopā ar I.Blumfeldi). 

4. RTU SESMI – VID/Zviedrijas Muitas pārvaldes Mācību centra kopprojekts E-mācību 
programma muitas darbiniekiem “Harmonizētā preču klasifikācijas sistēma” 
(”Harmonizer”). Tulkojums, adaptācija programmas latviešu versijas izveidei. – 1999. 
(I.Matisone). 

Sadarbība ar LZA Terminoloģijas komisiju  
1. Darbs Terminoloģijas tulkošanas centra (TTC) Muitas terminoloģijas darba grupā – 

terminu saskaņošana. Rīga, TTC, 2003.VI – 2004. Statuss: darba grupas dalībniece, LZA 
Terminoloģijas komisijas (TK) pilnvarots eksperts. 
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2. RTU IEF SESMI Valodu docētāju grupas ekspertu izstrādāto speciālo terminoloģijas 
vārdnīcu saskaņošana ar LZA TK (1997.-2006.). LZA TK vadītājas V.Skujiņas 
recenzijas/atzinumi par: 

a. Angļu latviešu nodokļu terminu vārdnīca– Rīga: RTU, 2006. – 158 lpp. 
b. Angļu latviešu starptautiskas uzņēmējdarbības vārdnīca. – Rīga: Apgāds 

Zvaigzne ABC. – 2006. – 704 lpp. 
c. Angļu – latviešu – angļu muitas terminu vārdnīca. – Rīga: “Jāņa sēta”. – 1997. 

– 236 lpp. 
3. RTU IEF SESMI Valodu docētāju grupas ekspertu izstrādāto speciālo muitas un nodokļu 

terminoloģijas vārdnīcu terminoloģijas krājuma iekļaušana EuroTermBank Consortium 
terminoloģijas datu bāzē (Vienošanās (Declaration of Consent) par terminu iekļaušanu 
23.01.2006): 

a. Angļu latviešu nodokļu terminu vārdnīca (~6 000 terminu) – Rīga: RTU, 2006. 
– 158 lpp. 

b. Angļu – latviešu – angļu muitas terminu vārdnīca. (~12 tūkst. pamatvārdu un 
izteiksmju). – Rīga: “Jāņa sēta”. – 1997. – 236 lpp. 

Citi akadēmiskie projekti 
1. “Socrates” projekts Eiropas Padomes kopējās vadlīnijas valodu mācīšanā un 

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

2. ES projekts “Spring Day in Europe”: RTU IEF SESMI III RIBUO-13 (ĀES) studentu 
radošo eseju apkopojums un analīze par tēmu “Accession into the EU – expectations 
and concerns” – 16 studentu darbi (esejas) iekļauti SDE mājas lapā. – Dalībnieka 
apliecība. – 2003.21.III.  

 
Sadarbība ar RTU Starptautisko sakaru un sabiedrisko attiecību departamentu – RTU 
informatīvo un reprezentatīvo materiālu tulkošana/rediģēšana (2000.-2007.) 

- RTU informatīvs buklets “Skaitļi un fakti” – angļu teksta tulkojums – 2005, 2007. 
- RTU Prezentācija (40 slaidi) – 2006.III. 
- RTU buklets – 2006. – Rīga: RTU, 2006. – 20 lpp. 
- RTU mājas lapas angļu valodas versija – 2006.X – XII. 
- RTU Doktorantūras nolikums – tulkojums angļu valodā RTU mājas lapā. – 2006.XII. 
- RTU 145.jubilejas buklets “Your university for 145 years”. – Rīga: RTU, 2007. 

 
Sadarbība ar RTU IEF (1993. – pašreiz) 

- studiju programmu akreditācijas materiālu tulkošana, 
- studiju nolikumu tulkošana: 

- “Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu sociālo zinātņu bakalaura 
akadēmiskā grāda iegūšanai”. – Rīga : RTU, 2004. (angļu tulkojums – 2005.). 

- fakultātes mācībspēku un doktorantu  
  konsultēšana mācību kursu, zinātnisko darbu un publikāciju  
  sagatavošanā un tulkošanā angļu valodā; 
-  kvalifikācijas darbu nosaukumu tulkošana angļu valodā. 

 
PUBLIKĀCIJAS 
Vārdnīcas 
1. Uzņēmējdarbības loģistikas terminu angļu latviešu vārdnīca. – Rīga: Apgāds 

Zvaigzne ABC. –2007. – 168 lpp. 
Sastādītāji: N.Sprancmanis, J.Merkurjevs, I.Matisone, I.Blumfelde. 
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Tulkojums no angļu val.: I.Matisone, I.Blumfelde.L.Krieviņa, M.Ozola. 
Specialās jomas redaktori – N.Sprancmanis, J.Merkurjevs. 

2. Angļu latviešu nodokļu terminu vārdnīca– Rīga: RTU, 2006. – 158 lpp. 
~6 000 terminu.  
Termini saskaņoti ar LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātajiem terminiem. Vārdnīcas 
terminoloģijas krājums iekļauts LZA terminoloģijas datu bāzē (EuroTermBank 
Consortium). 
Sastādītāji: I.Matisone, I.Blumfelde; 
Speciālas jomas konsultanti: A.Krastiņš, K.Ketners, E.J.Niedrītis. 
Recenzente: LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja., LZA īst. loc. V.Skujiņa. 

3. Angļu latviešu starptautiskas uzņēmējdarbības vārdnīca. – Rīga: Apgāds Zvaigzne 
ABC. – 2006. – 704 lpp. 
~35 000 šķirkļu: starptautiskie ekonomiskie sakari, starptautiskā tirdzniecība, muita, 
uzņēmējdarbības loģistika, grāmatvedība, juridiskie aspekti u.tml..  
Termini saskaņoti ar LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātajiem terminiem. 
Sastādītāji: I.Matisone (autorkolektīva vadītāja), I.Blumfelde, L.Krieviņa, A.Ķēbere, 
M.Ozola; 

 Redaktori: I.Matisone, I.Blumfelde. 
Recenzenti: LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja., LZA īst. loc. V.Skujiņa, 
terminoloģe M.Ķirīte. 

4. Latviešu – angļu muitas sarunvārdnīca ”Muitas kontrole”. – Rīga: “Antēra”. – 1998. 
– 156 lpp. 
Sastādītāji: I.Blumfelde, I.Matisone, A.Ķēbere.  

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. I.Blumfelde, A.Ķēbere, I.Matisone. Nodokļu sistēma ārvalstīs. 1.daļa. Zviedrija. – RTU, 

SESMI, 2006.*  
Mācību metodiskais materiāls angļu valodā SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas 
specialitātes studentiem (informatīvi teksti (33 tēmas), kontroljautājumi teksta izpratnes 
pārbaudei, diskusijas ierosināšanai, ārvalstīs un Latvijā darbojošos nodokļu sistēmu 
salīdzinājumam, nodokļu jomas terminoloģija). 

2. I.Blumfelde, A.Ķēbere, I.Matisone. Nodokļu sistēma ārvalstīs. 2.daļa. ASV. – RTU, 
SESMI, 2006.*  
Mācību metodiskais materiāls angļu valodā SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas 
studentiem (informatīvi teksti (31 tēma), kontroljautājumi teksta izpratnes pārbaudei, 
diskusijas ierosināšanai, ārvalstīs un Latvijā darbojošos nodokļu sistēmu salīdzinājumam, 
nodokļu terminoloģija).  

* Materiāls pieejams SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas katedras metodiskajā 
kabinetā un SESMI Valodu docētāju metodiskajā kabinetā.  
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
Referāti un publikācijas zinātnisko konferenču zinātniskajos rakstos 
1. D.Solovjovs, R.Počs, I.Matisone. Internal Audit – a Quality System Assurance Tool. – 

RTU 42. Studentu zinātniskās konferences rakstu krājums, Riga, RTU, 2001. – pp. 270-
271. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā (RTU) 34 gadi (kopš 1973.g.) 
Lekciju kursi 
Speciālās angļu valodas kursi profesionālo un akadēmisko bakalauru un maģistrantūras 
studiju līmeņiem: 

- lietišķās angļu valodas kursi; 
- speciālo jomu angļu valodas kursi: 
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o ārējo ekonomisko sakaru vadīšana; 
o muitas un nodokļu administrēšana; 
o uzņēmējdarbības vadīšana un loģistika; 
o cilvēku resursu vadība; 
o nekustamo īpašumu pārvaldība. 

Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
Angļu valodas mācīšanas koncepcijas un kursu standartu izstrāde un koordinēšana 
IEF/SESMI akadēmisko profesionālo bakalauru un maģistrantūras studiju programmām. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
RTU Zinātnisko rakstu redakcijas kolēģijas locekle (angļu tekstu redaktore) 2001.- pašlaik). 
IEF SESMI Zinātniskā institūta Padomes locekle. (2006.X - pašlaik). 
IEF SESMI lietišķās angļu valodas sertifikāta eksāmena komisijas locekle. 
SESMI Doktorantūras angļu valodas eksāmena komisijas locekle. 
SESMI studentu atlases komisijas locekle, angļu val. iestājpārbaudes komisijas vad. 
SESMI mājas lapas darba grupas locekle. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
2002. - 2008. Vispasaules Valodu skolotāju federācijas (VVS F - Federation Internationale 
des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV ) – International Federation of Language 
Teacher Associations) biedre. 
1998. - 2008. LVSA (Latvijas Valodu skolotāju asociācijas) biedre. 
1992. - 2008. LAVSA (Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas) biedre. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds:   Gunta MAURĀNE 
E-pasts:    gmaurane@inbox.lv 
Tālrunis darbā:   +371 67089015 
Dzimšanas dati:   24.11.55. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:   latviešu 
Citas valodas:    krievu, franču 
 
IZGLĪTĪBA 
1992.-1993. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte- bioloģijas maģistra grāds. 
1973.-1978. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte- biologa, bioloģijas un ķīmijas 
pasniedzēja kvalifikācija. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2007. 11. – 2008.06. LU programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide, 
inovācijas augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā”. 
2007.g. 19.aprīlis. Latvijas ergonomikas biedrības konference/seminārs “Fiziskās slodzes 
darbā izraisītie veselības bojājumi, cēloņi un risinājumi”- sertifikāts. 
2007.g. 4.aprīlis.RTU zinātniskais seminārs “Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu 
attīstības problēmas un stratēģijas” – sertifikāts. 
2006.g.7.decembris. Latvijas ergonomikas biedrības seminārs - sertifikāts 
2002.08. – 12. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, kurss: Augstskolu 
didaktika: mūsdienu teorijas un prakse – sertifikāts. 
1999. Valsts Administrācijas skolas Personāla vadīšanas seminārs- sertifikāts. 
1995. RTU Ergonomijas seminārs- sertifikāts. 
1994. RTU Grāmatvedības kursi- sertifikāts. 
1993. RTU Datorzinību kursi. 
 
DARBA PIEREDZE 
01.2003. līdz šim brīdim RTU IEVF Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas 
katedra(Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa) – praktiskā docente.    
02.1991. – 01.2003. RTU IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa – lektore. 
08.1978. – 01.1991. RTU IEF DZO psihofizioloģisko pamatu problēmu zinātniski pētnieciskā 
laboratorija- jaunākā zinātniskā līdzstrādniece. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Ir 10 publikācijas zinātnisko konferenču materiālos 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas 

metodiskie norādījumi personāla speciālista kvalifikācijas iegūšanai 2. papild. izd. 
/J.Reiters, I.Lapiņa, G.Maurāne.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.- 38 lpp. 

2. Nolikums par studiju darba izstrādāšanu mācību priekšmetā “Personāla vadīšana”/ J. 
Ķipsna, G. Maurāne. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. – 22 lpp. 

3. Nolikums par diplomprojekta izstrādāšanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju 
programmā “Cilvēku resursu vadīšana”/ J. Ķipsna, J. Reiters, G. Maurāne. – Rīga, RTU 
Izdevniecība, 2005. – 39 lpp. 
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4. Nolikums par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo 
studiju programmā “Cilvēku resursu vadīšana”/ J. Ķipsna, J. Reiters, G. Maurāne. – Rīga, 
RTU Izdevniecība, 2005. – 20 lpp. 

5. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi personāla speciālista kvalifikācijas iegūšanai. /J.Reiters, I.Lapiņa, 
G.Maurāne.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2004.- 36 lpp. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 17 gadi (no 1991. gada) 
Lekciju kursi: 

1. Personāla vadīšana 
2. Ergonomika 
3. Darba motivācijas teorijas 
4. Lietišķā saskarsme 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Viktors NEŠPORS 
E-pasts:  Viktors.Nešpors@rtu.lv   
Tālrunis darbā:   +371 67579184 
Dzimšanas dati:   22.02.43. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas:   krievu, angļu, lietuviešu 
 
IZGLĪTĪBA 
1976. – 1980. Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra; 
1968. – 1974. Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte; 
1958. – 1962. Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 

Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.), (uzņēmējdarbības ekonomika). Disertācija 
aizstāvēta 1984.gada 30.oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā. 

Nostrifikācija: 1992.gada 11.decembrī RTU Habilitācijas padome H-09 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

RTU metodiskais seminārs “ESF projekti studiju programmu attīstībai un studiju kvalitātes 
uzlabošanai” 2007.gada 3.aprīlī 

RTU zinātniskais seminārs „Latvijas tautsaimniecības un cilvēkresursu attīstības problēmas 
un stratēģijas” 2007.gada 4.aprīlī 
Starptautiskais seminārs „Development of innovative entrepreneurship based on knowledge 
management”, 2006. gada 8. decembris, Rīga 
Seminārs „Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē”, 2006.g. Rīga. 
RTU metodiskais seminārs “Kā studiju programmu absolventi iegūst spēju izstrādāt sistēmu, 
komponenti vai procesu” 2006.gada 11.aprīlī 

RTU metodiskais seminārs „Studiju process absolventu konkurētspējai” 22.03.2005 

Starptautisks seminārs „Trends and drivers implementing international collaboration between 
European enterprises”, 2005.gada 18.februārī. 

DARBA PIEREDZE 
2003. – līdz šim brīdim RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tālākizglītības 
nodaļas vadītājs, profesors 
1999. – 2007. RTU mikroekonomikas profesora grupas vadītājs 
1999. – 2003. asoc. profesors 
1992. – 1999. auditorfirmas ‘’AUDIT’’ direktora vietnieks  
1984. – 1999. docents RTU Ekonomikas teorijas katedrā 
1976. – 1980. aspirants LVU (LU) 
1974. – 1984. vecākais pasniedzējs RPI (RTU) 
1968. – 1974.students Rīgas Politehniskajā Institūtā 
1966. – 1968. maiņas meistars Rīgas vagonu rūpnīcā 
1963. – 1966. dienests armijā 
1962. – 1963. mašīnista palīgs Panevēžas lokomotīvju depo (Lietuva) 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
ES Phare N° LE 9502.06 „Biznesa izglītības reforma Latvijā” 
Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un 
ieviešana” projekta pieteikums  
Līgums Nr. 2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017.  
Projekta nosaukums „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot 
modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības uzņēmējdarbības programmās”. Projekta sākuma un beigu datums 01.09.2006. – 
30.06.2008. Projekta kopējais finansējums: 258909.00LVL 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
62 publikācijas (1748 lpp.) Svarīgākās no tām ir: 
1. Nešpors V. The concept and role of small enterprise in national economy. Management 

and Sustainable development 2/2008, 2008. – 25.- 29.p., Sofia, Bulgaria  
2. Briede L., Nešpors V. Education – a precondition for efficient functioning of human 

capital. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 1(8). Šialiu universitates, 2007 – 
47- 52 p. 

3. Briede L., Nešpors V. The second higher education in the context of life-long learning. 
Management and Sustainable development 2/2007(17), 2007. – 14.- 18.p., Sofia, Bulgaria  

4. Nešpors V., Grinberga D. Use of efficiency audit for ensuring accountability in local 
governments. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 2(7). Šialiu universitates, 
2006 – 62- 68 p. 

5. Nešpors V. Briede L. Knowledge-based society as a factor of social, economic and 
cultural development. Management and Sustainable development 1-2/2006 (14), Sofia, 
Bulgaria 2006 – 46- 53 p. 

6. Нешпорс В. Предпосылки социально-экономического развития  в словиях 
7. постиндустриального общества. “Problems of foreign economic relations development 

and attraction of foreign investments: regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 1164 – 
1168 стр. 

8. Проблемы поддержки малых предприятий. Економичний висник 2004 (1) НТУУ, 
Киев 2004. г 147 -153 стр.  

9. Pašvaldību lomas palielināšana mazo uzņēmumu atbalsta veicināšanā.  
10. Starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības un izglītības attīstības 

problēmas mūsdienu periodā” zinātniskie raksti. - Rīga RTU, 2003. 151 – 156 lpp.  
11. Postindustriālā sabiedrība un Latvijas vieta tajā. Starptautiskās zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2002. 257. – 262. lpp. 
12. Atbildības sadalīšana un nodrošināšana centrālās varas un pašvaldību mijiedarbībā. RTU 

zinātniskie raksti 3. sērija. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sējums. – Rīga, RTU 
2002. 42 - 49 lpp.  

13. Mazo uzņēmumu definīcijas un atbalsta problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums. R.: RTU, 2002., 44. – 49. lpp. 

14. Pašvaldību funkcijas finansiālā nodrošināšana Latvijā. RTU zinātniskie raksti 3. sējums. 
R.: RTU 2001. 30. – 35. lpp.  

15. Sociālās vides formēšana un nostiprināšana pašvaldībās. Starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums. R.: Banku augstskola, 2001. – 90. - 95. lpp.  

16. Pašvaldību ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Starptautiskais konferences rakstu krājums. 
R.: Biznesa augstskola Turība, 2001. – 126. – 132. lpp. 

17. Izglītības sistēma: reformas, finansēšana un sekas nācijas attīstībā. Starptautiskās 
zinātniskās konferences “Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā 
mijiedarbībā” rakstu krājums. Rīgā, 2001. gada 26. oktobrī. Banku Augstskola, 174 -179 
lpp.  
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Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Ievads mikroekonomikas teorijā.- R.: Kamene, 2001, 2002., 2003., 2004., 2005., 

2006.,2007., 2008. – 150. lpp. 
2. Mikroekonomika. Izstrādāts E- kurss. Eiropas Sociālā fonda „Profesionālās rehabilitācijas 

programmu attīstība un ieviešana” projekta pieteikums Līguma Nr. 
2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017. Projekta nosaukums „Profesionālās 
izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
uzņēmējdarbības programmās”. 

3. Ievads ekonomikā. -R.: Mulineo, 2007. – 193 lpp. 
4. Ādamsone L., Nešpors V. Mikroekonomikas analīze: Tirgus nepilnības un sabiedrības 

(valsts) loma to novēršanā. R.:, 2007. – 120 lpp. 
5. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss I daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2003. – 280. lpp. 
6. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss II daļa. – R.: Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2003. – 243. lpp. 
7. Ievads ekonomikā. – R.: Kamene, 2002., 2004. – 193. lpp. 
8. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgam darbam. – R.: KIF „Biznesa 

komplekss” 2002. – 60 lpp. 
9. Mikroekonomika (zinātniskais redaktors 60% kopējā apjoma autors). – R.: Kamene, 

2001., 2002., 2003. – 131. lpp. 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
1. Nešpors V. „Education – a precondition for efficient functioning of human capital” 

Starptautiski zinātniskā konference „Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos” 
Šialiu universitates 2007. gada 22. novembris 

2. Nešpors V. „The second higer education in the context of life – long learning” Sofijas 
mežsaimniecības universitāte, 2007. gada marts. 

3. Nešpors V. „Use of efficiency audit for ensuring accountability in local governments” 
Starptautiski zinātniskā konference „Ekonomika ir vadyba: Aktualijos ir perspektyvos” 
Šialiu universitates 2006. gada 23. novembris 

4. Nešpors V. „Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлеченния 
иностранных инвестиций: региональный аспект”, Донецк – 2006  

5. Nešpors V. VIII International Scientific Conference „Management and Sustainable 
development”, 24 – 26 March 2006, University of Forestry, Yundola, Bulgaria. 

6. Nešpors V. „Knowledge Society and Difficulties While Seeking after It”, Ernestas 
Galvanauskas International Scientific Conference „Economics and Management: Current 
Issues and Perspectives”, Šiauliai, 2005. gada 24., 25. novembris. 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 34 gadi 
Lekciju kursi 
Mikroekonomika, Ekonomikas teorija 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
Eksperts AIKNC akreditācijas komisijās 
RTU Senāta loceklis 
RTU Šķīrējtiesas priekšsēdētājs  
Meža Tehniskā Universitāte, Sofija, Bulgārija, zinātnisko rakstu „Management and Sustainab-
le development” redkolēģijas loceklis 
RTU zinātnisko rakstu „Ekonomika un uzņēmējdarbība” redkolēģijas loceklis 
CITA INFORMĀCIJA 
Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti 
RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti 
Latvijas Izglītības fonda un VAS ”Latvijas dzelzceļa” atzinības raksts (2000. gads). 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Daina OSE 
E-pasts:    daina.ose@navigator.lv 
Tālrunis darbā :   +371 7089368 
Dzimšanas dati:   22.03.71. 
 
VALODAS  
Dzimtā valoda:   latviešu valoda 
Citas valodas:    krievu valoda, vācu valoda 
 
IZGLĪTĪBA 
1996.g.- 1998.g. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra diploms Nr. 004567. 
Tiesību maģistra grāds. 
1993.g.- 1995.g. RTU, Inženierekonomikas fakultāte, Maģistra diploms Nr. 000414. 
Inženierzinātņu maģistra grāds. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2006.gada oktobris- 2007. gada jūlijs.Mācību centrs “NIA-KO”. Profesionālās pilnveides 
izglītības programma 303411 “Nekustamā īpašuma tirdzniecība”, apliecības Nr. 043692. 
2006.gada decembris- 2007. gada jūnijs. SIA “Kogra” mācību centrs. Pieaugušo neformālās 
izglītības programma “Informāciju tehnoloģijas kurss”, apliecības reģ. Nr. 1868. 
2005.gada 14.februāris – 2005.gada 6.jūnijam. Profesionālā pilnveide Augstskolu mācībspēku 
pedagoģiskā pilnveide programmā “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba 
vadība. Sertifikāts Nr. 0823. 
 
DARBA PIEREDZE 
Kopš 1998.g. RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, praktiskais docents. 
Kopš 1996.g. LU, Juridiskā fakultāte. Stundu pasniedzēja- lektore. 
1992.g.- 2002.g. VRU “Kompresors”, jurists. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu nodokļu un finanšu vides pilnveidošana// 

Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas – starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobrī., 148.-155.lpp. 

2. D.Ose, I.Seržante. Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā // 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas - Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.g., 285.-296.lpp. 

3. D.Ose. Mazo komercdarbības formu dibināšanas īpatnības Komerclikumā// Tradicionālais 
un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā - Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli. Rēzekne, 2002.gada 28.februāris - 2.marts.,277.- 283.lpp. 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. D.Ose. Darba tiesību pamati, otrais papildinātais izdevums, R.RTU, 2007., 48 lpp. 
2. D.Ose. Darba tiesību pamati, R.RTU, 2006., 42 lpp. 
3. D.Ose. Tiesību pamati. Mācību līdzeklis, R; RTU, 2002., 58 lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
2007.gada 19. septembris. Zinātniskā konference: Civilprocesa aktuālās problēmas, LR 
Tieslietu ministrija, Rīga. Referāts “Tiesas paziņojumi un izsaukumi, un tiesas dokumentu 
izsūtīšana”. 
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2007.gada 25.- 26.janvāris. Starptautiska zinātniska konference: Tiesību harmonizācija 
Baltijas jūras reģionā pēc Eiropas Savienības paplašināšanās, Rīga. Referāts: Tiesu izpildītāju 
institūta vieta tiesu sistēmā un tā izaugsme reformas gaitā. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 13 gadi. 
Lekciju kursi: 
“Tiesību pamati”, “Saimnieciskās un darba tiesības”, “Civiltiesības”, “Komerctiesības”, 
“Darba un sociālās tiesības”, “Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati”, “Darba 
aizsardzības tiesiskie pamati”, „Civilprocess”, „Sprieduma izpildes tiesības”, „Civilprocesa 
aktuālās problēmas”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
kopš 2006.gada augusta LR Tieslietu ministrija, Civilprocesa likuma grozījumu darba grupas 
locekle. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:   Iveta OZOLIŅA- OZOLA 
E-pasts:   ivetaser@inbox.lv 
Tālrunis darbā:   +371 67089015 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda: krievu un latviešu 
Citas valodas: angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
No 09.1996. līdz 07.2001. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Inženierekonomikas fakultāte 
(IEF). Sekmīgi pabeigtas doktorantūras studijas. 
No 09.1996. līdz 06.1999. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte 
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. 
No 09.1993. līdz 06.1995. RTU, IEF Inženierzinātņu maģistra grāds ekonomikā. 
No 09.1988. līdz 06.1993. RTU, IEF Inženiera-ekonomista kvalifikācija ar specialitāti 
„Mašīnbūves ekonomika un vadīšana”. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
02.2007. Seminārs „Elektronisko resursu lietošana universitātēs”, Rīgas Biznesa skola, 18h 
03.2005. Grupu terapijas seminārs „Intensīvā terapeitiskā ticība”, Cilvēka izpētes institūts un 
Dr. A. Aļekseičiks (Lietuva), 28h 
 
DARBA PIEREDZE 
Kopš 09.1995. RTU, IEVF, Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra, lektore. 
No 09.1999. līdz 06.2006. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola, Psiholoģijas 
fakultāte. 
No 09.2003. līdz 12.2004. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Psiholoģijas 
fakultāte, lektore. 
No 09.1993. līdz 06.1995. RTU, IEF, Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa, asistente. 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
No 10.2005. līdz 10.2007. Līdzautors (kopā ar Asoc.prof. Dr.paed. Anitu Lanka) grāmatas 
„Managing Human Resources in the Transition Economies of Central and Eastern Europe” 
nodaļas „Human Resource Management in Latvia” veidošanai, izdevniecība Routledge, 
projekta koordinators Dr. M Morley (University of Limerick, Ireland) 
No 12.2006. līdz 12.2007. Projekts „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide 
invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa 
augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās”, Valsts aģentūra „Sociālās 
integrācijas centrs”, projekta speciālists mācību programmu un materiālu e-kursiem „Vadības 
psiholoģija” (3KP) un „Patērētāju uzvedība tirgū” (2KP) izstrādāšanai. 
No 04.2005. līdz 05.2005. Nacionālās programmas projekts „Vienotas metodikas izstrāde 
profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru piesaistei un 
izglītošanai”, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs, ekspertu 
darba grupu konsultants  
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PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. Cilvēkresursu vadīšanas efektivitātes novērtēšanas problēmas / I. Seržante // 

Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. RTU 48. starptautiskās 
zinātniskās konferences referātu tēzes. – R.: RTU Izdevniecība, 2007. - 55. lpp. 

2. Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā / D. Ose, I. Seržante // 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās 
konferences zinātniskie raksti. – R.: RTU Izdevniecība, 2005. - 285.-295. lpp. 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. E-kursu mācību programma un mācību līdzekļi studiju priekšmetos „Vadības psiholoģija” 

un „Patērētāju uzvedība tirgū” [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaites pakalpojums. – 
Jūrmala: Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, 2007. – Pieejas veids: tīmeklis 
www.URL: http://koledza.sic.gov.lv/esf/prieksmeti.php 

2. Nolikums par studiju projekta izstrādāšanu mācību priekšmetā „Personāla plānošana, 
organizācija un vadīšana”. – Rīga: RTU, 2007. – 42 lpp. 

3. Nolikums par studiju darba izstrādāšanu mācību priekšmetā „Vadības psiholoģija”. –Rīga: 
RTU, 2007. – 43 lpp. 

4. Komandas veidošana (mācību līdzeklis) – Rīga: RTU, 2002. - 80 lpp. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
13.-15.10.2005. Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības 
attīstības problēmas”, RTU, Rīga. Referāts „Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas 
Latvijā” (līdzautors D. Ose) 
26.03. 2002. Metodiskais seminārs „Studentu patstāvīgais darbs un darbs grupās”, RTU, Rīga. 
Ziņojums „Mācību metodes „darbs grupās” pielietojums mācību kursa „Komandas 
veidošana” apgūšanā” 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē ir 14 gadi. 
Lekciju kursi: 
Cilvēku resursu ekonomika, Komandas veidošana, Vadīšanas psiholoģija, Vadības psiholoģija, 
Saskarsmes psiholoģija, Personāla plānošana, organizācija un vadīšana, Patērētāju uzvedība 
tirgū. 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
No 10.2007. Latvijas Personāla vadības asociācijas biedrs. 
CITA INFORMĀCIJA 
Apbalvojumi 
03.2007. RTU IEF Studentu pašpārvaldes pasniedzēju gada balva „Stingrākais pasniedzējs 
2007”. 
06.2005. Goda raksts par radošu ieguldījumu izdevuma „Bizness & Psiholoģija” tapšanā. 
12.2003. Pateicība par kvalitatīvi veiktu darbu un augstu pasniegšanas līmeni studentu 
vērtējumā (RPIVA, Psiholoģijas fakultāte). 
Publikācijas zinātniski-populāros izdevumos 
1. Cilvēkresursu struktūrvienību vadība: Personāla vadības rokasgrāmata. – R.: Dienas 

bizness, 2007 - 44 lpp. 
2. Personāla motivēšana: uz darbinieka ieguldījumu balstīta darba samaksa // Biznesa 

Psiholoģija, 2007., augusts-septembris, 10.-17. lpp. 
3. Cilvēkresursu struktūrvienību novērtēšanas kritēriji // Biznesa Psiholoģija, 2006. 

decembris 
4. Prasme deleģēt pilnvaras darbiniekiem // Biznesa Psiholoģija, 2006. oktobris, 28.-35. lpp. 
5. Iepazīsimies - amata apraksts // Biznesa Psiholoģija, 2006. augusts, 26.–35. lpp. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Gunārs OZOLZĪLE 
Dzimšanas dati:   1956.g. 30.septembris 
 
VALODAS 
Valodu prasme:  latviešu, krievu, vācu 
 
IZGLĪTĪBA 
1986.-1989. Maskavas Valsts universitāte, aspirants 
1975.-1980. Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, students 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2000. RTU Filozofijas un socioloģijas katedras asoc.profesors; 
1995. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents; 
1992. Socioloģijas zinātņu doktors; 
1989. Filozofijas zinātņu kandidāts. 
 
DARBA PIEREDZE 
2006. RTU Filozofijas un socioloģijas katedras vadītājs 
2000.-2006. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras asoc.profesors, katedras vadītājs 
1995.- 1999. RTU Socioloģijas un pedagoģijas katedras docents 
1991.- 1994. RTU Politoloģijas katedras vec. pasniedzējs 
1989.- 1991. RPI Sociālpolitisko teoriju katedras asistents 
1980.- 1989. RPI Sociologu grupas zinātniskais līdzstrādnieks   
 
PUBLIKĀCIJAS   
1. G.Ozolzīle (ar līdzautoriem). Studentu attieksme pret militāro karjeru. RTU Zinātniskie 

raksti, 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes, 8.sēj., R., RTU, 2005, 137.-151.lpp. 
2. G.Ozolzīle. Demokrātiskās vērtības un labklājības valsts. Sabiedrība un 

kultūra//Zin.Rakstu krājums, 7.sēj., Liepāja, LPA, 2005, 216-221.lpp. 
3. G.Ozolzīle. Labklājības valsts un izglītība. RTU Zinātniskie raksti, 8.sēr., Rīga, RTU, 

2004. 6.sēj., 22.-28.lpp. 
4. G.Ozolzīle. Sociālā valsts mūsdienu sabiedrībā. LPA raksti. Rīga, LPA, 2004. 11.sēj. 16 

lpp. 
5. Ozolzīle G. Vēlreiz par vēlēšanu sistēmas reformu Latvijā. RTU Zinātniskie raksti 

(8.sērija). Rīga, RTU, 2003. 4sēj.125.-134.lpp. 
6. Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. RTU Zinātniskie 

raksti(8.sērija). Rīga, RTU, 2002. 1.sēj.115.-121.lpp. 
7. Ozolzīle G. Daži priekšnosacījumi populismam un ekstrēmismam Latvijā. LPA raksti. 

Rīga, LPA, 2000.7.sēj.75.-86.lpp. 
8. Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās un demokrātijas stabilitāte. LPA raksti.Rīga, LPA, 

1999.6.sēj.57.-68.lpp. 
9. Ozolzīle G.(ar līdzaut.) Demokrātijas stabilitāte Latvijā: priekšnoteikumi un izredzes. 

Grām.: Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga, Jumava, 1998. 142.-173.lpp. 
10. Ozolzīle G. Demokrātiskās stabilitātes priekšnosacījumi. LPA raksti. Rīga, LPA, 1998. 

5.sēj.41.-51.lpp. 
11. Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātijas stabilitāte. STI  Zinātnisko rakstu krājums. Rīga, 

STI, 1997.1.sēj.18-26.lpp. 
12. Ozolzīle G.(et al) The Stability of Democracy in Latvia. Social Cahnges in Latvia. 

Humanities and Social Sciences.Latvia. Riga, University of Latvia, 1997. pp.103-134.  



 122 

13. Ozolzīle G. Politiskā kultūra un demokrātija. LPA raksti. Rīga, LPA, 1997.4.sēj.51.-
61.lpp.    

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
Dalība starptautiskos projektos:  
2006.- 2007. ESF projekts “Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT 
jomā”; 
2000. – 2001. Latvijas, Lietuvas, Somijas izglītības projekts “Akcentu un struktūras maiņa 
arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā” 
1999. – 2000. Nīderlandes valdības (programma “Matra”) un sab.org.”Saulespuķe” projekts 
“Sunflower Project for Mentally Handicapped Children” 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2004. Aizsardzības ministrijas zinātniski pētnieciskais projekts „Studentu attieksme pret 
augstāko militāro izglītību un profesionālās militārās karjeras iespējām” – vadītājs; 
2003.-2004. 
Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma „Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus 
Latvijā” – vadītājs; 
2000. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma ”Jaunieši ar garīgās attīstības 
traucējumiem kā sociāla grupa un viņu rehabilitācijas iespējas Latvijā” vadītājs; 
1998.-1999. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma “Politiskās elites veidošanās un 
demokrātijas stabilitāte” vadītājs; 
1995. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma ”Latvijas politiskās sistēmas veidošanās: 
efektivitātes un stabilitātes problēma” vadītājs; 
1994. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma “Jauno interešu grupu politiskās 
orientācijas” vadītājs; 
1993.- 1994. Centrāleiropas universitātes un Sorosa fonda finansētā pētījuma “Jaunu politisko 
sistēmu veidošanās un demokrātijas stabilitāte: Latvijas gadījums” vadītājs; 
1992. Latvijas Zinātnes padomes finansētā pētījuma “Politiskā kultūra un politiskās sistēmas 
stabilitāte Latvijā” vadītājs; 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Akadēmiskie kursi: 
Kopš 1998. g. Demokrātija: teorija un prakse 
kopš 1995. g. Sociālā politika 
kopš 1992.g. Socioloģija 
kopš 1989g. Politikas zinātne Latvijas politiskā sistēma 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
Referāti: 
1. Ozolzīle G. Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā. Referāts nolasīts 

RTU 42.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2001.gada 11.oktobrī. 
2. Ozolzīle G. Vēlēšanas un demokrātija Latvijā. Referāts nolasīts RTU 43.starptautiskā 

zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada 14.oktobrī. 
3. Ozolzīle G. Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā. Referāts nolasīts RTU 

44.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2003.gada 10.oktobrī. 
4. Ozolzīle G. Dažas augstākās izglītības attīstības tendences Latvijā. Referāts nolasīts RTU 

45.starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī. 
5. Ozolzīle G. Studentu sekmju analīze. Referāts nolasīts RTU 46.starptautiskā zinātniskā 

konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī. 
6. Ozolzīle G. Politiskās elites veidošanās Latvijā. Referāts nolasīts RTU 47.starptautiskā 

zinātniskā konferencē Rīgā, 2006.gada 13.oktobrī. 
7. Ozolzīle G. Studentu politiskās orientācijas. Referāts nolasīts RTU 48.starptautiskā 

zinātniskā konferencē Rīgā, 2007.gada 12.oktobrī. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Remigijs POČS 
E-pasts:   remigijs.pocs@rtu.lv 
Tālrunis darbā:   +371 7089010 
Dzimšanas dati:    08.09.47. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas:  krievu, angļu, vācu  
 
IZGLĪTĪBA 
1966.-1971. Latvijas Valsts Universitāte. Ekonomikas fakultāte (ekonomista-matemātiķa 
kvalifikācija) 
1972.-1975. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. Aspirantūra 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1976. Ekonomisko zinātņu kandidāts. Disertācija: "Darba ražīguma prognozēšanas metožu un 
modeļu izvēles un novērtēšanas jautājumi (piemērojot Latvijas PSR rūpniecībai)".Aizstāvēta 
Latvijas Valsts Universitātē. 
1986. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. Specialitāte: "Ekonomiski-matemātisko metožu un 
skaitļošanas tehnikas pielietošana ekonomiskos pētījumos tautsaimniecības un tās nozaru 
plānošanā un vadīšanā". Grādu piešķīrusi bijušās PSRS Valsts Atestācijas komisija, Maskava 
1991. Ekonomisko zinātņu doctors. Disertācija "Republikas tautsaimniecības attīstības 
lietišķo ekonomiski-matemātisko modeļu izstrādāšana un pielietošana (piemērojot Latvijas 
Republikai)". Aizstāvēta Lietuvas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā, Viļņā 
1992.  Habilitētais ekonomisko zinātņu doktors (Dr.habil.oec.). Grādu piešķīrusi Latvijas 
Zinātnes padome. 
2000. Rīgas Tehniskās universitātes profesors (profesora nosaukumu piešķīris RTU Senāts). 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
1993.-1994. Arhūzas (Dānija) Universitātes Ekonomikas institūts: lekcijas un semināri mikro- 
un makroekonomikā (4 mēneši). 
1997. Arhūzas (Dānija) Universitāte Ekonomikas institūts: mācību-metodiskais darbs (1 
mēnesis) 
2007. Tālākizglītības kursi „Loģistika – mazo un vidējo uzņēmumu speciālistiem”, RTU, 24 
stundas 
 
DARBA PIEREDZE 
Rīgas Tehniskā Universitāte: 
Kopš 2007.g. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāns; 
Kopš 2002.g. Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras 
vadītājs; 
Kopš 1999.g. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors; 
1997. – 2002. Tautsaimniecības un ārējo ekonomisko sakaru modelēšanas 
profesora grupas vadītājs; 
Kopš 1992.g. profesors. 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts: 
1982.-1991. Tautsaimniecības modelēšanas sektora vadītājs. 
1978.-1982. Skaitļošanas tehnikas laboratorijas vadītājs; 
1976.-1978. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks; 
1975.-1976. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks; 
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija: 



 124 

1993.-1994. Makroekonomiskās analīzes un prognožu departamenta direktors; 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1. LZP grants: „Makroekonomisko procesu stohastiskā modelēšana”, 2001.-2003.g., 

vadītājs; 
2. LR Ekonomikas ministrijas projekts: “Latvijas makroekonomiskās un nozaru attīstības 

analīze un prognozēšana, modelēšanas instrumentārija izstrāde”, 2002.-2003.g., vadītājs; 
3. LR Zemkopības ministrijas projekts: “Meža un saistīto nozaru attīstības analīzes un 

prognozēšanas modelēšanas instrumentārija izstrāde”, 2003.g., vadītājs. 
4. LZP grants „Latvijas makroekonomiska nepārtraukta laika modeļa izstrādāšana ", 2004.-

2007.g., vadītājs; 
5. LR Ekonomikas ministrijas projekts: “Tautsaimniecības vienotās stratēģijas mērķu 

rādītāju sistēmas un īstenošanas scenārija izstrāde, izmantojot modelēšanas 
instrumentāriju”, 2004.g., vadītājs; 

6. VAS „Latvenergo”, LR Ekonomikas ministrijas, LR Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas projekts: “Vispārējā līdzsvara aprēķina modeļa un Latvijas 
enerģētikas nozares attīstības prognožu izstrāde”, 2005.-2006.g., vadītājs; 

7. IZP-RTU I projekts: „Pieprasījuma pēc speciālistiem Latvijas tautsaimniecības nozarēs 
prognožu izstrādē, izmantojot ekonomiski-matemātiskos modeļus”, 2005.g., vadītājs; 

8. IZM-RTU II projekts: ”Latvijas elektroenerģijas patēriņa prognožu izstrāde, izmantojot 
ekonometriskos modeļus”, 2006.g., vadītājs; 

9. IZM-RTU III projekts: ”Latvijas būvniecības nozares un nekustāmā īpašuma tirgus 
attīstības prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, 2007.g.,  vadītājs; 

10.  LR Ekonomikas ministrijas projekts: „Inflācijas un darbaspēka izmaksu izmaiņu ietekmes 
uz tautsaimniecības struktūru novērtēšana, izmantojot vispārējā līdzsvara aprēķina 
modeli”, 2007.g., vadītājs; 

11. IZM-RTU IV projekts: “Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas sistēmdinamikas 
prognozēšanas modeļa izstrādāšana”, 2008.g., vadītājs; 

12. LZP grants: „Izmaksu – izlaides tabulu izstrādes nodrošināšana Latvijā” 2008.g., vadītājs. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
1. The Conjuncture Type Model of Latvian Economy (practical realisation). International 

conference “Research in Statistics – Basis of Social Sciences and Education”. Riga, 
University of Latvia, October 2-4, 2003; 

2. Latvijas Inforum saimes modeļa izstrādāšana. RTU 47. Starptautiskās zinātniskās 
konference “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. Rīga, RTU, 
2006.g. 21.-23.septembris; 

3. Iedzīvotāju un nodarbināto skaita prognozēšana Latvijas makroekonometriskā modeļa 
ietvaros. RTU 47. Starptautiskās zinātniskās konference: “Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas”, Rīga, RTU, 2006.g. 21.-23.septembris; 

4. Elektroenerģijas patēriņa prognozēšana Latvijā (lietojot ekonometriskos modeļus). RTU 
48. starptautiskā zinātniskā konference: “Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas”, Rīga, RTU, 2007.g. 11.-13. oktobris; 

5. Base-scenario forecasts by Latvian INFORUM model: results and problems. 15th 
INFORUM World Conference, Trujillo (Spānija), September 10-14, 2007. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādēs 30 gadi. 
Lekciju kursi 
1. Kvantitatīvās metodes ekonomikā un vadīšanā. 3 KP. 
2. Transporta procesu modelēšana. 3 KP. 
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3. Makroekonomisko procesu modelēšana. 3 KP. 
4. Ekonometrija. 3 KP. 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
1. Doktorantūras studiju programma „Vadībzinātne”. 
2. Profesionālo bakalauru studiju programma „Uzņēmējdarbības loģistika”. 
3. Profesionālo bakalauru studiju programma „Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšana un vadīšana”. 
4. Profesionālo maģistru studiju programma „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana 

un vadīšana”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. RTU Inženierekonomikas fakultātes Promocijas padomes priekšsēdētājs. 
2. RTU Inženierekonomikas fakultātes Profesoru padomes loceklis. 
3. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Profesoru padomes loceklis. 
4. LUU Ekonomikas fakultātes Profesoru padomes loceklis. 
5. RTU Zinātnisko rakstu sērijas „Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija 

un prakse” galvenais zinātniskais redaktors. 
6. LZP izdevuma „Ekonomikas un juridisko zinātņu galvenie pētījumu virzieni” redkolēģijas 

loceklis. 
7. LZP eksperts. 
8. RTU Inženierekonomikas fakultātes ikgadējās starptautiskās zinātniskās kokonferences 

orgkomitejas loceklis. 
9. RTU Inženierekonomikas fakultātes Programmu komisijas loceklis. 
10. RTU Senāta loceklis. 
11. RTU Senāta finanšu komisijas loceklis. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Vairāk nekā 70 zinātniskās publikācijas, tai skaitā 2 individuālas un 4 kolektīvas 
monogrāfijas: 
Publikācijas no 2000.g. 
Zinātniskās monogrāfijas 
1. R.Zīle, I.Šteinbuka, R.Počs, J.Krūmiņš, H.Ancāns, U.Cērps. Latvia Entering the XXIst 

Century. Economics. Integration. Finance. Riga, Published by “Nacionālais Medicīnas 
Apgāds”, 2000. Chapter I: Economic Development (1992-1999), p.19-43 (co-authors 
H.Ancāns, I.Šteinbuka), Chapter II: Economic Strategy, p.43-49, Chapter IX: Scenario of 
Latvia’s Economic Development, p.159-175 (co-author I.Šteinbuka). 

2. V.Skribans, R.Počs. Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. RTU 
Izdevniecība, Rīga, 2008. 110 lpp. (izdevniecībā) 

Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. R.Počs. Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās stratēģijas mērķi. Rīgas Tehniskās universitātes 

zinātniskie raksti. 3. sērija – Ekonomika un uzņēmējdarbība. 1.sējums -  Tautsaimniecība: 
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Dzimšanas datis:  26.09.58. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas:  vācu, krievu  
 
IZGLĪTĪBA 
1991. – 1993. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, aspirante. Pedagoģijas doktora 
zinātniskais grāds (Dr. paed.), doktora diploms C–D N° 001172 
1976. – 1981. Latvijas Valsts universitāte, Filoloģijas fakultāte, vācu valoda un literatūra 
(dienas nodaļa), kvalifikācija: filologs, pasniedzējs, tulks. Diploms Nr. 267544 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. paed.) par promocijas darbu ,,Vērtējuma un 
pašnovērtējuma sakarības studiju procesā”. Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas 
padomes 1993. gada 17. decembra lēmums N° 17. Doktora diploms C–D N° 001172 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
10.10.2007. Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības starptautiskā konference „Attīstību 
atbalstošais dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanā” Latvijas Universitātē Rīgā. Marte Meo 

International direktores Maria Aarts sertifikāts par konferences tulkošanu. 
04.05.2005. – 06.05.2005. Psihosomātiskās medicīnas seminārs Rīgā. Bavārijas Federālās 
ārstu kameras Tālākizglītības sertifikāts par semināra tulkošanu.  
12.11.2003. – 14.11.2003. SIA TRANSFER Mārketinga centra seminārs „Kontrolings, 
finanšu vadība” Rīgā.  
04.04.2003. Latvijas augstskolu tulkošanas studiju programmu docētāju metodiskais seminārs 
Ventspils Augstskolā. 
 
DARBA PIEREDZE 
2003. līdz šim laikam RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko 
ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) Valodu docētāju grupa, docente. 
2002. – 2003. RTU SESMI, ĀES Valodu docētāju grupa, docente 
1999. – 2002. RTU Valodu institūts, ĀES Valodu docētāju grupa, vācu valodas docente 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
01.09.2006. – 30.06.2008. Dalība Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas projektā 
„Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot modernās 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
uzņēmējdarbības programmās”. 
Līguma Nr.2006/9/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0017 

2005. – 2007.Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības 2 gadu starptautiskā izglītības 
programma „Smilšu spēļu terapija”. Lekciju, semināru, mācību materiālu un studiju darbu 
tulkotāja.  
2002. – 2006.Vidzemes profesionālās izglītības centra (VPIC) – Latvijas – Vācijas 
kopprojekts. Projekta partneris no Vācijas puses Vācijas Tehniskās sadarbības sabiedrība 
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(GTZ). Elektronikas un mikroelektronikas mācību literatūras un mācību metodisko materiālu 
tulkotāja.  
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
Servuta Ā. Förderung der Textkompetenz der Wirtschaftsstudenten // Svešvalodas 
profesionālai un zinātniskai darbībai. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2002. – 165. – 169. lpp. 
Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Vācu valoda cilvēku resursu vadībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2008. 
2. Vācu valoda mārketingā un tirdzniecībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2007. 
3. Vācu valoda grāmatvedībā. – Elektronisks mācību līdzeklis, 2007. 
4. Hildebrand, Klaus. Wirtschaftsdeutsch für Letten. Kurseinheit 1: Strategien der 

Texterschließung. Von den Grundproblemen des Wirtschaftens zum Strukturwandel der 
Wirtschaft / Klaus Hildebrand. – FernUniversität – Gesamthochschule in Hagen, 
Fachbereich der Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften, 2000. – S 1. – 127. 
Übersetzung ins Lettische und Adaption: Dr. Ārija Servuta, Technische Universität Riga. 

5. Hildebrand, Klaus. Wirtschaftsdeutsch für Letten. Kurseinheit 2: Lesetechniken. Vom 
Wirtschaftskreislauf zum Wert des Geldes. / Klaus Hildebrand. – FernUniversität – 
Gesamthochschule in Hagen, Fachbereich der Erziehungs-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften, 2000. – S 129. – 228. Übersetzung ins Lettische und Adaption: 
Dr. Ārija Servuta, Technische Universität Riga. 

6. Hildebrand, Klaus. Wirtschaftsdeutsch für Letten. Kurseinheit 3: Verfahren der 
Textreduktion. Von der Preisbildung am Markt zur Unternehmenskonzentration / Klaus 
Hildebrand. – FernUniversität – Gesamthochschule in Hagen, Fachbereich der 
Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften, 2000. – S 229. – 277. Übersetzung ins 
Lettische und Adaption: Dr. Ārija Servuta, Technische Universität Riga. 

7. Hildebrand, Klaus. Wirtschaftsdeutsch für Letten. Wörterverzeichnis Deutsch - Lettisch / 
Klaus Hildebrand. – FernUniversität – Gesamthochschule in Hagen, Fachbereich der 
Erziehungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften, 2000. – S 1. – 48. Übersetzung ins 
Lettische und Adaption: Dr. Ārija Servuta, Technische Universität Riga.  

DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 
11.09.2004. Starptautiskā konference Ģimenes psihoterapija un starpinstitucionālā sadarbība. 
LU, Rīga. Koreferāts ar Lindi fon Keizerlinku „Smilšu spēles dziedinošais spēks.” 
11.04.2001. Biznesa institūta RIMPAK Livonija desmitgadei veltītā konference „Valodu 
katedras sadarbība ar speciālajām katedrām studentu profesionālās valodas veidošanā”. 
„Studentu radošās meklējumdarbības veicināšana, apgūstot ekonomikas vācu valodu 
tālmācībā.” 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 23 gadi. 
Lekciju kursi 
Lietišķā vācu valoda, Speciālā vācu valoda, Biznesa un juridiskā terminoloģija, Speciālās 
literatūras mērķlasīšana un interpretācija, Konsekutīvā tulkošana, Ekonomikas vācu valoda, 
Ekonomikas tekstu tulkošana, Hāgenas Tālmācības universitātes (VFR) tālmācības kurss 
„Wirtschaftsdeutsch für Letten”. 
Studiju programmu izstrāde un vadīšana 
1. RTU SESMI lietišķās un speciālās vācu valodas mācīšanas koncepcijas, bakalaura, 

maģistrantūras un doktorantūras akadēmisko, kā arī ekonomistu profesionālo studiju 
programmu un mācību kursu satura izstrāde. 

2. RTU Valodu institūta studiju programmas „Tehniskā tulkošana” izstrāde.  
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. RTU Inženierekonomikas fakultātes SESMI SZTB konferences žūrijas locekle. 
2. RTU Valodu institūta valsts eksāmena komisijas un diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas 

locekle. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:   Zoja SUNDUKOVA 
E-pasts:    zoja.sundukova@rtu.lv 
Tālrunis darbā:    +371 67089324 
Dzimšanas dati:    01.02.50. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:    krievu valoda 
Citas valodas:    latviešu valoda (augstākā pakāpe) 
                           angļu valoda (sarunvalodas līmenī) 
IZGLĪTĪBA 
1968.- 1972.g. Rīgas Politehniskais institūts (RPI), inženiere – ekonomiste, Diploms 
Nr.385799. 
1967. – 1968.g. Kauņas Politehniskā institūta Viļņas filiāle. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1992. gads 11.decembris. Ekonomikas doktore- Rīga, RTU, Habilitācijas padome H-09, 
Dr.oec. diploms BD 000396; 
1989.gads16.maijs. Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds– Latvijas Zinātņu akadēmija, 
Ekonomikas institūts, Diploms Nr.029562. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2008.,2007. un 2006.g Latvijas Bankas organizētās konferences. 
2008.gada aprīlis A/S „Datorzinību centrs” datorkursi ar sertifikātu „Kā efektīvi strādāt ar 
Tildes Jumi”. 
 
DARBA PIEREDZE 
kopš 2006.g. RTU IEVF asociētā profesore. 
1990.-2006. RTU IEF docente. 
2005.g. 1.septembris- 2006.g. 31.jūlijs- SIA „Improvs” finanšu konsultante. 
1991.-2002. SIA „Vairogs-89”galvenā grāmatvede. 
1989.-1991. kooperatīva „Vairogs-89”galvenā grāmatvede. 
1975.-1990. RPI  IEF vecākā pasniedzēja. 
1973.-1975. RPI IEF vecākā laborante. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
Zinātniskais virziens: Uzņēmējdarbības ekonomika un vadīšana; Finanšu vadīšana. 
2005.-2008. g. 5 zinātnisko projektu izpildītāja. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
2003.-2008.g.g. : Zinātnisko rakstu kopējais skaits – 23 
      Metodisko darbu kopējais skaits - 4. 
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
2003.-2008.g.g.: Piedalīšanās ar referātu 21 konferencē. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē – 35 gadi 
Lekciju kursi: 
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Maģistra akadēmisko studiju programma: „Vadības grāmatvedība”, „Zinātniskie semināri”, 
„Finanšu pārskati”, „Finanšu analīze un plānošana”, „Vadības grāmatvedība un projektu 
analīze”. 
Maģistra profesionālo studiju programma: „Ekonomiskās analīzes metodes”. 

Bakalaura akadēmisko studiju programma: dienas nodaļa –„Datorizētā grāmatvedība”; 
neklātienes nodaļā „Uzņēmējdarbības ekonomika”.  
Bakalaura profesionālo studiju programma: dienas nodaļa –„Uzņēmuma ekonomika”, 
„Vadības grāmatvedība”, „Datorizētā grāmatvedība”; neklātienes nodaļa -„Uzņēmējdarbības 
ekonomika”, „Uzņēmuma ekonomika”; tālākizglītības nodaļa – „Ekonomisko procesu 
analīze”. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
2005.-2008.g.g.: Zinātniskās konferences orgkomitejas locekle - 4 reizes; programmas 
komitejas locekle – 3 reizes; recenzentu padomes locekle – 2 reizes. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:   Airisa ŠTEINBERGA 
E-pasts:   airisasteinberga@inbox.lv 
Tālrunis:   +371 67905034 
Dzimšanas dati:    1968. gada 5.marts 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:  latviešu 
Citas valodas:   krievu un vācu. 
 
IZGLĪTĪBA 
1997. g. Ieguvusi psiholoģijas doktora (Dr. psych.) grādu. 
1994. g. Absolvējusi LU maģistrantūru un ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. 
1990. g. LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējas 
kvalifikāciju. 
 
DARBA PIEREDZE 
kopš 2006.gada RTU Humanitārais Institūts, Socioloģijas un pedagoģijas katedra, docente  
kopš 1998. gada Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docente. 
1994. - 1998. RTU, lektore; 
1990. - 1999. Rīgas komercskola, skolotāja; 

1988. - 1990. Ādažu vidusskola, psihologs,  

1986. - 1988. Rīgas 9. maiņu vidusskola, skolotāja; 
 
PUBLIKĀCIJAS  
1. Šteinberga A. “Iemācītā bezpalīdzība” // Skola un Ģimene, 1992, Nr. 4 
2. Šteinberga A. “Humāna personība nevar būt vardarbīga” // Skola un Ģimene, 1997, Nr. 5, 

24. lpp. 
3. Šteinberga A. “Vidusskolēnu pašizjūta un darbības produktivitāte” // krāj. “Personības 

veidošanās pedagoģiskās un psiholoģiskās problēmas”, R., LU, 1994, 11.-13. lpp. 
4. Šteinberga A. “Vidusskolēnu pašizjūtas veidošanās fons” // krāj. “Pašizjūtas un identitātes 

veidošanās”, R., LU, 1997, 159.-164. lpp. 
5. Steinberga A. “Probleme des Selbstgefuehles Jugendliche” // “Jugend zwischen 

Ausgrenzung und Integration”, Zagreb, 1997, S. 94.-98. 
6. Šteinberga A. “Individuālā pašizjūta kā sabiedrības problēma” // krāj. “Latvijas sabiedrība 

mūsdienās”, R., 1998, RTU Humanitārais institūts, 37.-39. lpp. 
7. Šteinberga A., Tunne I. “Jauniešu pašizjūta un vērtības” // R., RAKA, 1999. 
8. Steinberga A. “Agressivität als Faktor der Ausgrenzung Jugendliche in der lettischen 

Gesellschaft” // “Jugend zwischen Ausgrenzung und Integration”, Band 2. Riga, Mācību 
apgāds, 1999. 

9. Šteinberga A. “Pašaudzināšanas pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti”, zinātniski 
praktiskā konference “Personība. Laiks. Komunikācija”, 2001.g. 1.-2. marts, Rēzekne. 

10. Šteinberga A. “Agresija kā vardarbīgas rīcības cēlonis un tās izpausmes jauniešu vecumā”, 
zinātniski praktiskā konference “Jaunatne mūsdienu Latvijas mainīgajā vidē”. 2000.g. 10.-
11. marts, Rīga. 

11. Šteinberga A. „Pašizjūtas un dzīvesdarbības mijattiecības jauniešu vecumā”, RTU 
42.Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2001.g.11.-13.oktobris, referāts. 

12. Šteinberga A. Metodiskais materiāls “Ievads attīstības psiholoģijā”, RTU, 2001. g. 
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13. Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU 43. 
starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2002.g., 10.-14. oktobris, referāts.  

14. Šteinberga A. Emocionālās inteliģences pilnveidošanās arodizglītībā. RTU Zinātniskie 
raksti, 4.sējums, izdevniecība „RTU”, R. 2003., 36.-40.lpp. 

15. Šteinberga A. Emocionālais fons un darbības efektivitāte mācību stundā. RTU 
44.starptautiskā zinātniskā konference Rīgā, 2003.g. 9.-11.oktobris, referāts. 

16. Špona A., Šteinberga A. „Aktuelle pảdagogische und politische Problematik der 
Integration der Schuljugend in Lettland” // „Jugend in Europa – Integrationsprobleme und 
Partizipationschancen”, Bericht Nr.48, Universitảt Tủbingen, 2004. 

17. Šteinberga A. Zinātniskās pētniecības attīstība starptautiskā projekta „Internacionālā 
mācīšanās” ietvaros (1990.2001.g.). RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 
2004.g., 14.-16. oktobris, referāts. 

18. Šteinberga A. Das individuelle Wissenschafliche Wachstum im Rahmen des 
internationalen Projektes „Internationales Lernen”. Referāts konferencē „Perspektiven der 
multikulturellen Gesellschaft”, Rīga, 3.-7.marts, 2005.gads. 

19. Šteinberga A. Bērnu attīstība no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam perinatālās psiholoģijas 
kontekstā.RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2005.g., 13.-15. oktobris, 
referāts. 

20. Šteinberga A. Pētniecības metožu attīstība starptautiskā projekta „Internationales lernen” 
ietvaros no 1990.gada līdz 2005.gadam. RTU Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās un 
sociālās zinātnes”, 8.sēj. R.,RTU,2005. 111.-115.lpp. 

21. Šteinberga A. Bērna optimālas attīstības priekšnoteikumi perinatālās psiholoģijas 
kontekstā. RTU Zinātniskie raksti.8.sēr. „Humanitārās un sociālās zinātnes”, 10.sēj. 
R.,RTU,2006. 71.-77.lpp. 

 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1995. g. Starptautiskajā projektā ‘Pingist Pinki’ un tā ietvaros organizētajā konferencē 
Magdeburgā, Vācijā; 
1997. g. Starptautiskajā projektā ‘Internationales Lernen’ un tā ietvaros organizētajās 
konferencēs Freidenštatē 1995. g. un Rīgā; 
1991. gada aprīlī - maijā. Studiju apmaiņas programmā Tībingenas universitātē, Vācijā; 
1994. g. Starptautiskajā seminārā “Innovationen in Hochschuldidaktik”, Rīgā; 
1995. gada maijā. Seminārā “Inovācijas augstskolu didaktikā”, Bernes universitātē, Šveicē; 
1997. gada maijā. Seminārā augstskolu mācībspēkiem Kristiansandā, Norvēģijā, Agderas 
augstskolā; 
1998.gada 18.-20.septembris. Konferencē „Jauniešu situācija un orientācija Eiropā” Soloniki, 
Grieķija; 
2000.g. Starptautiskajā projektā „Nākotnes perspektīvas arodizglītībā Latvijā un Lietuvā”, 
Latvijas, Lietuvas IZM, Somijas izglītības centrs; 
2005. g.18.-20.februāris. Starptautiskā seminārā- treniņā „Attīstības psiholoģiskais pavadījums. 
Perinatālās psiholoģijas pamati” Starptautiskās profesionālās meistarības centrs „Vaiņode”, 
semināra vadītājs Dr.med.I.Dobrjakovs. Rīga. 
01.07.2006.-30.06.2007. ESF projektā „Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide 
pedagoģijā un IT jomā”; 
2007.gada 12.oktobrī. RTU 48.starptautiskajā zinātniskajā konferencē, Ziņojums „ Skolēnu 
attieksme pret skolu kā izglītības kvalitātes kritēriju”. 
 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Lekciju kursi: Vispārīgā un personības psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Pedagoģiskā 
psiholoģija 
Zinātniskās intereses: attīstības psiholoģija.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:    Tatjana TAMBOVCEVA 
E-pasts:   tatjana.tambovceva@rtu.lv  
Tālrunis darbā:   +371 67089463 
Dzimšanas dati:   25.06.73. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:   krievu 
Citas valodas:   latviešu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
2003.-2008. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Doktora grāds 
vadībzinātnē; 
2000.-2003. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Maģistra diploms, 
Specialitāte – Tirdzniecības un tirgzinības; 
1997.-1999. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Bakalaura diploms, 
Specialitāte – Ekonomika; 
1994. – 1996. Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte, 
Maģistra grāds datorzinātnē, Specialitāte - Lēmumu pieņemšana biznesā; 
1993.-1995. Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte, 
Inženiera diploms, Specialitāte – Automatizētās vadības sistēmas; 
1990.-1993. Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte, 
Bakalaura diploms, Specialitāte – Datorzinātne. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
Dr.oec., promocijas darbs „Ekoloģiski orientētas uzņēmējdarbības vadīšanas novērtēšanas 
modeļi un attīstība Latvijā” 2008.gadā aizstāvēts Rīgas Tehniskās universitātes P-09 
Promocijas padomē. 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
2004. gada 28.-29. aprīlis. Sertifikāts Nr. S-i-82/04 semināram „Investīciju projektu 
efektivitātes novērtējuma un ekspertīzes prakse”. 
2004. gada 20. decembris. Sertifikāts semināram „Vides pārvaldības sistēmas”. 
2006.gada 5. jūlijs. Apliecība TA2136 un sertifikāts Nr. 002136 apmācības kursam „RTU 
Blackboard”. Kurss bija organizēts ESF projekta ‘E-studiju platformas izveide RTU 
inženierzinātņu studiju programmām” VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0057/0007 
ietvaros.- 2006.g. 5. jūlijā (Reģistrācijas Nr. 110). 
2006. gada 29-30. jūnijs. Sertifikāts semināram „Small business management: innovation, 
strategy, values”. RTU. 
2006. gada 22. septembris. Sertifikāts semināram „Par privātpersonu kredīta saņemšanas 
iespējam AS „Hansabanka”. 
2006. gada 8. decembris. Sertifikāts semināram „Development of innovative entrepreneurship 
based on knowledge management”. RTU. 
2007. gada 12.-13. aprīlis. Sertifikāts par dalību starptautiskajā zinātniskajā divkāršā 
konferencē „Towards knowledge-based economy” & „Enterprise management: diagnostics, 
strategy, effectivness”. RTU. 
2007. gada 4. jūlijs. Sertifikāts Nr. 2007-021 par dalību seminārā „Nekustamā īpašuma tirgus 
un būvniecības nozares attīstības mijiedarbība”. Seminārs bija organizēts ESF un RTU 
projekta „Atbalsts RTU IEF Nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču 
paaugstināšanai” VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/007 ietvaros. 
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2007. gada 7.- 11. septembris. Sertifikāts Nr. 3643 par dalību seminārā „Elektronisko resursu 
lietošana universitātēs”. Seminārs bija organizēts ESF projekta „Elektronisko resursu 
lietošanas prasmju attīstīšanas programmas izstrāde un realizācija augstskolu pasniedzējiem” 
ietvaros.-  
 
DARBA PIEREDZE 
2008.g. līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības 
fakultāte, docente 
1996.- 2008. Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, lektore; 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
2003. gada Ekonomikas koledža- studiju programmas „Ekonomiskās informatīvas sistēmas” 
izstrādātāja. 
LR Finanšu ministrijas pasūtītais zinātniskais pētījums: “Kombinētās akcīzes nodokļa likmes 
koncepcijas un priekšlikumu izstrādāšana”. A.Zvejnieks – zināt. vadītājs, T.Tambovceva– 
līdzizpildītāja. - Rīga: RTU. - 2002. – 92 lpp. 
LR Finanšu ministrijas pasūtītais zinātniskais pētījums: “ Nodokļu politika attiecībā uz bio 
degvielas ražošanu Latvijā”. A.Zvejnieks – zināt. vadītājs, T.Tambovceva – līdzizpildītāja.- 
Rīga: RTU. - 2003. – 92 lpp. 
Profesionālās izglītības akreditācijas komisijā (ekspertu komisijas vadītājas vietniece) „Vides 
pārvaldības sistēmas vadība” programmas akreditācijā 2004. gada 4.06-18.06. 
ESF projekta ‘E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju programmām” 
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0057/0007 dalībniece. 2006.-2007.g. 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos - 40 
Mācību un metodiskie līdzekļi - 3 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 13 gadi 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, Vārds:    Valentīna URBĀNE 
E-pasts:    valentina.urbane@rtu.lv 
Tālrunis darbā:    67089459 
Dzimšanas dati:    08.03.45. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:    krievu 
Citas valodas:    latviešu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
1969-1972. g. Aspirantūra RPI. 
1968.g. Rīgas Politehniskais institūts specialitāte ķīmiķis-tehnologs. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1992.g. Latvijas ķīmijas doktors 
1992. g. ķīmijas doktora grāds 
1972. g. ķīmijas zinātņu kandidāta grāds 
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
SO Latvijas Informācijas institūts 2004. gada decembris. Ir sertifikāts. 
  
DARBA PIEREDZE 
1973.g. līdz šim Rīgas Tehniskā universitāte Darba un apkārtējās vides aizsardzības katedra 
As.profesore. 
1973-1989. g. RPI Zinātniski metodiskās daļas vadītāja. 
1971-1973.g. Rīgas Medicīnas institūts Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
1. Darba aizsardzības maģistra programmas izstrāde „Bīstamo vielu pielietošanas drošība”. 
2. Darba aizsardzības maģistra programmas izstrāde „Arodveselība un darba medicīnas 

pamati”. 
3. Ķīmisko vielu bīstamība, darba un dabas aizsardzības īpatnības ārstniecisko vielu 

ražošanā, bioloģiski-aktīvas vielas kosmētikā 
4. 1,2 – Dihalogenpiridazoni - 6 . 
5. Piedalīšanās IS projektā „Mēs sabiedrībā un mēs – sabiedrībai” (vad. I. Rulle). 
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskos izdevumos 
1. N. Griķītis, V. Urbāne. Darba aizsardzības sistēmas veidošana un izmaksas. Starptautiskās 

zinātniskās praktiskās konferencs Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 
2. I. Jevinga, A. Lesničenoks, J. Strautmanis, V. Urbāne. Darba aizsardzības sistēmas 

ieviešanas un uzturēšanas izmaksas. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences 
Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

3. A. Grigorjevs, V. Urbāne. Darba drošības un veselības aizsardzības sistēmas izveidošanas 
izmaksas. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. Latvija. 
Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

4. V. Urbāne, M. Muižniece, M. Vanags. Darba traumatisma analīze. Starptautiskās 
zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 
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5. O. Savicka, V. Urbāne. Putekļu iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka organismu, kā vides 
sastāvdaļu. Starptautiskās zinātniskās praktiskās konferences Zinātniskie raksti. Latvija. 
Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

6. A Bauze. V. Urbāne. Vēdināšanas kvalitāte. Starptautiskās zinātniskās praktiskās 
konferences Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2007. gads, 30. marts. 

7. V. Urbāne. Darba traumatisms un profesionālo saslimšanu ekonomiskās sekas. / 
līdzautore I. Jevinga // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 
Starptautiskās zinātniskās konference. Zinātniskie raksti. Latvija. Rīga, 2005. gads. 

8. V. Urbāne. Telpu gaisa kondicionēšanas problēmas // Informācijas tehnoloģijas. II – 
Rīga:RTU, 2004.-346.-351.lpp. 

9. V. Urbāne. Latvijas likumdošana, dators un veselība // Informācijas tehnoloģijas. II – 
Rīga:RTU, 2004.-352.-360.lpp. 

10. V. Urbane. Industrial accidents as the aggregate of financial expenses. Proceedings of the 
2nd. International Conference Information Tehnologies and Managment. 2004. Riga 
Latvia. 

Mācību un metodiskie līdzekļi 
1. Mācību grāmata: Bīstamo vielu pielietošanas drošība. Rīga: RTU, 2005.-187 lpp. 
2. Uzdevumu krājums darba aizsardzībā. / Līdzautors V. Kozlovs, V. Ziemelis. Rīga: RTU, 

2005.-50 lpp.  
 
DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
1. Third. International Scientific-Technical Conference 20-23 September, 2007. Togliatti 

city Russia.  
2. Zinātniski starptautiskā konference Torunas tehniskā universitāte, Polija, 2007.g. 20. 

jūnijs. 
3. V. Urbane. Economic implications of Professional injuries and diseases. / līdzautore I. 

Jevinga // RTU 45. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2004. gada 14. – 17. 
oktobris. 

4. V. Urbane. Indusrial accidents as the aggregate of financial expenses. Proceedings of the 
2nd. International Conference Information Tehnologies and Management. 2004. Riga 
Latvia. 

5. В. Урбан. Безопасность труда как обязанность работодателя // Международная 
научно-практическая конференция. Санкт-Петербург, 2003.г. 27 марта. Тезисы 
доклада. 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 37 gadi. 
Lekciju kursi: 
1. Darba un dabas aizsardzība. 
2. Darba aizsardzības pamati. 
3. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. 
4. Lietišķā etiķete. 
 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
1. RTU grāmatvedības nodaļas vadītāja. 
2. RTU kanclera palīdze no 1997. gada līdz šim brīdim. 
3. SIA „Baltijas finansu partneri „konsultants darba aizsardzībā no 1999. gada 23.09. līdz 

šim brīdim. 
4. 1973.- 1989.g RPI Zinātniski metodiskās nodaļas vadītāja. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
PERSONAS DATI 
Vārds Uzvārds:    Irina VORONOVA 
E-pasts:    irina.voronova@rtu.lv 
Tālrunis darbā:    +371 67089324 
Dzimšanas dati:    20.10.50. 
 
VALODAS 
Dzimtā valoda:    krievu 
Citas valodas:    latviešu, angļu 
 
IZGLĪTĪBA 
September, 1998 – October, 1999. Advanced Actuarial Diploma Corse program (Viļņa – 
Londona – Edinburga – Riga Diploma in Actuarial Science Nr.22 1999 10 07 (diploms); 
03.1996. - 12.1996. Gada Aktuāras skola (Viļņa – Londona – Edinburga) (Certificate of 
Faculty of Mathematics, Vilnius University; Diploma in Actuarial Science Nr7 1997 02 27 
(diploms); 
1980. Rīgas Politehniskais institūts, aspirantūra; 
1968.-1975. Rīgas Politehniskais institūts, inženiere - ekonomiste, diploms Nr. 0 N415335. 
 
ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1992. gada 11.decembris. Relatīvi lielumi taras izmaksu plānošanā. Rīga, RTU, Habilitācijas 
padome H-09, Dr.oec. diploms B-D Nr. 000399  
1986. Ekonomikas zinātņu kandidāta grāds.- Latvijas Zinātņu akadēmija, Ekonomikas 
institūts  
 
KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
6.-7. Novembris 2008. Internal Auditor (certifies Nr.010QMS-002-Sert/2008). Activa 
Management. Organizāciju vadības sistēmas. Rīga, Latvija(klausīt. stat.) 
23. augusta 2008. Estonian Actuarial Socienty. Seminar ( Certificate) (klausīt. stat.) 
7.- 11. septembris 2007. Seminārs (20 stundas)”Elektronisko resursu lietošana 
universitātes” (ar sertifikātu No 3646). RBS, Rīga. Latvija  
2007. gada 26. septembris. Firmas finanšu diagnostika. Vadības seminārs. SIA MKC 
Vērtspapīri. Rīga. Latvija 
July 28, 2007. Baltic States Workshop on Solvency II and Basel II. (certificate). – LAA, 
Aglona, Latvija,  
29-30 June, 2006. International seminar „Small Business Management: Innovation, Strategy, 
Values”. Riga Technical University. (ar sertifikātu). Riga. Latvia 
2006.g. 7.- 9.jūnijā. Projektu vadība: no idejas līdz tās īstenošanai. Praktiskais seminārs (24 
stundas). Alberta Koledža. Rīga. (ar sertifikātu) 
2004.g., 15.10 - 30.11. Kvalifikācijas celšana - Rīgā, Zinātniski konsultatīvā firmā „Risks un 
Audits ”SIA. 
 
DARBA PIEREDZE 
kopš 21.12. 2006.g. RTU asoc. profesore; 
1993. - 2006.g. RTU, IEF docente; 
1988. - 1993.g. RPI, IEF, docente; 
1985. - 1988.g. RPI, IEF, vecākā pasniedzēja; 
1975. - 1985.g. RPI, IEF, pasniedzēja - stažieris, asistente. 
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ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN DALĪBA SVARĪGĀKAJOS AKADĒMISKAJOS 
PROJEKTOS 
01.01.2007. – 31.12.2007. Piedalīšanās projektā „Pirmā līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības programmu studentu kvalifikācijas prakses nodrošināšana uzņēmumos”. Līgums Nr. 
2007/0002 /VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0036/0475. Projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienība 
2005. marts-maijs. Piedalīšanas pētījumu projektā „Cilvēk resursu potenciāla noteikšana 
Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, un stratēģijas izstrāde jauno speciālistu 
piesaistei šajā nozarē, pielietojot reklāmas pasākumus un motivēšanas  shēmas” izpildē  
2005.g. Piedalīšanās projektā SOKRATES/ERASMUS „Teaching and Research in 
Engineering in Europe” izpildē  
 
PUBLIKĀCIJAS 
Publikācijas zinātniskajos izdevumos 
No 1975.g. līdz 2006.g. zinātnisko publikācijas skaits ir 54 darbi. No 2000.g. līdz 2009.g. 
zinātnisko publikācijas skaits ir 23 darbus, t.sk. 12 zinātniskie raksti izdevumos, kuri iekļauti 
Latvijas Zinātnes Padomes apstiprinātajā vispāratzīto zinātnisko izdevumu sarakstā, t.sk.  
1. Voronova I. Methods of analysis and estimation of risks at the enterprises of non-financial 

sphere of Latvia// Journal of Business Economics and Management. Transition Processes 
in Central and Eastern Europe. – Vilnius, Vilnius Gediminas Technical University, 2008, 
9(4). – 319-326 pp. 

2. Voronova I., Freinats L. Tehnisko analīžu pielietošanas stratēģijas finanšu tirgos // RTU 
IEF Zinātniskie raksti.  Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. 6. sējums.– Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2008. - 45.-55.lpp.  

3. Voronova I., Pettere, G. Risku vadības attīstība apdrošināšanā // RTU Zinātniskie raksti. 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Sērija 3, sējums 18. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. - 
123.-136.lpp.  

4. Voronova I. Methods of analysis and estimation of risks management system creation in 
production enterprises. Research of Tehnogenic Environment Protection. Proceedings of 
International Scientific Conference. Riga, 9.-10. October 2008. – Riga: RTU Publishing 
House, 2008. – 172- 183 pp. 

5. Voronova I., Freinats, L. Methodical Based of the Shot-time Investment in the Stock 
market. The 5th International Scientific Conference “Business and Management’2008”. 
Selected papers of the 5th International Scientific Conference “Business and 
Management’2008”, May 16-17 2008, Vilnius, Lithuania. – Vilnius: Vilnius Gediminas 
Technical University Publishing house “Tehnika”, 2008. – 133 -139 pp.     

6. Voronova I. Development of organization of risk management at the enterprises of non 
financial sphere of Latvia. 4th International Scientific Conference Business and 
Management. 14th International Scientific Conference Enterprise Management: Diagnosis, 
Strategy, Efficiency. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania. Selected papers. – Vilnius: 
VGTU Press “Technika”, 2007. - 145- 151 pp.   

Mācību un metodiskie līdzekļi 
No 1975.g. līdz 2009.g. metodisko darbu skaits ir 41 darbi. No 2000.g. līdz 2009.g. metodisko 
darbu skaits ir 8 darbi, t.sk.: 
1. Voronova I. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija: 1. daļa . – Rīga: Izdevniecība 

„RTU”, 2007. -122 lpp.  
2. Voronova I. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija: 2. daļa . –Rīga: RTU, 2006. -

137 lpp.  
3. Voronova I., Pettere G. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. 2. 

pārstrādātais izdevums. Apgāds ”Rasa ABC”- Rīga, Banku augstskola, 2004. -176 lpp. 
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DALĪBA ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS  
1. Voronova, I., Pettere, G. Rating as an Assessment Instrument of the Insurance Market 

participants Security. 9-13 October 2008, 49th International Scientific Conference of Riga 
technical University “THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF NATIONAL 
ECONOMY AND ENTERPRENEURSHIP”: RTU Scientific Conference of Economics 
and Entrepreneurship (SCEE’2008). Conference Proceedings/– Riga: RTU Publishing 
House, 2008.-163 - 165 pp.  

2. Voronova, I., Freinats L. Technical Analysis Strategies Used in Financial Markets 
Conference Proceedings. 9-13 October 2008, 49th International Scientific Conference of 
Riga technical University “THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF NATIONAL 
ECONOMY AND ENTERPRENEURSHIP”: RTU Scientific Conference of Economics 
and Entrepreneurship (SCEE’2008). Conference Proceedings/ – Riga: RTU Publishing 
House, 2008. 43 - 45 pp.  

3. Voronova, I., Freinats L. Methodical Based of the Shot-time Investment in the Stock 
market. 16-17 May, 2008, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University 
The 5th International Scientific Conference “Business and Management’2008”. Conference 
Proceedings of the 5th International Scientific Conference “Business and Management 
’2008”/ Vilnius Gediminas Technical University Publishing house “Tehnika”, 2008. 

4. Воронова, И. Петтере, Г. Развитие управления рисками на рынке страховых услуг 
Латвии. V International scientific practical conference “Shevchenko Spring” Current 
Condition of Science: Achievement, problems and prospects of development, March 2, 
2007 Kyiv, Ukraine –Актульнi проблеми мiжнародних вiдносин. Випуск 67 (частина 
II)-Киiв:Киiвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут 
мiжнародних вiдносин, 2007. – С.102-105 

5. Voronova,I., Pettere, G. Risku vadības apdrošināšanā. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā 
konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referātu tēzes. –
Rīga: RTU izdevniecība, 2007. - 65. lpp. 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Pedagoģiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē 34 gadi. Lekciju kursi: 
1. Ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija. Maģistra akadēmiskā programma. 

Maģistra profesionālā programma. (3 un 4 KP)) 
2. Cenu veidošanas politika. Maģistra akadēmiskā programma.(2 KP) 
3. Uzņēmējdarbības plānošana. Bakalaura akadēmiskā un bakalaura profesionāla programma 
4. Методология финансовых и коммерческих расчетов. Формирование политики 

ценообразования. RTU Ārzemju studiju departaments 
ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA 
2005., 2006.-2008. g. Ekonomiskas profila bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis. 
2005.g. Aktuāra profesijas standarta projekta komisijas loceklis. LR Izglītības un zinātnes 
ministrija.  
1999.-2009.g. Profesionālās inženieres studijas programmas „Ekonomika” specializācijas 
„Finanšu analīze” studiju programmas līdzautore. 
Profesionālās maģistra programmas „Ekonomika” specializācijas „Finanšu analīze” studiju 
programmas līdzautore un atbildīga persona par metodisku darbu 
CITA INFORMĀCIJA 
kopš 1999. g. līdz šīm brīdim Latvijas Aktuāru asociācijas dibinātāja, LAA loceklis. 
kopš 2002.g. līdz šīm brīdim Latvijas Aktuāra asociācijas valdes loceklis. 
kopš 2005.g. 1. janvāra SIA „Risks un Audits” konsultante  
kopš 2006. gada 7. februāra SIA Advice Consulting konsultante  
2005.- 2006. Ekonomiskas profila bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis  
2006.g. 23. marts. Uzņēmējdarbības risku vadība. Starptautiskais seminārs (Latvija, Igaunija, 
Lietuva – Ergo ) SIA Advice Consulting. Seminārā vadītāja. 
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10. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

salīdzinājums ar līdzīgām akreditētām studiju 
programmām augstskolās Latvijā 
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Maģistra studiju programma „Vadības zinību maģistrs” Latvijas 
Universitātē 

 
 

Šīs akadēmiskās maģistra studiju programmas ietvaros paredzēti 7 studiju virzieni ( skat. 
2.pielikumu): 

• Vadības teorija; 
• Vide un uzņēmējdarbības vadība; 
• Starptautiskā ekonomika un bizness; 
• Vadības informācijas sistēmas; 
• Īpašuma vērtēšanas vadība; 
• Tirgvedības pētīšana; 
• Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana. 

 
Maģistra studiju programmu veido teorētiskie kursi un maģistra darbs. Studiju programmas 
apjoms ir 80 k.p., t.sk. 60 k.p. paredzēti A daļas un B daļas teorētiskiem kursiem, 20 k.p. – 
maģistra darbam. Maģistra studiju programmas teorētiskā daļa paredz teorētisko atziņu izpēti 
vadībzinātnes nozarē, kā arī jaunāko teorētisko atziņu aprobāciju un diskusiju apgūšanu 
aktuālāko problēmu aspektā. Maģistra darbs ir pētnieciska rakstura darbs vadībzinātnes 
nozarē, tam jābūt ar oriģinālu ievirzi izvēlētajā vadībzinātnes apakšnozarē. 

 

Maģistra studiju programmas struktūra 
I. Obligātā daļa 

1. Risku analīze un vadīšana 4 
2. Projektu vadīšana 4 
3. Sociālā psiholoģija 4 
4. Modernās vadīšanas teorijas             4 
5. Tirgvedības pētīšanas kvantitatī vās  metodes           4 
6. Pieprasījuma prognozēšana              6 
7. Daudzdimensiju analīze              4 
8. Vadības informācijas sistēmas             4 
9. Lietišķā starppersonu komunikācija            4 
                                                                                                     Kopā            38 

II. Obligātās izvēles daļa 
1. B1 un B2 daļas studiju kursi katra studiju virziena 
     griezumā ( skat. 2.pielikumu) 22 
                                                                                                      Kopā 22 
Maģistra darbs 20 
                                                                                                      KOPĀ 80 
 
Kopumā studiju programmas akadēmiskie kursi veido divas daļas (skat. 4.pielikumu): 
 A daļa – obligātie studiju kursi, kas sastāda 15,0 % (12 kredītpunkti) no kopējā studiju  
programmas apjoma. Šie studiju kursi tiek paredzēti visiem studējošiem;  
            B1 daļa – obligātie studiju kursi, kas sastāda 32,5 % (26 kredītpunkti) no kopējā 
studiju programmas apjoma. Šie vadībzinātnes nozares studiju kursi tiek paredzēti vairākiem 
studiju virzieniem;   

            B1 un B2 daļa – obligātās izvēles studiju kursi, kas sastāda 27,5 % (22 kredītpunkti) no 
kopējā studiju programmas apjoma. Šajā obligātās izvēles daļā tika ietverti vadībzinātnes 
apakšnozaru studiju kursi atbilstoši katram no 7 studiju virzieniem; 
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Sociālo zinātņu maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (M.B.A.) ir nepieciešams: 
• izpildīt atbilstošo maģistra studiju programmu; 
• aizstāvēt maģistra darbu. 

Sākot maģistra studiju programmas apguvi ir nepieciešams sociālo zinātņu bakalaura grāds 
vadībzinātnē vai ekonomikā, vai diploms par profesionālās studiju programmas apguvi 
vadībzinātnē vai ekonomikā. Imatrikulācijas noteikumi paredz gan pilna laika studijām, gan 
nepilna laika studijām neklātienes nodaļā katram maģistra studiju programmas studiju 
virzienam pārbaudījumu (testu) noteikto studiju kursu grupas ietvaros, kā arī vidējo atzīmi 
šajos studiju kursos iepriekšējā bakalaura vai profesionālajā studiju programmā.   
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11. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 
augstskolās Eiropas Savienības valstīs 
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Hanzes Universitāte Grēningena 
Lietišķās zinātnes 
Starptautiskā biznesa augstskola 
Uzņēmējdarbības vadības maģistra programma 
Programmas mērķis ir apmācīt studējošos augstākā un vispārējā līmeņa vadītāju amatiem 
uzņēmumos un iestādēs. Programmas mērķis ir tiekties palielināt studējošo profesionālās 
izaugsmes iespējas un piedāvāt jaunus izaicinājumus. MBA grāds ir visā pasaulē atzīts grāds, 
kas palīdz uzņēmējiem attīstīt jaunas stratēģijas darba vietā un sniegt pamatnostādnes.  
 
Programma nodrošina nākamos vadītājiem ar prasmēm un kompetencēm, kas būs 
nepieciešamas, pieņemot lēmumus turpmākajā karjerā. Kurss apvieno vadības prasmju 
pilnveidošanu ar akadēmisko un konceptuālo pamatu, kas vajadzīgs vadītājam, lai saprastu un 
sekmīgi darbotos pastāvīgi mainīgajā (starptautiskajā) uzņēmējdarbībā. 
 
Mācību metodes  
Maģistru programma sastāv no trīs mācību semestriem četrpadsmit mēnešu laikā. Pirmajā un 
otrajā semestrī tiek piedāvāti desmit kursi, kuros tiek izskatīti dažādi pārvaldības aspekti. Tie 
ietver četras funkcionālās jomas (tirgvedība, cilvēkresursu pārvaldība, operatīvā vadība un 
finanšu pārvaldība), personīgo prasmju attīstību un divus pamatpriekšmetus – vispārējo 
vadību un stratēģisko vadību. Plaša gadījumu izpēte un personiskā pieredze sniedz 
nepieciešamo saikni starp teoriju un praksi. Programmas galvenais jautājums ir dažādo 
disciplīnu un vadītāja lomas integrācija.  
Programma tiek pabeigta ar maģistra darbu, kas ir saistīts ar uzdevumu analizēt un risināt 
stratēģisku problēmu uzņēmumā. 
 
MBA programmas plāns  
Maģistrantūras programma sastāv no 60 maģistra kredītpunktiem (64 Eiropas kredītpunktu 
pārneses sistēmā). Katrs kredītpunkts ir 30 mācību darba stundas. 

Semestris Mācību priekšmets Kredītpunktu 

skaits 

1 Vispārīgā & stratēģiskā vadība I: Analīze 5 

 Vispārīgā & stratēģiskā vadība I: Biznesa spēle un lēmumu 

pieņemšana  

2 

 Vispārīgā & stratēģiskā vadība I: Sevis attīstīšana 2 

 Tirgvedība  4 

 Cilvēkresursu vadība / organizāciju uzvedība un struktūra  4 
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 Operatīvā vadība 4 

 Finanšu pārvaldība  4 

 Biznesa informācijas iegūšana 2 

 Saziņa un uzstāšanās 1 

 Pārvaldības uzskaite 2 

2 Vispārīgā & stratēģiskā vadība II: Vara un politika 3 

 Vispārīgā & stratēģiskā vadība II: Stratēģiskās domāšanas 

praktikums 

2 

 Vispārīgā & stratēģiskā vadība II: Aktuālie temati 3 

 Vispārīgā & stratēģiskā vadība II: Sevis attīstīšana 2 

 Starptautiskā biznesa vide 4 

 Pētniecības metodoloģija un maģistra darba komponentes 
 

1 

 3 izvēles kursi (katrs 2 kredītpunkti),  

piemēram; 

• Starpkultūru pārvaldība  

• Interaktīvais mārketings  

• Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā 

• Biznesa ētika 

6 

3 Maģistra darbs  

 
Vairāk informācijas: 
http://www.hanzeuniversity.eu/home/International/Schools/International+Business+School/Pr
ogrammes/Master+Programmes/Master+of+Business+Administration/  

 



 152 

 
Lunda Universitāte 
Ekonomikas un vadības augstskola 
 
Maģistru programma 
Vadības pētniecība 
Darba tirgus kļūst starptautiskāks, un tādēļ pieaug pieprasījums pēc lēmumu 
pieņēmējiem, kuri var sekmēt ilgtspējīgu attīstību gan ekonomiskajā izaugsmē, gan 
vides jautājumos, gan globālajā taisnīgumā. 
Lai risinātu šos jautājumus, studiju programmas uzsvars ir kritiska un pārdomāta pieeja 
uzņēmējdarbības un vadības studijām, kas veicinātu neatkarīgu un novatorisku domāšanu 
pētniecības un vadības praksē. Programma balstās uz iepriekšēju maģistra līmeņa izglītību 
uzņēmējdarbībā un vadībā. Tā ir pieejama tiem, kas jau ir pabeiguši viengadīgu maģistrantūru 
ar specializāciju uzņēmumu vadībā. 
 
Šī otrā maģistrantūras gada mērķis ir nodrošināt studējošos ar tālākām pirmajā maģistrantūras 
gadā izvēlētās jomas studijām, kā arī paver iespējas plašākām jomas studijām. Jo īpaši 
studējošie tiek mudināti apsvērt dziļākas filozofiskas paradigmas, kas ir pamatā dažādām 
apakšnozarēm uzņēmējdarbības un vadības studijās, kā arī tiek piedāvātas iespējas pieskaņot 
mācības sev vēlamajai karjerai. 
 
Studējošie apgūst iemaņas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās metodēs, lai varētu veikt plašu 
konsultatīvu vai pētniecisku darbu visā pārvaldības prakses spektrā privātajā un/vai valsts 
sektorā, piemēram, konsultanta profesijā. Absolventi varēs dot savu ieguldījumu organizāciju 
vadības jautājumu kvalitatīvā attīstībā visplašākajā nozīmē. 
  
Maģistrantūras studiju programma vadības pētniecībā  

1. Identifikācija Programmas nosaukums  Maģistra programma vadības pētniecībā  
Programmas apjoms 60 kredītpunkti  
Līmenis  Maģistra līmenis  
Programmas kods  EA  
Lēmuma pieņemšana  Ekonomikas un vadības augstskolas padome, 

13.04.2007.  
Grozījumi   Ekonomikas un vadības augstskolas padome, 

19.12.2007.,  
10.04.2008.  

Kursa informācija 
Programmas struktūra: 1. semestris (rudens)  2. semestris (pavasaris)  
1. daļa 
septembris – oktobris  

2. daļa  
novembris – decembris   

3.-4. daļa 
janvāris – maijs   

Uzņēmējdarbības pētniecības 
metodes 
(7,5 kredītpunkti/ECTS-cr)  

Maģistra projekts (30 
kredītpunkti/ECTS-cr)  

Pētniecības metodoloģija 
un nozares filozofija  
(15 kredītpunkti/ECTS-cr)  

Izvēles jeb individuālās studijas (7,5 kredītpunkti/ECTS-cr)  
1.daļa: Pētniecības metodoloģija un nozares filozofija (15 kredītpunkti/ECTS-cr)  
Pētījuma metodoloģija un nozares filozofija  
2. daļa: Studējošie apgūst divus kursus – obligāto kursu uzņēmējdarbības pētniecības 
metodoloģijā un vai nu izvēles vai individuālu kursu (2 x 7,5 kredītpunkti / 2 x 7.5 ECTS-
cr). Izvēles kursu var izvēlēties no visiem izvēles kursiem maģistra līmenī, ko piedāvā 
Uzņēmējdarbības vadības nodaļa. 
3. daļa: Maģistra projekts (30 kredītpunkti/ (30 kredītpunkti/ECTS-credits)  
Katra kursa daļa, kā arī pamatkurss ir izklāstīti turpmāk.  
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Pirmais semestris, pirmā puse 
Pirmajā periodā studējošie apgūst pamatkursu uzņēmējdarbības pārvaldības progresīvajā 
metodikā, kas sagatavo viņus individuālajiem pētījumiem un pētniecības projektiem. 
Pētniecības metodoloģija un nozares filozofija (15 kredītpunkti)  
Šī kursa primārais mērķis ir iepazīstināt studējošos ar padziļinātām diskusijām par 
metodoloģijas jautājumiem un jautājumiem, kas saistīti ar nozares /sociālās zinātnes 
filozofiju. Papildus tiek apspriesti informācijas iegūšanas ētiskie un politiskie aspekti, 
piemēram, pētnieka atbildība un zinātnes un informācijas loma sabiedrības varas attiecību 
reproducēšanā. Otrs mērķis ir sagatavot studējošos maģistra projektam otrajā semestrī. Kursa 
struktūra ir šāda: 
� Informācijas iegūšana un pētniecība  
� Nozares filozofija 
� Sociālo zinātņu filozofija 
� Kvalitatīvo un kvantitatīvo datu raksturs  
� Informācijas iegūšanas un izpētes ētika un politika  
Mācību metodes – lekcijas, vieslekcijas, praktiskās nodarbības, kā arī literatūras semināri 
mazākās grupās.  
Kursa noslēgumā ir individuāls eksāmens. 
Pirmais semestris, otrā puse  
 
Uzņēmējdarbības pētniecības metodoloģija (7,5 kredītpunkti)  
Ja iepriekšminētais kurss nozares filozofija un pētniecības metodoloģija aplūko vispārīgas 
tēmas, tad šajā kursā studējošajiem jāizvēlas viens no trīs virzieniem (pētniecība, 
konsultēšana, valsts sektora izpēte) savam nākamajam maģistra projektam. Tādējādi kurss ir 
kā praktisks līdzeklis, gatavojoties maģistra projektam, un sastāv no četriem komponentiem:  
� Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības projekti  
� Informācijas iegūšanas trīs jomas: akadēmiskā, konsultēšana un valsts sektora izpēte 
� Rakstīšanas kurss  
� Specializācija (pētījuma pieteikums, konsultēšanas atskaite vai valsts sektora izpēte) 
Mācību metodes – lekcijas, vieslekcijas, laboratorijas darbi, kā arī diskusijas mazākās grupās.  
Kursa noslēgumā ir individuāls eksāmens. 
 
Izvēles kurss (7.5 kredītpunkti/ECTS-CR)  
Otrajā posmā studējošie var izvēlēties kursu, lai padziļinātu un paplašinātu savas zināšanas 
uzņēmumu vadībā. Izvēles kursu var izvēlēties no visiem izvēles kursiem maģistra studiju 
līmenī, ko piedāvā Uzņēmējdarbības vadības nodaļa ar nosacījumu, ka tas atbilst studiju kursa 
priekšnosacījumiem un ka tiek piedāvāts attiecīgajā mācību semestrī. Tā kā studiju 
programmas tiek nepārtraukti pilnveidotas, kursi, ko piedāvā nodaļa, var atšķirties semestros. 
Plānotie kursi uzņēmējdarbības vadībā ir uzskaitīti turpmāk. Tie ir šādi: 
Atbilstīgi zinātņu maģistra grādam starptautiskajā tirgvedībā un zīmola pārvaldībā  
BUSM03 Stratēģiskā zīmola pārvaldība  
BUSM04 Patērētāju kultūras teorija  
Atbilstīgi zinātņu maģistra grādam cilvēkresursu, informācijas un pārmaiņu vadībā  
BUSM13 Organizācijas attīstības  
BUSM14 Darba ar informāciju vadīšana 
BUSM15 Stratēģiskā cilvēkresursu pārvaldība  
BUSM42 Vadības konsultācijas  
Atbilstīgi zinātņu maģistra grādam finansēs  
BUSM23 korporatīvo finanšu teorija 
Atbilstīgi zinātņu maģistra grādam korporatīvajā un finanšu pārvaldībā  
BUSM31 Stratēģiskā finanšu pārvaldība 
BUSM33 Uzņēmumu vadības teorija un prakse  
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BUSM34 Korporatīvā finansēšana un uzņēmējdarbības risku pārvaldība  
Atbilstīgi zinātņu maģistra grādam uzņēmējdarbībā  
BUSM63 Tirgus izpēte un resursu iegāde  
Individuālās studijas (7.5 kredītpunkti/ ECTS-CR) 
Tās tiek saskaņotas ar studējošo individuālajām vajadzībām un interesēm, kā tas noteikts viņu 
prezumētajā karjeras izvēlē. Individuālās nodarbības tiek veidotas, konsultējoties ar fakultātes 
mācībspēkiem un nodaļas pētniecības grupām atbilstoši esošajām kompetencēm un resursiem.  
 
Individuālās studijas var veikt vairākos veidos. Piemēram, studējošie, kuri vēlas turpināt 
studijas doktorantūrā, var apvienoties pētniecības grupā un tikt virzīti izstrādāt savu kursu 
kādā noteiktā pētniecības jomā. Turklāt studējošajiem vajadzētu aktīvi piedalīties šīs grupas 
pētniecības semināros, kā arī novadīt pašiem savu semināru par pētījuma tematu pēc savas 
izvēles. 
  
Alternatīva studējošajiem, kuri vēlas veidot savu turpmāko karjeru privātā vai valsts sektora 
organizācijā, varētu izmantot augstskolas esošos kontaktus un sadarbības līgumus un 
iedziļināties vairāk praktiski orientētās problēmās kādā konkrētā organizācijā. Vienlaikus viņi 
izstrādātu paši savu kursu saistībā ar viņu norādīto problēmu. To varētu papildināt izpētes vai 
novērojumu periods attiecīgajā organizācijā, lai sagatavotos turpmākām pētniecības studijām.  
 
Otrais semestris 
Studiju noslēguma posms pilnībā pievērsts maģistra projekta izstrādei. Šī posma sākumā no 
studējošajiem sagaida skaidri formulētu pētniecības tematu. Projekti tiek iedalīti trīs lielās 
kategorijās: pētniecības priekšlikumi; privātā sektora audits vai izvērtējums, piemēram, 
kritisks konsultāciju ziņojums; un kritiska valsts sektora izpēte. Sākumā katram maģistra 
projektam tiek nozīmēts vismaz viens atbilstīgais vadītājs.  
 
Maģistra projekts, 30 kredītpunkti/ECTS-credits. 
Studējošie strādā individuāli un veic sākotnējos pētījumus attiecīgajā organizācijā vai 
pētniecības jomā, kas ir saistīta ar studiju programmas vispārējo ievirzi. Vairumā gadījumu 
tas ir turpinājums no iepriekšējās sadarbības ar organizāciju studiju programmas pirmajā 
semestrī. Šī posma beigās visi projekti tiek prezentēti un apspriesti noslēguma seminārā. 
 
Grāds  
Pabeidzot programmu saskaņā ar valsts augstākās izglītības dekrētu (SFS 2006:1053) tiek 
piešķirts eksakto zinātņu (divu gadu) maģistra grāds uzņēmējdarbībā un ekonomikā ar 
specializāciju vadības pētījumu metodēs (Ekonomie Masterexamen. Huvudområde 

företagsekonomisk analys) Studējošajiem ir alternatīva – pieteikties eksakto zinātņu (divu 
gadu) maģistra grādam ar specializāciju vadības pētījumu metodoloģijā (Filosofie 

masterexamen huvudområde företagsekonomisk analys)  
 
Lai iegūtu divu gadu maģistra grādu, studējošajiem jāapgūst 60 kredītpunkti/ECTS 
kredītpunkti no iepriekšējiem studijām maģistra līmenī (otrā līmeņa studijas). 
Vairāk informācijas:  
http://www.ehl.lu.se/en/education/programmes/masters?pid=26 

12. pielikums 
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Maģistra akadēmisko studiju programmā 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

iesaistītais akadēmiskais personāls un tā pasniedzamie 
studiju kursi 
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Šifrs 
 

 
 

Studiju kurss 

Akadēmiskais vai 
zinātniskais grāds, 

amats 

 
Studiju kursa 

atbildīgais 
akadēmiskais personāls 

IET526 Ekonomikas teorija Dr.oec., profesors 
Dr.oec., profesors 

V.Nešpors 
J.Saulītis 

IUV519 Stratēģiskā vadīšana Dr.oec., docents J.Reiters 
IMP521 Nodokļu plānošana uzņēmumā Dr.oec., profesors 

Dr.oec., profesors 
J.V.Krastiņš 
K.Ketners 

IUE593 Ekonomiskās analīzes teorija Dr.oec., profesors K.Didenko 
IUE583 Investīcijas un finansēšana Dr.oec., profesore N.Lāce 
IĀS515 Kvantitatīvās metodes vadīšanā Dr.habil.oec., profesors R.Počs 
IUE591 Tirgzinības teorija Dr.habil.oec., profesors 

Dr.oec., profesore 
A.Magidenko 
E.Gaile-Sarkane 

IEU540 Elektroniskā komercija un    
e-uzņēmējdarbība 

Dr.oec., profesore E.Gaile-Sarkane 

IEU538 Ekonomisko un komercaprēķinu 
metodes 

Dr.oec., asoc.profesore I.Voronova 

IUV528 Korporatīvā sociālā atbildība Dr.oec., profesors J.Ķipsna 
IET516 Pētījumu metodoloģija Dr.oec., profesors J.Saulītis 
IDA117 Darba aizsardzība pamati Dr.chem., asoc.profesore V.Urbāne 
IUV524 Uzņēmējdarbības procesu 

vadīšana 
Dr.oec., profesors 

J.Ķipsna 

IUV534 Cilvēku resursu vadīšana Dr.oec., docents 
Mg.oec., lektore 
Mg.biol., pr.docente 

J.Reiters 
I.Ozoliņa-Ozola 
G.Maurāne 

IUV442 Vadīšanas sistēmanalīze Dr.oec., docents J.Reiters 
IUV520 Uzņēmējdarbības vadīšanas 

modelēšana 
Dr.oec., profesors 

J.Ķipsna 

VID530 Lietišķā angļu valoda Mg.philol., pr.docente I.Matisone  
VID531 Lietišķā vācu valoda Dr.paed., docente Ā.Servuta 
IUV521 Zinātniskie semināri Dr.oec., profesors J.Ķipsna 
IUE566 Uzņēmuma ekonomika 

(speckurss) 
Dr.oec., profesore 

N.Lāce 

IUE592 Plānošana un kontrolings Dr.oec., profesors V.Jurēnoks 
IUE481 Ekonomiskās informācijas 

sistēmas 
Dr.habil.oec., profesors A.Magidenko 

IUE585 Inovāciju ekonomika un vadīšana Dr.habil.oec., profesors A.Magidenko 
IUE590 Vadības grāmatvedība Dr.oec., asoc.profesore Z.Sundukova 
IUE570 Zinātniskie semināri Dr.oec., asoc.profesore Z.Sundukova 
IEU535 Projektu plānošana un kontrole Dr.oec., docente T.Tambovceva 
IEU536 Informācijas tehnoloģijas 

projektu vadīšanā 
Dr.oec., docente T.Tambovceva 

IEU534 Projektu kvalitātes un risku 
vadīšana 

Dr.oec., docente T.Tambovceva 

IĀS504 Inovatīvie finanšu instrumenti Dr.habil.oec., profesors R.Počs 
IĀS502 Vērtspapīru tirgus modelēšana Dr.habil.oec., profesors R.Počs 
DMS475 Finanšu matemātika un statistika Dr.math., profesors M.Buiķis 
DMS476 Aktuārmatemātika Dr.math., profesors M.Buiķis 
IĀS503 Vērtspapīru portfeļa veidošana Dr.habil.oec., profesors R.Počs 
HSP484 Psiholoģija maģistriem Dr.psych., docente A.Šteinberga 
HSP446 Pedagoģija maģistriem Dr.paed., profesore A.Lanka 
HSP489 Organizāciju psiholoģija Dr.psych., docente A.Šteinberga 
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IUV414 Civiltiesības Dr.oec., profesors 
Mg.oec., Mg.iur., 
pr.docente 

J.Ķipsna 
D.Ose 

HFL432 Ētika Dr.soc., asoc.profesors G.Ozolzīle 
HFL438 Eiropas klasiskā filozofija Dr.soc., asoc.profesors G.Ozolzīle 
HSP488 Biznesa socioloģija Mg.paed., docents V.Kuņickis 
IUE002 Maģistra darbs Dr.oec., profesors K.Didenko 
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13. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

dokumentu, noteikumu, likumu un citu normatīvo aktu 
atrašanās vietas 
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13.1.Akreditācijas lapa Nr. 023-577, izdota 2003.gada 8.aprīlī, lēmums Nr.627 par tiesībām 

īstenot profesionālās augstākās izglītības programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana” - 
pieejama Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 402.kab., tālr. +371 
67089323;elektroniski: 
http://www.ievf.rtu.lv/lv/dokumenti/akreditacija/lapas/ak.lapa.uznemejd.un.vad.akad.ma
g.dec2009.pdf 

13.2.RTU Senāta 1997.gada 7. aprīļa sēdes protokols Nr.419 par maģistra akadēmiskās 
studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” apstiprināšanu, pārstrukturētā studiju 
programma apstiprināta 2002. gada 27. maijā, protokols Nr. 468; izmaiņas akceptētas 
2009. gada 30. martā, protokols Nr. 530 - pieejams Ražošanas un uzņēmējdarbības 
institūtā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 402.kab., tālr. +371 67089323; 

13.3.RTU Senāta 2002. gada 25. februāra lēmums „Par maģistra akadēmisko studiju 
programmu struktūru” pieejams RTU mājas lapā 
http://www.rtu.lv/content/view/362/616/lang,lv/ -pieejams Ražošanas un 
uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 402.kab., tālr. +371 67089323; 

13.4.LR MK 20.01.2002. Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu pieejami 
Izglītības un Zinātnes ministrijas mājas lapā http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-
noteikumi/augstaka-izglitiba/2087.html un Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, 
Kaļķu ielā 1, 402.kab., tālr. +371 67089323; 

13.5.RTU Senāta 2001.gada 17.decembra sēdes lēmums „NOLIKUMS par eksāmenu 
kārtošanu RTU bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālajās studijās” - pieejams 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 402.kab., tālr. +371 
67089323; 

13.6.RTU Rīkojums 2008.gada 15. aprīlī Nr. 3-28 „Par ikgadējo pašnovērtējumu ziņojumu 
sastādīšanas, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtību”- pieejams Ražošanas un 
uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 402.kab., tālr. +371 67089323; 
elektroniski: http://www.rtu.lv/content/view/362/616/lang,lv/ 

13.7.Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studiju 
programmas administrācijas veiktās studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas - 
pieejama Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 402. kab., tālr. 
+37167089323; 

13.8.RTU IEVF sadarbības līgumi ar iestādēm un asociācijām ir pieejami RTU rektorātā, 
Rīgā Kaļķu ielā 1, 217. kab., kā arī Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, Kaļķu 
ielā 1, 402. kab., tālr. +371 67089323; 

13.9.Sadarbības līgumi ar ārvalstu augstskolām- pieejami RTU rektorātā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 
217. kab., kā arī Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 402. kab., 
tālr. +371 67089323; 

13.10. RTU un LU sadarbības līgums - pieejams RTU rektorātā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 217. 
kab., kā arī Ražošanas un uzņēmējdarbības institūtā Rīgā, Kaļķu ielā 1, 402. kab., tālr. 
+371 67089323. 
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14. pielikums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus mobilitātes ietvaros IEVF studentu izvēlētās 
augstskolas un apmaiņas studenti IEVF 
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IEVF ERASMUS studenti  2008./2009. m.g. pavasara semestrī 

 
Nr.  

 
Uzvārds, vārds   

Kurss, kurā 
devās apmaiņas 

braucienā 

 
Izvēlētā augstskola 

 
Valsts 

1 Kalniņa Indra 1 Inholland Universitāte Nīderlande 
 

IEVF ERASMUS studenti  2007./2008. m.g. pavasara semestrī 
 
Nr.  

 
Uzvārds, vārds   

Kurss, kurā 
devās apmaiņas 

braucienā 

 
Izvēlētā augstskola 

 
Valsts 

1 Rampāne Inese 1 Dienviddānijas Universitāte Dānija 
 

IEVF ERASMUS studenti  2007./2008. m.g. rudens semestrī 
 
Nr.  

 
Uzvārds, vārds   

Kurss, kurā 
devās apmaiņas 

braucienā 

 
Izvēlētā augstskola 

 
Valsts 

1 Andžāne Evita 2 Ferdando Pessoa Universitāte Portugāle 
2 Bieline Rasa 2 Ferdando Pessoa Universitāte Portugāle 

 
IEVF ERASMUS studenti  2006./2007. m.g. pavasara semestrī 

 
Nr.  

 
Uzvārds, vārds   

Kurss, kurā 
devās apmaiņas 

braucienā 

 
Izvēlētā augstskola 

 
Valsts 

1 Ivanova Jeļena 1 Pforcheimas Augstskola Vācija 
2 Piskunova Valērija 1 Čehijas Tehniskā Universitāte Čehija 

 
IEVF ERASMUS studenti  2006./2007. m.g. rudens semestrī 

 
Nr.  

 
Uzvārds, vārds   

Kurss, kurā 
devās apmaiņas 

braucienā 

 
Izvēlētā augstskola 

 
Valsts 

1 Brimerberga Elīna 2 Ferdando Pessoa Universitāte Portugāle 
2 Merkurjeva Jeļena 1 Magdeburgas Otto-von-Guericke 

Universitāte  
Vācija 

3 Mihaļeviča Diāna 1 Magdeburgas Otto-von-Guericke 
Universitāte 

Vācija 

 
IEVF ERASMUS studenti  2005./2006. m.g. pavasara semestrī 

 
Nr.  

 
Uzvārds, vārds   

Kurss, kurā 
devās apmaiņas 

braucienā 

 
Izvēlētā augstskola 

 
Valsts 

1 Černajs Jānis 1 Ferdando Pessoa Universitāte Portugāle 
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15. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”  
absolventu skaits specializācijās 
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2004./2005.māc.gadā 
 

Grupa Specializācija Absolventu 
skaits 

Kopā 
institūtā 

IMU0-2. grupa Uzņēmējdarbības organizēšana 17 
IMU0-5. grupa Uzņēmējdarbības vadīšana 22 
IMU0-6. grupa Uzņēmējdarbības ekonomika 29 
IMU0-7. grupa Būvuzņēmējdarbības ekonomika un 

organizēšana 
28 

RUI – 96 

IMU0-1. grupa Starptautisko ekonomisko sakaru 
vadīšana 

22 

IMU0-4. grupa Uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika 

11 

SESMI – 33 

 
2005./2006.māc.gadā 

 
IMU0-2. grupa Uzņēmējdarbības organizēšana 25 
IMU0-5. grupa Uzņēmējdarbības vadīšana 13 
IMU0-6. grupa Uzņēmējdarbības ekonomika 30 
IMU0-7. grupa Būvuzņēmējdarbības ekonomika un 

organizēšana 
16 

RUI – 84 

IMU0-1. grupa Starptautisko ekonomisko sakaru 
vadīšana 

27 

IMU0-4. grupa Uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika 

15 

SESMI – 
42 

 
2006./2007.māc.gadā 

 
IMU0-2. grupa Uzņēmējdarbības organizēšana 24 
IMU0-5. grupa Uzņēmējdarbības vadīšana 21 
IMU0-6. grupa Uzņēmējdarbības ekonomika 47 
IMU0-7. grupa Būvuzņēmējdarbības ekonomika un 

organizēšana 
13 

RUI – 105 

IMU0-1. grupa Starptautisko ekonomisko sakaru 
vadīšana 

20 

IMU0-4. grupa Uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika 

12 

SESMI – 32 

 
2007./2008.māc.gadā 

 
IMU0-2. grupa Uzņēmējdarbības organizēšana 12 
IMU0-5. grupa Uzņēmējdarbības vadīšana 12 
IMU0-6. grupa Uzņēmējdarbības ekonomika 15 
IMU0-7. grupa Būvuzņēmējdarbības ekonomika un 

organizēšana 
12 

RUI – 51 

IMU0-1. grupa Starptautisko ekonomisko sakaru 
vadīšana 

22 

IMU0-4. grupa Uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika 

8 

SESMI – 
30 
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16.  pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi, kā arī elektroniskās 
versijas norāde IEVF mājas lapā 

 
1/ par 2004.gadu 

http://www.ievf.rtu.lv/lv/dokumenti/akreditacija/ikgad_pasnov_zin/Pasnov.zin.IEF.akad.mag.
Uznemejd.un.Vad.2004.g.pdf 
 

2/ par 2005.gadu 
http://www.ievf.rtu.lv/lv/dokumenti/akreditacija/ikgad_pasnov_zin/Pasnov.zin.IEF.akad.mag.
Uznemejd.un.Vad.2005.g.pdf 
 

3/ par 2006.gadu 
 
http://www.ievf.rtu.lv/lv/dokumenti/akreditacija/ikgad_pasnov_zin/ikgad_pasnov_zin_IEF_u
znemejd_un_vad_akad_mag_2005_2006.pdf 
 

4/ par 2007.gadu 
 
http://www.ievf.rtu.lv/lv/dokumenti/akreditacija/ikgad_pasnov_zin/ikgad_pasnov_zin_IEF_u
znemejd_un_vad_akad_mag_2006_2007.pdf 
 

5/ par 2008.gadu  
 
http://www.ievf.rtu.lv/lv/dokumenti/akreditacija/ikgad_pasnov_zin/Pasnov.zin.IEF.akad.mag.
Uznemejd.un.Vad.2007-2008.mac.g.pdf 
 



 165 

 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 
Inženierekonomikas fakultāte 

 
 

Apstiprināts RTU Senāta sēdē 
2004.g. 27.septembris. 
prot.Nr. 489 
Mācību prorektors____________ 
   E.Beķeris 

 
 

 
 
 
 
 
 

Maģistru akadēmiskās studiju programmas 
 

“Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
 

 
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rīga - 2004 
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I z r a k s t s 
no IEF Domes sēdes protokola Nr. 

2004.gada 20.septembrī 
 

Domnieki: 
Piedalījās: 

 
Dienas kārtība 

 
J.Ķipsnas informācija par maģistra akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” pašnovērtējumu ziņojuma saturu. 
  
 

Lēmums: 
 

Ieteikt RTU Senātam apstiprināt maģistra akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbība 
un vadīšana” pašnovērtējuma ziņojumu. 
 
  
IEF Domes priekšsēdētājs    K.Didenko 
 
Zinātniskā sekretāre     N.Lāce 
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

Maģistra akadēmisko studiju mērķis ir studējošo sagatavošana zinātniskās 
pētniecības, pedagoģiskai, praktiskai darbībai, kā arī studijām doktorantūrā.  

Maģistrants divu gadu studiju laikā (80 KP) padziļina bakalaura akadēmiskam grādam 
raksturīgās zināšanas un prasmes. Studiju nobeigumā izstrādā un aizstāv maģistra darbu (20 
KP), kā rezultātā maģistrantam tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. 

Studiju programmas uzdevumi:  

- maģistrantūras studiju beidzējiem jābūt zināšanām par vadībzinību nozares, kā arī 
uzņēmējdarbības apakšnozares teorētiskām atziņām un šo atzīnu aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā. To panāk studējot 35 KP apjomā šādus kursus: ekonomikas teorija, 
darba aizsardzības pamati, stratēģiskā vadīšana, nodokļu politika un sistēmas, 
ekonomiskās analēzes teorija, investīcijas un finansēšana, kvantitatīvās metodes 
vadīšanā, tirgzinību teorija, ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija, 
ekonometrija, elektroniskā komercija, organizēšanas teorija un prakse. 
Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, izmantojot maģistrantu aptauju, ieskaišu un 

eksāmenu rezultātus. 

- studiju procesā jāiegūst padziļinātas zināšanas, jāattīsta pētnieciskā darba iemaņas par 
vienu no šādiem virzieniem 17 KP apjomā: uzņēmējdarbības vadīšana, 
uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības organizēšana, starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšana, finansu risku vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika, būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana, kā arī 
apgūstot humanitāros, sociālos, pedagoģijas (4 KP) un brīvās izvēles (4 KP) kursus. 
Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot ieskaišu, eksāmenu, uzrakstīto referātu, 

maģistra darba un dažādu konkursu rezultātus.  

- maģistrantūras beidzējam jābūt spējīgam risināt noteiktu problēmu, veikt 
pedagoģisko, praktisko darbību, turpināt studijas doktorantūrā. 
Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot maģistrantūras beidzēju un darba devēju 

aptauju rezultātus un novērtējot tālākizglītības turpinošo skaitu. 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

 Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā. 
 

Maģistra akadēmiskā studiju programma (1.pielikums) ar Akreditācijas komisijas 
2003. gada 2. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 637 akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2009.g. 
31.decembrim. 

2003./2004. studiju gadā nav mainīts mācību priekšmetu apjoms, to pasniegšanas 
secība un paši mācību priekšmeti, jo uzņemšana šajā studiju programmā sākās ar 2002./2003. 
studiju gadu. 

 

 Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 
 

Studiju programma atbilst LR MK 2003.g. 3.janvāra noteikumiem Nr.2 „Noteikumi 
par valsts akadēmiskās izglītības standartu un RTU Senāta 2002.g. 25.febrāra lēmumam „Par 
maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”. 

Studiju programmas struktūra parādīta 1.tabulā. 
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1.tabula 

Studiju programmas struktūra 

 

Programmas sastāvdaļas Apjoms, 

KP 

% pret visu 

apjomu 

A. Obligātā daļa 35 43,75 

B. Obligātā izvēles daļa 21 26,25 

1. Specializējošie kursi: 17 21,25 

   1.1.Uzņēmējdarbības vadīšanā 

   1.2. Uzņēmējdarbības ekonomikā 

   1.3. Uzņēmējdarbības organizēšanā 

   1.4. Starptautisko ekonomisko sakaru 

          vadīšanā 

   1.5. Finansu riska vadīšanā 

   1.6. Uzņēmējdarbības loģistikā un 

          transporta ekonomikā 

   1.7. Būvuzņēmējdarbības ekonomikā  

         un organizēšanā 

  

2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas 

    kursi 

 

4 

 

5,00 

C. Brīvās izvēles daļa 4 5,00 

D. Maģistra darbs 20 25,00 

Kopā: 80 100,00 

  

Pēc obligātās daļas mācību priekšmetu apgūšanas 35 KP apjomā maģistranti tālāk apgūst 
obligātās izvēles daļas mācību priekšmetus 21 KP apjomā, no kuriem 17 KP ir specializējošie 
kursi septiņos dažādos virzienos (skat. 1.piel.). Maģistrants var brīvi izvēlēties jebkuru no 
tiem. Brīvās izvēles daļa veido 4 KP, maģistra darbs – 20 KP. Pēc nodarbību veidiem lekcijas 
aizņem 40 %, semināri – 40 % un laboratorijas darbi – 10 %. Studiju programmas mācību 
priekšmetu anotācijas atrodamas RTU Mācību priekšmetu reģistrā, bet studiju priekšmetu 
apraksti atrodas attiecīgā struktūrvienībā (profesora grupā vai katedrā), kā arī fakultātes 
dekanātā. 
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 Izmaiņas studiju programmas realizācijā. 
 

Apkopojot un izanalizējot aptauju rezultātus un Akreditācijas komisijas ekspertu 
atzīmētos trūkumus 2003./2004. studiju gadā turpinājās studiju kursu saskaņošana, dažādu 
datorprogrammu ieviešana studiju procesā, jo fakultātē ir radīta pietiekoša materiālā bāze 
(sešas datorzāles). 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 Pasniegšanas metodes 
Nodarbības notiek izremontētās auditorijās (Kaļķu ielā 1, Indriķa ielā 8, meža ielā 

1/1), izmantojot modernas prezentācijas metodes. 

Paredzēts uzsākt pasniedzēju apmācību Blackboard vides izmantošanā. 

 

 Programmas realizācijas resursu analīze. 
11 profesori, 7 asociātie profesori, 22 docenti, izremontētās telpas, sešas datorzāles, 

dažādas jaudas kopētāji, literatūra, kura atrodas fakultātes Metodiskā kabinetā (Kalķu ielā 1 – 
306), struktūrvienību metodiskos kabinetos un RTU Zinātniskā bibliotēkā, sekmē mācību 
procesa norisi, nodrošina maģistrantu patstāvīgo darbu, veicina prasmju apguvi. 

 

 Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā. 
Maģistra darbs tiek izstrādāts saskaņā ar paša maģistranta izvēlēto tematu un par 

zinātnisko vadītāju tiek nozīmēts mācībspēks ar doktora grādu, kura pētnieciskā darba tēma ir 
tuva vai sakrīt ar maģistranta izvēli. 

45. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konferencē (SZTK) piedalījās 130 pirmā un 
otrā kursa maģistrantu. 

44. RTU SZTK (notika 2003.g. aprīlī) materiālos atrodamas 114 maģistrantu 
publikācijas. 

 

 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
Pastāv cieša sadarbība ar Latvijas augstskolām (LU, LLU, Banku augstskolu, 

Rēzeknes augstskolu) un 16 ārvalstu augstskolām. 

Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem, kā, piemēram,: 

- vienošanās līgums starp LU Ekonomikas un vadības fakultāti, LLU Ekonomikas fakultāti 
un RTU Inženierekonomikas fakultāti par koordināciju un sadarbību doktora studiju 
programmu īstenošanā; 

- sadarbības līgums starp RTU, LU un Vismāras augstskolu (Vācija), kurš cita starpā 
paredz arī studentu apmaiņu maģistra darbu izstrādāšanai; 

- projekts “Universitātes līmeņa priekšmetu attīstība vadīšanas jomā” starp RTU un 
Buskerudas koledžu Kongsbergā (Norvēģija) paredz viesprofesoru piesaisti nodarbību 
vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā ar mācību grāmatām un mācību metodiskiem 
materiāliem; 

- sadarbības līgums starp RTU, LU un Hāgenas Tālmācības universitāti, kurš piedāvā 
jaunu studiju programmu “Dubultais diploms ekonomikā”, kas dod iespēju studēt 
maģistrantūrā paralēli RTU un Hāgenas Tālmācības universitātē, iegūstot divus 
diplomus: RTU maģistra diplomu un Hāgenas Tālmācības otrās pakāpes ekonomista 
diplomu, kas ir pielīdzināms maģistra diplomam;  
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- nolīgums par sadarbību starp RTU, Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti, Ukrainas 
Nacionālo Tehnisko universitāti, kura galvenais mērķis ir attīstīt Ukrainas un Latvijas 
tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un ekonomikas zinātņu un augsti kvalificētu 
speciālistu sagatavošanu. 
Maģistrantu starptautiskā mobilitāte: 

1. D.Bērziņa (Mag.II) 2003./2004.mācību gadu turpināja mācības Vācijā. 

2. T.Polinkovska, maģistrantūras II kursa studente Erasmus programmas 

     ietvaros studēja 3 mēnešus Dānijā. 

3. Sākot ar 2003.gada 1.septembri, konkursa kārtībā uz mācībām un praksē Lībekas 
augstskolā tiek norīkota dienas nodaļas virziena „Muitas vadīšana un nodokļi”studente 
Gundega Būcena. 

 

 Sadarbība ar darba devējiem. 
  Sadarbība ar darba devējiem notiek mācībspēkiem sadarbojoties ar dažādām 
profesionālām asociācijām un apvienībām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, 
Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, Zvērinātu revidentu asociāciju, Sociālo priekšmetu 
konsultatīvo padomi u.c. Ar RTU Senāta 2001.gada 24.septembra lēmumu ir apstiprināts 
“RTU Padomnieku konvents”, kura sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un 
Valsts organizāciju pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku saistību ar darba devējiem. 

 

4. Vērtēšanas sistēma. 
 

        Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta 
prasībām pēc desmit ballu skalas. 

 Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšana atspoguļota 2.tabulā. 

                              

2.tabula 

Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēmas 

Mērķi Vērtēšanas sistēma 

1. Zināšanas, kas jāiegūst maģistram: 

 - jāiegūst sociālo zinātņu maģistra vadībzinātnē 
atbilstošas zināšanas, kā arī humanitārā, sociālā un 
pedagoģijas jomā, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista 
funkcijas, vai spētu turpināt studijas doktorantūrā. 

1. Eksāmeni, ieskaites,  
    ieskaites darbu, kā arī 
    referātu atzīmes 

2. Nepieciešamās iemaņas un prasmes: 
pētnieciskā darba iemaņas 
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu 
noteiktas problēmas risināšanai. 

2. Izpildītie ieskaites darbi,  
    referāti, to izpildes  
    novērtējums, piedalīšanās  
    SZTK darbā, dažādos   
    konkursos un tur ieņemtās   
    vietas. 

3. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam  
    jābūt spējīgam: 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni; 
izpildīt atbilstošas speciālista funkcijas. 

3. Izstrādātā maģistra darba 
    līmenis un vērtējums, 
    darba devēju, kā arī paša   
    maģistra atsauksmes. 
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Vērtēšana notiek reizi studiju gadā un tās rezultāti tiek izskatīti un apspriestu studiju 
nozares komisijā un pēc nepieciešamības arī fakultātes Domē, kur tiek pieņemti lēmumi par 
studiju procesa uzlabošanas pasākumiem, piemēram, par studentu sekmību, atsevišķu mācību 
priekšmetu programmas un to pasniegšanas pilnveidošana, trūkstošās literatūras iegāde. 

 

5. Studenti. 
 

2003./2004.studiju gadā programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studēja 355 
maģistranti: I kursā – 195, II kursā – 160, beidza studijas – 129, iegūstot sociālo zinātņu 
maģistra grādu vadībzinātnē. 

Maģistrantu aptaujas rezultāti liecina par to, ka neregulāri apmeklē nodarbības ap 35 
% aptaujāto un par galveno iemeslu min to, ka strādā. 

 

6. Akadēmiskais personāls. 
 Mācībspēku (kopā 74) sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas ir šāds: profesori – 
11 (15 %),  asoc. profesori  –  7  (10 %),  docenti  –  22  
(30 %), praktiskie docenti – 12 (16 %), lektori – 17 (23 %), asistenti – 5 (6 %).   

Sadalījums pēc vecuma: līdz 30 gadiem ieskaitot – 7 (9 %), 31- 40 – 8 (11 %), 41- 50 
– 20 (27 %), 51- 60 – 19 (26 %), virs 60 – 20 (27 %). 
 Mācībspēki publicējuši 23 metodiskās izstrādnes, 87 zinātniskos rakstus, 49 
uzstājušies ar referātiem konferencēs, 17 – piedalījušies 11 semināros, tiek pildīti 4 LZP 
granti, veikti 5 līgumdarbi.   

Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanai izmanto dažādas formas, pie kurām 
pieskaitītās atbilstoši RTU Senāta 2001.gada 29.janvāra lēmumam (skat. 3.tabulu). 

3. tabula 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 

Nr. 

p.k.  

Forma Skaits 

1. Dažādi kursi, kuru beigšanu apstiprina apliecība un kuru 
lietderību atzīst struktūrvienības vadītājs  

34 

2. Radošs  darbs nozares uzņēmumos noslēgto savstarpējās 
sadarbības līgumu ietvaros 

4 

3. Piedalīšanās reālu projektu izpildē 3 

4. Lekciju konspektu publicēšana jaunos studiju 
priekšmetos 

2 

5. Studiju priekšmeta jomai paredzētu grāmatu 
sagatavošana publicēšanai 

2 

6. Zinātniskās publikācijas 87 

7. Jaunu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā 2 

 Kopā: 134 
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7. Pašnovērtējums – SVID analīze. 
 

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums parādīts 
4.tabulā. 

4. tabula 

SVID analīze 

Stiprās vietas Vājās vietas 

Studenti 

- laba studējošo iepriekšējā sagatavotība; 

- iegūstama kvalitatīvā izglītība; 

- labas karjeras iespējas; 

- iespējas tālāk turpināt izglītību 
doktorantūrā. 

Studenti 

- darbs finansiālo apstākļu dēļ. 

Studiju process 

- iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt 
studiju procesu; 

- pietiekoša apgāde ar mācību literatūru; 

- laba materiālā bāze; 

- iespējas piedalīties SZTK darbā un 
publicēties; 

- iespējas studēt vienu, divus semestrus 
ārzemju augstskolās. 

Studiju process 

- nepietiekama studiju 
internacionalizācija; 

- regulārāk jāpārskata un jāsaskaņo 
mācību priekšmetu programmas; 

- nepietiekoši tiek publicēti dažādi 
mācību metodiskie materiāli; 

- netiek izmantota Blackboard vide 

Akadēmiskais personāls 

- motivēts un profesionāli kvalificēts 
personāls; 

- valda lietišķas attiecības starp 
mācībspēkiem un studentiem 

Akadēmiskais personāls 

- mācībspēku vecuma struktūra 

Pārējie faktori 

- lietišķas saites ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām, Latvijas darba devēju 
apvienībām un asociācijām 

Pārējie faktori 

- nepietiekoša aktivitāte līdzekļu 
piesaistīšanā no ārpuses 

 

 

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 
 

Darba kvalitātes uzlabošanas un studiju programmas tālākas attīstības plāns parādīts 5. 
tabulā.       

5.tabula 

Studiju programmas tālākas attīstības plāns 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Izpildītāji Pasākumu 
izpildes 
sākums 

1. Paaugstināt studiju kvalitāti un 
padziļināt studiju programmu sasaisti 

Programmas direktors, pastāvīgi 
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ar mūsdienu lietišķo zinātni un 
inovatīvo darbību, regulāri atjaunot un 
publicēt studiju materiālus 

Mācību priekšmeta 
pieteicējs 

2. Uzsākot jaunu mācību priekšmetu, 
veikt ieejas izvērtēšanu par iepriekš 
apgūto; iegūto informāciju darīt 
zināmu priekšgājējiem 

Mācību priekšmeta 
pieteicējs 

pastāvīgi 

3. Mācībspēku apmācība darbam 
Blackboard vidē 

Programmas direktors, 

mācībspēki 

No 2004./2005 
studiju gada 

4. Veicināt studentu vēlmi patstāvīgi 
papildus apgūt svešvalodas, IT 

Programmas direktors, 
mācībspēki 

pastāvīgi 

5. Piesaistīt studējošos grantu un 
līgumdarbu izpildē 

Grantu un līgumdarbu 
vadītāji 

pastāvīgi 

6. Nodrošināt studentiem pilnvērtīgus 
studiju apstākļus (labiekārtotas mācību 
un palīgtelpas, mācību literatūras un 
moderno tehnisko līdzekļu 
pieejamību) 

Dekāns, 

Programmas direktors 

Štruktūrvienību vadītāji 

pastāvīgi 

7. Regulāri veikt darba devēju un savā 
specialitātē strādājošo maģistru 
aptauju, apkopot aptaujas rezultātus un 
izmantot tos studiju procesa 
pilnveidošanā 

Programmas direktors Reizi mācību 
gadā 

8. Panākt potenciālo darba devēju 
aktīvāku dalību studiju procesa 
organizēšanā, realizēšanā un 
pilnveidošanā 

Dekāns, 

Programmas direktors 

pastāvīgi 

 

2004.gada „___.„ septembrī 

 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība 

un vadīšana” Vadības komitejas un  

Pašnovērtēšanas darba grupas vadītājs 

Dr.oec., asoc.prof.       J.Ķipsna 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  Apstiprināta RTU Senātā 
Inženierekonomikas fakultāte    2002.g.27.maijā, prot.Nr.468 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas 
institūts 

  
Mācību prorektors..................... 

                               E.Beķeris 
   
    STUDIJU PROGRAMMA 
 
Programmas nosaukums: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Studiju līmenis:  Maģistra akadēmiskās studijas 
Nominālais studiju ilgums: 2 gadi 
Studiju apjoms: 80 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, sociālo 

zinātņu bakalaurs vadībzinātnē, vai tam 
pielīdzinātu bakalaura grādu 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
 Studiju programmas šifrs IMUO 
 Uzņemšana ar 2002./2003.m.g. 
  
   
A. OBLIGĀTĀ DAĻA  35 KP 
1. Ekonomikas teorija    3 KP 
2. Darba aizsardzības pamati  1 KP 
3. Stratēģiskā vadīšana  3 KP 
4. Nodokļu politika un sistēmas    3 KP 
5. Ekonomiskās analīzes teorija  3 KP 
6. Investīcijas un finansēšana  3 KP 
7. Kvantitatīvas metodes vadīšanā  3 KP 
8. Tirgzinību teorija  3 KP 
9. Ekonomisko un komerciālo aprēķinu metodoloģija  3 KP 
10. Ekonometrija  3KP 
11. Elektroniskā komercija  4KP 
12. Organizēšanas teorija un prakse  3KP 
   
B. OBLIGĀTĀ IZVĒLES  DAĻA  21 KP 
1. Specializējošie kursi  17 KP 
 Uzņēmējdarbības vadīšanā  17 KP 
1.1. Vadīšanas organizācija  6 KP 
1.2. Personāla vadīšana  6 KP 
1.3. Darba vadīšana  6 KP 
1.4. Vadīšanas sistēmanalīze  4 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana  4 KP 
1.6. Zinātniskie semināri  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmuma ekonomika (speckurss)  4 KP 
1.2. Plānošana un kontrolings  3KP 
1.3. Ekonomiskās informācijas sistēmas  3KP 
1.4. Inovāciju ekonomika un vadīšana  4KP 
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1.5. Vadības grāmatvedība   3KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu valoda  3KP 
   
Uzņēmējdarbības organizēšanā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības organizēšanas problēmas  4 KP 
1.2. Saimnieciskās darbības organizēšanas optimizācija  4 KP 
1.3. Uzņēmējdarbības attīstības organizēšana  3 KP 
1.4. Ražīguma vadīšanas organizēšana  3 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības resursu organizēšana  3 KP 
1.6. Svešvaloda: angļu, vācu  3 KP 
   
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā   17 KP 
1.1. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un  
      vadīšana 

 4 KP 

1.2. Starptautiskas tirgzinības  3 KP 
1.3. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.4. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs  3 KP 
1.5. Svešvalodas: angļu, vācu  4 KP 
   
Finansu riska vadīšanā  17 KP 
1.1. Inovatīvie finansu  instrumenti  4 KP 
1.2. Vērtspapīru tirgus modelēšana   4 KP 
1.3. Finansu matemātika un statistika  3 KP 
1.4. Aktuāru matemātika   3 KP 
1.5. Vērtspapīru portfeļa veidošana  3 KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības loģistikā un transporta ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības loģistika  3 KP 
1.2. Tirgzinības transportā  3 KP 
1.3. Starptautiskās pārvadājumu tiesības  3 KP 
1.4. Globālā loģistika un transports  4 KP 
1.5. Kvalitātes sistēmas  4 KP 
1.6. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Būvuzņēmējdarbības ekonomikā un organizēšanā  17 KP 
1.1. Būvniecības ekonomika  4 KP 
1.2. Būvniecības vadīšana  4 KP 
1.3. Inovācijas būvniecībā  3 KP 
1.4. Būvniecības projektu vadīšana  3 KP 
1.5. Cenu veidošanās būvniecībā  3 KP 
1.6. Būvizstrādājumu ražošanas ekonomika  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi  4 KP 
2.1. Psiholoģija maģistriem  2 KP 
2.2. Pedagoģija maģistriem  2 KP 
2.3. Organizāciju psiholoģija  2 KP 
2.4. Civiltiesības  2 KP 
2.5. Ētika  2 KP 
2.6. Eiropas klasiskā filosofija  2 KP 
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2.7. Biznesa socioloģija  2 KP 
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA  4 KP 
   
D. MAĢISTRA DARBS  20 KP 
KOPĀ  80 KP 
       
 
 
 
Programma izskatīta nozaru studiju programmas komisijā 2002. gada 24.aprīlī. 
 
 
 Priekšsēdētājs      A.Zvejnieks 
 

 
Programma akceptēta IEF Domes sēdē prot. Nr. 52  2002.g. 24.aprīlī. 

 
 
Priekšsēdētājs       K.Didenko 
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
 

STUDIJU SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 
 
 
Profils: Ekonomika 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
Mācību ilgums: 2 gadi ( 80 kredītpunkti ) 
Maģistra darbs: 20 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā,  

ekonomikas bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā, 
ekonomikas bakalaurs, 
sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, 
sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
ekonomists, 
inženieris ekonomists 

 
 Maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” nodrošina 
lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, zinātniskos semināros un patstāvīgās 
studijās apgūt programmā ietvertos ekonomikas, organizēšanas, tiesību, pedagoģijas, 
svešvalodu, humanitāros un citus studiju priekšmetus. 

 Maģistra studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas un prasmes, kas veido noteiktu 
vadībzinātnes apguves pakāpi, padziļina vispārējo kultūras un inteliģences līmeni, kas ļauj 
uzsākt zinātniski pedagoģisko vai praktisko darbību. 

 Programmas struktūra izstrādāta atbilstoši Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2002. 
gada 25. februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru” un 
ietver šādus studiju priekšmetus: 
 

Obligātie studiju priekšmeti   - 35 KP  vai  44% 
Nozares teorētiskie kursi    - 25 KP  
Obligātā izvēles daļa    - 21 KP  vai  26% 

Specializējošie kursi    - 17 KP   
Brīvās izvēles daļa     -  4  KP  vai   5% 
Maģistra darbs     - 20 KP  vai  25% 
                

___________________________________________________ 
       Kopā   80 KP  vai 100% 
 

Maģistrants studiju laikā padziļina bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un prasmes, 
nodrošina iespējas izvēlētās programmas ideju attīstībai un pētnieciskajam darbam. 

Sociālo zinātņu maģistra grāda vadībzinātnē iegūšanai studiju nobeigumā tiek 
izstrādāts maģistra darbs. Tam jāatbilst akadēmiskā grāda piešķiršanas prasībām un jābūt 
publiski aizstāvamam zinātniskam pētījumam. 
 Maģistra darbā studējošais izmanto un attīsta savas zināšanas un izpratni un problēmu 
risināšanas spējas izvēlētā jomā. 
 
 Studiju programmu īsteno šādas struktūrvienības: 
 
 - R a ž o š a n a s  u n  u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s  i n s t i t ū t s : 
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• ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa; 
• organizēšanas teorijas profesora grupa; 
• datorzāles  
 
 - S t a r p t a u t i s k o  e k o n o m i s k o  s a k a r u  u n  m u i t a s   
   i n s t i t ū t s : 
• muitas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas profesora grupa; 
• tautsaimniecības un ārējo ekonomisko sakaru un modelēšanas profesora grupa; 
• datorzāle 
  

- D a r b a  u n  c i v i l ā s  a i z s a r d z ī b a s  i n s t i t ū t s : 
• darba aizsardzības profesora grupa; 
• laboratorija 
 
Programmas apgūšanas nodrošināšanā iesaistīts šāds tehniskais personāls: 
 laboratoriju vadītāji    6 
 vadošie speciālisti     10 
 I kat. speciālisti    7 
 II kat. speciālisti    1 
 speciālisti     1 
 vec. laboranti     7 
 laboranti     5 
 I kat. inženieri     9 
 II kat. inženieri    3 
                                              
     Kopā   49 
 
 Programmas realizēšanai tiek izmantota šāda speciālā materiālā bāze: 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūta datorzāle nr.1, nr. 2 un nr.3; 
Muitas profesora grupas datorzāle 
Inženierekonomikas fakultātes metodiskais kabinets 
 
 Studiju procesa labākai organizēšanai un tehniskās bāzes nodrošināšanai 
nepieciešams: 

- izveidot specializētu datortehnikas laboratoriju maģistrantiem, nodrošinot to ar 
iespējamām programmām un pieslēdzoties INTERNET tīklam; 

- iegādāties datortehniku katrai maģistru sagatavošanas struktūrvienībai; 
- sekmēt sadarbību maģistrantu apmācības uzlabošanā ar ārvalstu un Latvijas 

augstskolām.  
 
 
 
 
Inženierekonomikas fakultātes dekāns:   K. Didenko 
 
Ražošanas un uzņēmējdarbības  
institūta direktors:        A. Zvejnieks 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 
Inženierekonomikas fakultāte 

 
 

Apstiprināts RTU Senāta sēdē 
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I z r a k s t s 
no IEF Domes sēdes protokola Nr.92 

2005.gada 17.oktobrī 
Domes locekļi - 21 cilv. 
Piedalījās  14      -       cilv. 

 
Dienas kārtība 

 
Klausījās: J.Ķipsnas informāciju par maģistra akadēmiskās studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” pašnovērtējumu ziņojuma saturu. 
  
IEF Dome nolēma: 
Ieteikt RTU Senātam apstiprināt maģistra akadēmiskās studiju programmas „Uzņēmējdarbība 
un vadīšana” pašnovērtējuma ziņojumu. 
 
  
IEF Domes priekšsēdētājs     K.Didenko 
 
Zinātniskā sekretāre      N.Lāce 
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

Maģistra akadēmisko studiju mērķis ir studējošo sagatavošana zinātniskās 
pētniecības, pedagoģiskai, praktiskai darbībai, kā arī studijām doktorantūrā.  

Maģistrants divu gadu studiju laikā (80 KP) padziļina bakalaura akadēmiskam grādam 
raksturīgās zināšanas un prasmes. Studiju nobeigumā izstrādā un aizstāv maģistra darbu (20 
KP), kā rezultātā maģistrantam tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. 

 

Studiju programmas uzdevumi:  

- maģistrantūras studiju beidzējiem jābūt zināšanām par vadībzinību nozares, kā arī 
uzņēmējdarbības apakšnozares teorētiskām atziņām un šo atziņu aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā. To panāk, studējot 35 KP apjomā šādus kursus: ekonomikas teorija, 
darba aizsardzības pamati, stratēģiskā vadīšana, nodokļu politika un sistēmas, 
ekonomiskās analīzes teorija, investīcijas un finansēšana, kvantitatīvās metodes 
vadīšanā, tirgzinību teorija, ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija, 
ekonometrija, elektroniskā komercija, organizēšanas teorija un prakse. 

Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, izmantojot maģistrantu aptauju, ieskaišu un eksāmenu 
rezultātus. 

- studiju procesā jāiegūst padziļinātas zināšanas, jāattīsta pētnieciskā darba iemaņas par 
vienu no šādiem virzieniem 17 KP apjomā: uzņēmējdarbības vadīšana, 
uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības organizēšana, starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšana, finansu risku vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika, būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana, kā arī 
apgūstot humanitāros, sociālos, pedagoģijas (4 KP) un brīvās izvēles (4 KP) kursus. 

Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot ieskaišu, eksāmenu, uzrakstīto referātu, maģistra 
darba un dažādu konkursu rezultātus.  

- maģistrantūras beidzējam jābūt spējīgam risināt noteiktu problēmu, veikt 
pedagoģisko, praktisko darbību, turpināt studijas doktorantūrā. 
Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot maģistrantūras beidzēju un darba devēju 

aptauju rezultātus un novērtējot tālākizglītību turpinošo skaitu. 

 

2. Studiju programmas attīstība. 

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā. 
 

Maģistra akadēmiskā studiju programma (pielikumā) ar Akreditācijas komisijas 2003. 
gada 2. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 637 akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2009.g. 31.decembrim. 

2004./2005. studiju gadā nav veiktas izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 
nav mainīts mācību priekšmetu apjoms, to pasniegšanas secība un paši mācību priekšmeti.     

 

2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 
 

Studiju programma atbilst LR MK 2003.g. 3.janvāra noteikumiem Nr.2 „Noteikumi 
par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un RTU Senāta 2002.g. 25.febrāra lēmumam „Par 
maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”. 
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2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā. 
 

2005.gadā tika izstrādāts un izdots „Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai ekonomikā un vadībzinātnē”. 

Gala pārbaudījumu komisijas sastāvā ir pieci mācībspēki, kuru amats ir docents, 
asociētais profesors ar doktora grādu: katedras vadītājs (komisijas priekšsēdētājs); divi 
attiecīgās katedras mācībspēki, maģistra darba zinātniskais vadītājs, maģistra darba 
recenzents. Kā liecina prakse, tad šāds komisijas sastāvs nodrošina maģistranta vērtējuma 
objektivitāti. 

Atskaites periodā turpinājās mācību priekšmetu programmu saskaņošana, dažādu 
datorprogrammu ieviešana studiju procesā. Maģistranta rīcībā pašlaik ir sešas datorzāles ar 
124 vietām. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1. Pasniegšanas metodes 

 
Pasniegšanā tiek izmantotas modernās prezentācijas metodes. Gandrīz katrā auditorijā 

ir kodoskops. Arvien plašāk tiek izmantoti videoprojektori lekcijās, jo ir attiecīgi aprīkotas 
auditorijas Kaļķu ielā 1, Meža ielā, Indriķu ielā 8. 

 

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 
 

Mācību procesa nodrošināšanā un modernizācijā notiek nepārtraukti uzlabojumi. 
Palielinās auditoriju fonds. Izremontētas mācību auditorijas Meža ielā 1 septītajā korpusā, 
303. un 304. auditorija Meža ielā 1 pirmajā korpusā, nomainīti logi Meža 1/1 trešajā stāvā. 
Iekārtotas vairākas auditorijas, kurās nodarbībās var izmantot videoprojektorus. Studentu 
rīcībā ir sešas datorzāles: Kaļķu ielā 1  trīs zāles ar 30, 18 un 16 vietām, Meža ielā 1/7 viena 
zāle ar 24 vietām un Indriķa ielā 8 divas zāles ar 36 vietām. 

Kaļķu ielā – 306. telpā iekārtots fakultātes Metodiskais kabinets, arī katedru un 
profesoru grupu rīcībā ir savi metodiskie kabineti, piemēram, Ražošanas un uzņēmējdarbības 
ekonomikas katedrā, Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupā, Starptautisko ekonomisko 
sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedrā. 

Muitas un nodokļu katedrā jau 2002.gadā tika izveidots Harmonizētās sistēmas 
uzskates līdzekļu kabinets. Pašnovērtējuma ziņojumā apskatāmā periodā šajā kabinetā lekciju 
un praktisko nodarbību vajadzībām tika no jauna iegādāti dažādu preču grupu paraugi ar 
fiksētiem kodiem, papildināti mācību literatūras krājumi, piemēram, ar grāmatu divās daļās 
„Stratēģiskās nozīmes dubultā pielietojuma preces un to kontrole”.   

Literatūra ir arī atrodama RTU Zinātniskā bibliotēkā, kuras klāsts tiek regulāri 
papildināts. Pašlaik bibliotēkā var izmantot arī šādus periodiskos žurnālus svešvalodās:  

- Accouting and Finance; 
- Economic History Review; 
- The Economic Journal + Econometrics Journal; 
- Journal of Interantional Financial Management & Accounting; 
- Journal of Risk and Insurance; 
- Вопросы экономики; 
- Логистика; 
- Маркетинг; 
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- Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция; 
- Страховое дело; 
- Управление персоналом; 
- Управление риском; 
- Финансы и кредит. 
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās 15 profesori, 7 asociātie profesori un 22 docenti. 

 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā. 
 

Maģistra darbs tiek izstrādāts saskaņā ar paša maģistranta izvēlēto tematu un par 
zinātnisko vadītāju tiek nozīmēts mācībspēks ar doktora zinātnisko grādu, kura pētnieciskā 
darba tēma ir tuva vai sakrīt ar maģistranta izvēli.  

Pētnieciskā darbā iesaistīti 132 pirmā un otrā kursa maģistranti, kurus vada 24 
mācībspēki. 

46. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konferencē (SZTK) uzstājās 128 pirmā un 
otrā kursa maģistranti. 

45. RTU SZTK (notika 2004.gada aprīlī) materiālos atrodamas 124 maģistrantu 
publikācijas. 

 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 
 

Pastāv cieša sadarbība ar Latvijas augstskolām (LU, LLU, Banku augstskolu, 
Rēzeknes augstskolu) un 16 ārvalstu augstskolām. 

Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem, kā, piemēram,: 

- vienošanās līgums starp LU Ekonomikas un vadības fakultāti, LLU Ekonomikas fakultāti 
un RTU Inženierekonomikas fakultāti par koordināciju un sadarbību doktora studiju 
programmu īstenošanā; 

- sadarbības līgums starp RTU, LU un Vismāras augstskolu (Vācija), kurš cita starpā 
paredz arī studentu apmaiņu maģistra darbu izstrādāšanai; 

- projekts “Universitātes līmeņa priekšmetu attīstība vadīšanas jomā” starp RTU un 
Buskerudas koledžu Kongsbergā (Norvēģija) paredz viesprofesoru piesaisti nodarbību 
vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā ar mācību grāmatām un mācību metodiskiem 
materiāliem; 

- sadarbības līgums starp RTU, LU un Hāgenas Tālmācības universitāti, kurš piedāvā 
jaunu studiju programmu “Dubultais diploms ekonomikā”, kas dod iespēju studēt 
maģistrantūrā paralēli RTU un Hāgenas Tālmācības universitātē, iegūstot divus 
diplomus: RTU maģistra diplomu un Hāgenas Tālmācības otrās pakāpes ekonomista 
diplomu, kas ir pielīdzināms maģistra diplomam;  

- nolīgums par sadarbību starp RTU, Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti, Ukrainas 
Nacionālo Tehnisko universitāti, kura galvenais mērķis ir attīstīt Ukrainas un Latvijas 
tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu; 

- nolīgums par sadarbību starp Baltkrievijas Nacionālās Tehniskās universitātes 
Mārketinga, menedžmenta un uzņēmējdarbības fakultāti un RTU Inženierekonomikas 
fakultāti; 

- līgums starp Sofijas Mežtehnikas universitāti un RTU. 
 

Maģistrantu starptautiskā mobilitāte: 
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1. D.Bērziņa (Mag.II) 2003./2004.mācību gadu turpināja mācības Vācijā. 

2. T.Polinkovska, maģistrantūras II kursa studente Erasmus programmas 

     ietvaros studēja 3 mēnešus Dānijā. 

3. Sākot ar 2003.gada 1.septembri, konkursa kārtībā uz mācībām un praksē Lībekas 
augstskolā tiek norīkota dienas nodaļas virziena „Muitas vadīšana un nodokļi”studente 
Gundega Būcena. 

 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 
  Sadarbība ar darba devējiem notiek mācībspēkiem sadarbojoties ar dažādām 
profesionālām asociācijām un apvienībām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, 
Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, Zvērinātu revidentu asociāciju, Sociālo priekšmetu 
konsultatīvo padomi u.c. Ar RTU Senāta 2001.gada 24.septembra lēmumu ir apstiprināts 
“RTU Padomnieku konvents”, kura sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un 
Valsts organizāciju pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku saistību ar darba devējiem. 

 

4. Vērtēšanas sistēma. 
 

        Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta 
prasībām pēc desmit ballu skalas. 

 Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšana atspoguļota 2.tabulā. 

2.tabula 

Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēmas 

 

Mērķi Vērtēšanas sistēma 

1. Zināšanas, kas jāiegūst maģistram: 

 - jāiegūst sociālo zinātņu maģistra vadībzinātnē 
atbilstošas zināšanas, kā arī humanitārā, sociālā 
un pedagoģijas jomā, lai spētu pildīt atbilstoša 
speciālista funkcijas, vai spētu turpināt studijas 
doktorantūrā. 

1. Eksāmeni, ieskaites,  
    ieskaites darbu, kā arī 
    referātu atzīmes 

2. Nepieciešamās iemaņas un prasmes: 
pētnieciskā darba iemaņas 
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo 
lietošanu noteiktas problēmas risināšanai. 

2. Izpildītie ieskaites darbi,  
    referāti, to izpildes  
    novērtējums, piedalīšanās  
    SZTK darbā, dažādos   
    konkursos un tur ieņemtās   
    vietas. 

3. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam  
    jābūt spējīgam: 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni; 
izpildīt atbilstošas speciālista funkcijas. 

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

 

Vērtēšana notiek reizi studiju gadā un tās rezultāti tiek izskatīti un apspriestu studiju 
nozares komisijā un pēc nepieciešamības arī fakultātes Domē, kur tiek pieņemti lēmumi par 
studiju procesa uzlabošanas pasākumiem, piemēram, par studentu sekmību, atsevišķu mācību 
priekšmetu programmas un to pasniegšanas pilnveidošana, trūkstošās literatūras iegāde. 
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5. Studenti. 
 

2003./2004.studiju gadā programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studēja 355 
maģistranti: I kursā – 195, II kursā – 160, beidza studijas – 129, iegūstot sociālo zinātņu 
maģistra grādu vadībzinātnē. 

Maģistrantu aptaujas rezultāti liecina par to, ka neregulāri apmeklē nodarbības ap 35 
% aptaujāto un par galveno iemeslu min to, ka strādā. 

 

6. Akadēmiskais personāls. 
  

Mācībspēku (kopā 74) sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas ir šāds:  profesori  – 
11 (15 %),  asoc. profesori  –  7  (10 %),  docenti  –  22  
(30 %), praktiskie docenti – 12 (16 %), lektori – 17 (23 %), asistenti – 5 (6 %).   

Sadalījums pēc vecuma: līdz 30 gadiem ieskaitot – 7 (9 %), 31- 40 – 8 (11 %), 41- 50 
– 20 (27 %), 51- 60 – 19 (26 %), virs 60 – 20 (27 %). 
 Mācībspēki publicējuši 23 metodiskās izstrādnes, 87 zinātniskos rakstus, 49 
uzstājušies ar referātiem konferencēs, 17 – piedalījušies 11 semināros, tiek pildīti 4 LZP 
granti, veikti 5 līgumdarbi.   

Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanai izmanto dažādas formas, pie kurām 
pieskaitītās atbilstoši RTU Senāta 2001.gada 29.janvāra lēmumam (skat. 3.tabulu). 

 
3.tabula 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 

Nr. 

p.k. 

Forma Skaits 

1. Dažādi kursi, kuru beigšanu apstiprina apliecība un kuru lietderību 
atzīst struktūrvienības vadītājs  

34 

2. Radošs darbs nozares uzņēmumos noslēgto savstarpējās sadarbības 
līgumu ietvaros 

4 

3. Piedalīšanās reālu projektu izpildē 3 

4. Lekciju konspektu publicēšana jaunos studiju priekšmetos 2 

5. Studiju priekšmeta jomai paredzētu grāmatu sagatavošana 
publicēšanai 

2 

6. Zinātniskās publikācijas 87 

7. Jaunu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā 2 

 Kopā: 134 

 

7. Pašnovērtējums – SVID analīze. 
 

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums parādīts 
4.tabulā. 
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4. tabula 

SVID analīze 

Stiprās vietas Vājās vietas 

Studenti 

- laba studējošo iepriekšējā sagatavotība; 

- iegūstama kvalitatīvā izglītība; 

- labas karjeras iespējas; 

- iespējas tālāk turpināt izglītību 
doktorantūrā. 

Studenti 

- darbs finansiālo apstākļu dēļ. 

Studiju process 

- iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt 
studiju procesu; 

- pietiekoša apgāde ar mācību literatūru; 

- laba materiālā bāze; 

- iespējas piedalīties SZTK darbā un 
publicēties; 

- iespējas studēt vienu, divus semestrus 
ārzemju augstskolās. 

Studiju process 

- nepietiekama studiju 
internacionalizācija; 

- regulārāk jāpārskata un jāsaskaņo 
mācību priekšmetu programmas; 

- nepietiekoši tiek publicēti dažādi 
mācību metodiskie materiāli; 

- netiek izmantota Blackboard vide 

Akadēmiskais personāls 

- motivēts un profesionāli kvalificēts 
personāls; 

- valda lietišķas attiecības starp 
mācībspēkiem un studentiem 

Akadēmiskais personāls 

- mācībspēku vecuma struktūra 

Pārējie faktori 

- lietišķas saites ar Latvijas un ārvalstu 
augstskolām, Latvijas darba devēju 
apvienībām un asociācijām 

 

Pārējie faktori 

- nepietiekoša aktivitāte līdzekļu 
piesaistīšanā no ārpuses 

 

 

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 
 

Darba kvalitātes uzlabošanas un studiju programmas tālākas attīstības plāns parādīts 5. 
tabulā. 

5.tabula 

Studiju programmas tālākas attīstības plāns 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Izpildītāji Pasākumu izpildes 
sākums 

1. Paaugstināt studiju kvalitāti un 
padziļināt studiju programmu sasaisti 
ar mūsdienu lietišķo zinātni un 
inovatīvo darbību, regulāri atjaunot un 
publicēt studiju materiālus 

Programmas 
direktors, 

Mācību priekšmeta 
pieteicējs 

pastāvīgi 
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2. Uzsākot jaunu mācību priekšmetu, 
veikt ieejas izvērtēšanu par iepriekš 
apgūto; iegūto informāciju darīt 
zināmu priekšgājējiem 

Mācību priekšmeta 
pieteicējs 

pastāvīgi 

3. Mācībspēku apmācība darbam 
Blackboard vidē 

Programmas 
direktors, mācībspēki 

No 2004./2005 
studiju gada 

4. Veicināt studentu vēlmi patstāvīgi 
papildus apgūt svešvalodas, IT 

Programmas 
direktors, mācībspēki 

pastāvīgi 

5. Piesaistīt studējošos grantu un 
līgumdarbu izpildē 

Grantu un 
līgumdarbu vadītāji 

pastāvīgi 

6. Nodrošināt studentiem pilnvērtīgus 
studiju apstākļus (labiekārtotas mācību 
un palīgtelpas, mācību literatūras un 
moderno tehnisko līdzekļu 
pieejamību) 

Dekāns, 

Programmas 
direktors 

Štruktūrvienību 
vadītāji 

pastāvīgi 

7. Regulāri veikt darba devēju un savā 
specialitātē strādājošo maģistru 
aptauju, apkopot aptaujas rezultātus un 
izmantot tos studiju procesa 
pilnveidošanā 

Programmas 
direktors 

Reizi mācību gadā 

8. Panākt potenciālo darba devēju 
aktīvāku dalību studiju procesa 
organizēšanā, realizēšanā un 
pilnveidošanā 

Dekāns, 

Programmas 
direktors 

pastāvīgi 

 

2004.gada „__.„ septembrī 

 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība 

un vadīšana” Vadības komitejas un  

Pašnovērtēšanas darba grupas vadītājs 

Dr.oec., asoc.prof.       J.Ķipsna 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  Apstiprināta RTU Senātā 
Inženierekonomikas fakultāte    2002.g.27.maijā, prot.Nr.468 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas 
institūts 

  
Mācību prorektors..................... 

                               E.Beķeris 
   
    STUDIJU PROGRAMMA 
 
Programmas nosaukums: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Studiju līmenis:  Maģistra akadēmiskās studijas 
Nominālais studiju ilgums: 2 gadi 
Studiju apjoms: 80 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, sociālo 

zinātņu bakalaurs vadībzinātnē, vai tam 
pielīdzinātu bakalaura grādu 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
 Studiju programmas šifrs IMUO 
 Uzņemšana ar 2002./2003.m.g. 
  
   
A. OBLIGĀTĀ DAĻA  35 KP 
1. Ekonomikas teorija    3 KP 
2. Darba aizsardzības pamati  1 KP 
3. Stratēģiskā vadīšana  3 KP 
4. Nodokļu politika un sistēmas    3 KP 
5. Ekonomiskās analīzes teorija  3 KP 
6. Investīcijas un finansēšana  3 KP 
7. Kvantitatīvas metodes vadīšanā  3 KP 
8. Tirgzinību teorija  3 KP 
9. Ekonomisko un komerciālo aprēķinu metodoloģija  3 KP 
10. Ekonometrija  3KP 
11. Elektroniskā komercija  4KP 
12. Organizēšanas teorija un prakse  3KP 
   
B. OBLIGĀTĀ IZVĒLES  DAĻA  21 KP 
1. Specializējošie kursi  17 KP 
 Uzņēmējdarbības vadīšanā  17 KP 
1.1. Vadīšanas organizācija  6 KP 
1.2. Personāla vadīšana  6 KP 
1.3. Darba vadīšana  6 KP 
1.4. Vadīšanas sistēmanalīze  4 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana  4 KP 
1.6. Zinātniskie semināri  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmuma ekonomika (speckurss)  4 KP 
1.2. Plānošana un kontrolings  3KP 
1.3. Ekonomiskās informācijas sistēmas  3KP 
1.4. Inovāciju ekonomika un vadīšana  4KP 
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1.5. Vadības grāmatvedība   3KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu valoda  3KP 
   
Uzņēmējdarbības organizēšanā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības organizēšanas problēmas  4 KP 
1.2. Saimnieciskās darbības organizēšanas optimizācija  4 KP 
1.3. Uzņēmējdarbības attīstības organizēšana  3 KP 
1.4. Ražīguma vadīšanas organizēšana  3 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības resursu organizēšana  3 KP 
1.6. Svešvaloda: angļu, vācu  3 KP 
   
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā   17 KP 
1.1. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un  
      vadīšana 

 4 KP 

1.2. Starptautiskas tirgzinības  3 KP 
1.3. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.4. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs  3 KP 
1.5. Svešvalodas: angļu, vācu  4 KP 
   
Finansu riska vadīšanā  17 KP 
1.1. Inovatīvie finansu  instrumenti  4 KP 
1.2. Vērtspapīru tirgus modelēšana   4 KP 
1.3. Finansu matemātika un statistika  3 KP 
1.4. Aktuāru matemātika   3 KP 
1.5. Vērtspapīru portfeļa veidošana  3 KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības loģistikā un transporta ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības loģistika  3 KP 
1.2. Tirgzinības transportā  3 KP 
1.3. Starptautiskās pārvadājumu tiesības  3 KP 
1.4. Globālā loģistika un transports  4 KP 
1.5. Kvalitātes sistēmas  4 KP 
1.6. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Būvuzņēmējdarbības ekonomikā un organizēšanā  17 KP 
1.1. Būvniecības ekonomika  4 KP 
1.2. Būvniecības vadīšana  4 KP 
1.3. Inovācijas būvniecībā  3 KP 
1.4. Būvniecības projektu vadīšana  3 KP 
1.5. Cenu veidošanās būvniecībā  3 KP 
1.6. Būvizstrādājumu ražošanas ekonomika  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi  4 KP 
2.1. Psiholoģija maģistriem  2 KP 
2.2. Pedagoģija maģistriem  2 KP 
2.3. Organizāciju psiholoģija  2 KP 
2.4. Civiltiesības  2 KP 
2.5. Ētika  2 KP 
2.6. Eiropas klasiskā filosofija  2 KP 
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2.7. Biznesa socioloģija  2 KP 
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA  4 KP 
   
D. MAĢISTRA DARBS  20 KP 
KOPĀ  80 KP 
       
 
 
 
Programma izskatīta nozaru studiju programmas komisijā 2002. gada 24.aprīlī. 
 
 
 Priekšsēdētājs      A.Zvejnieks 
 

 
Programma akceptēta IEF Domes sēdē prot. Nr. 52  2002.g. 24.aprīlī. 

 
 
Priekšsēdētājs       K.Didenko 
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
 

STUDIJU SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 
 
 
Profils: Ekonomika 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
Mācību ilgums: 2 gadi ( 80 kredītpunkti ) 
Maģistra darbs: 20 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā,  

ekonomikas bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā, 
ekonomikas bakalaurs, 
sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, 
sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
ekonomists, 
inženieris ekonomists 

 
 Maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” nodrošina 
lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, zinātniskos semināros un patstāvīgās 
studijās apgūt programmā ietvertos ekonomikas, organizēšanas, tiesību, pedagoģijas, 
svešvalodu, humanitāros un citus studiju priekšmetus. 

 Maģistra studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas un prasmes, kas veido noteiktu 
vadībzinātnes apguves pakāpi, padziļina vispārējo kultūras un inteliģences līmeni, kas ļauj 
uzsākt zinātniski pedagoģisko vai praktisko darbību. 

 Programmas struktūra izstrādāta atbilstoši Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2002. 
gada 25. februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru” un 
ietver šādus studiju priekšmetus: 
 

Obligātie studiju priekšmeti   - 35 KP  vai  44% 
Nozares teorētiskie kursi    - 25 KP  
Obligātā izvēles daļa    - 21 KP  vai  26% 

Specializējošie kursi    - 17 KP   
Brīvās izvēles daļa     -  4  KP  vai   5% 
Maģistra darbs     - 20 KP  vai  25% 
                

___________________________________________________ 
       Kopā   80 KP  vai 100% 
 
Maģistrants studiju laikā padziļina bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un 

prasmes, nodrošina iespējas izvēlētās programmas ideju attīstībai un pētnieciskajam darbam. 

Sociālo zinātņu maģistra grāda vadībzinātnē iegūšanai studiju nobeigumā tiek 
izstrādāts maģistra darbs. Tam jāatbilst akadēmiskā grāda piešķiršanas prasībām un jābūt 
publiski aizstāvamam zinātniskam pētījumam. 
 Maģistra darbā studējošais izmanto un attīsta savas zināšanas un izpratni un problēmu 
risināšanas spējas izvēlētā jomā. 
 
 Studiju programmu īsteno šādas struktūrvienības: 
 
 - R a ž o š a n a s  u n  u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s  i n s t i t ū t s : 
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• ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa; 
• organizēšanas teorijas profesora grupa; 
• datorzāles  
 
 - S t a r p t a u t i s k o  e k o n o m i s k o  s a k a r u  u n  m u i t a s   
   i n s t i t ū t s : 
• muitas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas profesora grupa; 
• tautsaimniecības un ārējo ekonomisko sakaru un modelēšanas profesora grupa; 
• datorzāle 
  

- D a r b a  u n  c i v i l ā s  a i z s a r d z ī b a s  i n s t i t ū t s : 
• darba aizsardzības profesora grupa; 
• laboratorija 
 
Programmas apgūšanas nodrošināšanā iesaistīts šāds tehniskais personāls: 
 laboratoriju vadītāji    6 
 vadošie speciālisti     10 
 I kat. speciālisti    7 
 II kat. speciālisti    1 
 speciālisti     1 
 vec. laboranti     7 
 laboranti     5 
 I kat. inženieri     9 
 II kat. inženieri    3 
                                              
     Kopā   49 
 
 Programmas realizēšanai tiek izmantota šāda speciālā materiālā bāze: 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūta datorzāle nr.1, nr. 2 un nr.3; 
Muitas profesora grupas datorzāle 
Inženierekonomikas fakultātes metodiskais kabinets 
 
 Studiju procesa labākai organizēšanai un tehniskās bāzes nodrošināšanai 
nepieciešams: 

- izveidot specializētu datortehnikas laboratoriju maģistrantiem, nodrošinot to ar 
iespējamām programmām un pieslēdzoties INTERNET tīklam; 

- iegādāties datortehniku katrai maģistru sagatavošanas struktūrvienībai; 
- sekmēt sadarbību maģistrantu apmācības uzlabošanā ar ārvalstu un Latvijas 

augstskolām.  
 
 
 
 
Inženierekonomikas fakultātes dekāns:   K. Didenko 
 
Ražošanas un uzņēmējdarbības  
institūta direktors:        A. Zvejnieks 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 
Inženierekonomikas fakultāte 

 
 

Apstiprināts RTU Senāta sēdē 
2006.g. 25.septembrī, prot.Nr.507 
 
Mācību prorektors____________ 
   E.Beķeris 

 
 

 
 
 
 
 
 

Maģistru akadēmisko studiju programmas 
 

“Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  
 

(2005./2006. studiju gads) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga - 2006 
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I z r a k s t s 
no IEF Domes sēdes protokola Nr.102 

2006.gada 5.jūlijā 
 
Domes locekļi - 21 cilv. 
Piedalījās - 16 cilv. 

 
Dienas kārtība 

 
Klausījās: J.Ķipsnas informāciju par maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” pašnovērtējuma ziņojuma saturu par 2005./2006.studiju gadu. 
  
IEF Dome nolēma: 
Ieteikt RTU Senātam apstiprināt maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība 
un vadīšana” pašnovērtējuma ziņojumu par 2005./2006.studiju gadu. 
 
  
IEF Domes priekšsēdētājs    K.Didenko 
 
 
Zinātniskā sekretāre     N.Lāce 
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1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 

Maģistra akadēmisko studiju mērķis ir studējošo sagatavošana zinātniskās 
pētniecības, pedagoģiskai, praktiskai darbībai, kā arī studijām doktorantūrā.  

Maģistrants divu gadu studiju laikā (80 KP) padziļina bakalaura akadēmiskam grādam 
raksturīgās zināšanas un prasmes. Studiju nobeigumā izstrādā un aizstāv maģistra darbu (20 
KP), kā rezultātā maģistrantam tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. 

 

Studiju programmas uzdevumi:  

- maģistrantūras studiju beidzējiem jābūt zināšanām par vadībzinību nozares, kā arī 
uzņēmējdarbības apakšnozares teorētiskām atziņām un šo atziņu aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā. To panāk, studējot 35 KP apjomā šādus kursus: ekonomikas teorija, 
darba aizsardzības pamati, stratēģiskā vadīšana, nodokļu politika un sistēmas, 
ekonomiskās analīzes teorija, investīcijas un finansēšana, kvantitatīvās metodes 
vadīšanā, tirgzinību teorija, ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija, 
ekonometrija, elektroniskā komercija, organizēšanas teorija un prakse. 

Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, izmantojot maģistrantu aptauju, ieskaišu un eksāmenu 
rezultātus. 

- studiju procesā jāiegūst padziļinātas zināšanas, jāattīsta pētnieciskā darba iemaņas par 
vienu no šādiem virzieniem 17 KP apjomā: uzņēmējdarbības vadīšana, 
uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības organizēšana, starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšana, finansu risku vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika, būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana, kā arī 
apgūstot humanitāros, sociālos, pedagoģijas (4 KP) un brīvās izvēles (4 KP) kursus. 

Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot ieskaišu, eksāmenu, uzrakstīto referātu, maģistra 
darba un dažādu konkursu rezultātus.  

- maģistrantūras beidzējam jābūt spējīgam risināt noteiktu problēmu, veikt 
pedagoģisko, praktisko darbību, turpināt studijas doktorantūrā. 
Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot maģistrantūras beidzēju un darba devēju 

aptauju rezultātus.   

 

2. Studiju programmas attīstība. 

 Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā. 
 

Maģistra akadēmiskā studiju programma (pielikumā) ar Akreditācijas komisijas 2003. 
gada 2. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 637 akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2009.g. 31.decembrim. 

2005./2006. studiju gadā nav veiktas izmaiņas studiju programmā un studiju plānā: 
nav mainīts mācību priekšmetu apjoms, to pasniegšanas secība un paši mācību priekšmeti. 
Izdarītas korektīvas atsevišķās mācību priekšmetu programmās.    

 

 Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam. 
 

Studiju programma atbilst LR MK 2003.g. 3.janvāra noteikumiem Nr.2 „Noteikumi 
par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un RTU Senāta 2002.g. 25.febrāra lēmumam „Par 
maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”. 
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 Izmaiņas studiju programmas realizācijā. 
 

2005.gadā tika izstrādāts un izdots „Nolikums par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu 
maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai ekonomikā un vadībzinātnē”. 

Gala pārbaudījumu komisijas sastāvā ir pieci mācībspēki, kuru amats ir docents, 
asociētais profesors ar doktora grādu: katedras vadītājs (komisijas priekšsēdētājs); divi 
attiecīgās katedras mācībspēki, maģistra darba zinātniskais vadītājs, maģistra darba 
recenzents. Kā liecina prakse, tad šāds komisijas sastāvs nodrošina maģistranta vērtējuma 
objektivitāti. 

Atskaites periodā turpinājās mācību priekšmetu programmu saskaņošana, dažādu 
datorprogrammu ieviešana studiju procesā. Maģistranta rīcībā pašlaik ir sešas datorzāles ar 
124 vietām. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

 

 Pasniegšanas metodes 

  
Pasniegšanā tiek izmantotas modernās prezentācijas metodes. Gandrīz katrā auditorijā 

ir kodoskops. Arvien plašāk tiek izmantoti datorprojektori lekcijās, jo ir attiecīgi aprīkotas 
auditorijas Kaļķu ielā 1, Meža ielā, Indriķu ielā 8. 

 Programmas realizācijas resursu analīze. 

 

Mācību procesa nodrošināšanā un modernizācijā notiek nepārtraukti uzlabojumi. 
Palielinās labiekārtotu auditoriju fonds. Izremontētas mācību auditorijas Meža ielā 1 septītajā 
korpusā, 303. un 304. auditorija Meža ielā 1 pirmajā korpusā, nomainīti logi Meža 1/1 trešajā 
stāvā. Iekārtotas vairākas auditorijas, kurās nodarbībās var izmantot datorprojektorus. 
Studentu rīcībā ir sešas datorzāles: Kaļķu ielā 1  trīs zāles ar 30, 18 un 16 vietām, Meža ielā 
1/7 viena zāle ar 24 vietām un Indriķa ielā 8 divas zāles ar 36 vietām. 

Kaļķu ielā – 306. telpā iekārtots fakultātes Metodiskais kabinets, arī katedru un 
profesoru grupu rīcībā ir savi metodiskie kabineti, piemēram, Ražošanas un uzņēmējdarbības 
ekonomikas katedrā, Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupā, Starptautisko ekonomisko 
sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedrā. 

 Studiju procesa nodrošināšanā piedalās 37 mācībspēki: 43 % - profesori, 24 % - 
asociētie profesori, 33 % - docenti ar doktora grādu. 

 
 Maģistrantu iesaistīšana pētnieciskā darbā. 

 

Maģistra darbs tiek izstrādāts saskaņā ar paša maģistranta izvēlēto tematu un par 
zinātnisko vadītāju tiek nozīmēts mācībspēks ar doktora zinātnisko grādu, kura pētnieciskā 
darba tēma ir tuva vai sakrīt ar maģistranta izvēli.  

Pētnieciskā darbā iesaistīti 146 pirmā un otrā kursa maģistranti, kurus vada 18 
mācībspēki. 

47. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konferencē (SZTK) uzstājās 140 pirmā un 
otrā kursa maģistranti. 
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46. RTU SZTK (notika 2005.gada aprīlī) materiālos atrodamas 125 maģistrantu 
publikācijas. 

 
 Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 

Pastāv cieša sadarbība ar Latvijas augstskolām (LU, LLU, Banku augstskolu, 
Rēzeknes augstskolu) un 16 ārvalstu augstskolām. 

Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem, kā, piemēram,: 

- vienošanās līgums starp LU Ekonomikas un vadības fakultāti, LLU Ekonomikas fakultāti 
un RTU Inženierekonomikas fakultāti par koordināciju un sadarbību doktora studiju 
programmu īstenošanā; 

- sadarbības līgums starp RTU, LU un Vismāras augstskolu (Vācija), kurš cita starpā 
paredz arī studentu apmaiņu maģistra darbu izstrādāšanai; 

- projekts “Universitātes līmeņa priekšmetu attīstība vadīšanas jomā” starp RTU un 
Buskerudas koledžu Kongsbergā (Norvēģija) paredz viesprofesoru piesaisti nodarbību 
vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā ar mācību grāmatām un mācību metodiskiem 
materiāliem; 

- sadarbības līgums starp RTU, LU un Hāgenas Tālmācības universitāti, kurš piedāvā 
jaunu studiju programmu “Dubultais diploms ekonomikā”, kas dod iespēju studēt 
maģistrantūrā paralēli RTU un Hāgenas Tālmācības universitātē, iegūstot divus 
diplomus: RTU maģistra diplomu un Hāgenas Tālmācības otrās pakāpes ekonomista 
diplomu, kas ir pielīdzināms maģistra diplomam;  

- nolīgums par sadarbību starp RTU, Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti, Ukrainas 
Nacionālo Tehnisko universitāti, kura galvenais mērķis ir attīstīt Ukrainas un Latvijas 
tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu; 

- nolīgums par sadarbību starp Baltkrievijas Nacionālās Tehniskās universitātes 
Mārketinga, menedžmenta un uzņēmējdarbības fakultāti un RTU Inženierekonomikas 
fakultāti; 

- līgums starp Sofijas Mežtehnikas universitāti un RTU. 
 

Maģistrantu starptautiskā mobilitāte: 

1. Dalībnieki Socrates /Erasmus studiju apmaiņas programmā 2005./2006. studiju gadā:  
– divi maģistranti studēja četrus mēnešus Berlīnes Tehniskā augstskolā; 
– trīs maģistranti četrus mēnešus studēja Portugālē (divi – Setubalas Politehniskā 

augstskolā, viens – Porto Universitātē). 
2.  Dalībnieki Leonardo da Vinči starptautiskās prakses programmā 2005./2006.studiju 

gadā – viens maģistrants sešus mēnešus pavadīja Vācijā, uzņēmumā „Infineon 
Technologies AG”. 

3. Viens maģistrants gadu studēja Lībekas Lietišķo zinātņu augstskolā kā dalībnieks 
Vācijas fonda INWENT stipendiju programmā. 

 
 Sadarbība ar darba devējiem. 

  

Sadarbība ar darba devējiem notiek mācībspēkiem sadarbojoties ar dažādām profesionālām 
asociācijām un apvienībām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas 
Personāla vadīšanas asociāciju, Zvērinātu revidentu asociāciju, Sociālo priekšmetu 
konsultatīvo padomi u.c. Galvenās sadarbības aktualitātes ir izzināt maģistrantu 
sagatavošanas nepieciešamību, šīs sagatavošanas „vājās” vietas un maģistra darbu tematus.  
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4. Vērtēšanas sistēma. 
 

        Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta 
prasībām pēc desmit ballu skalas. 

 Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšana atspoguļota 1.tabulā. 

                            1.tabula 

 

Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēmas 

Mērķi Vērtēšanas sistēma 
1. Zināšanas, kas jāiegūst maģistram: 
 - jāiegūst sociālo zinātņu maģistra vadībzinātnē 
atbilstošas zināšanas, kā arī humanitārā, sociālā 
un pedagoģijas jomā, lai spētu pildīt atbilstoša 
speciālista funkcijas, vai spētu turpināt studijas 
doktorantūrā. 

1. Eksāmeni, ieskaites,  
    ieskaites darbu, kā arī 
    referātu vērtējums 

2. Nepieciešamās iemaņas un prasmes: 
pētnieciskā darba iemaņas 
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo 
lietošanu noteiktas problēmas risināšanai. 

2. Izpildītie ieskaites darbi,  
    referāti, to izpildes  
    novērtējums, piedalīšanās  
    SZTK darbā, dažādos   
    konkursos un tur ieņemtās   
    vietas. 

3. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam  
    jābūt spējīgam: 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni; 
izpildīt atbilstošas speciālista funkcijas. 

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

 

Vērtēšana notiek reizi studiju gadā un tās rezultāti tiek izskatīti un apspriestu studiju 
nozares komisijā un pēc nepieciešamības arī fakultātes Domē, kur tiek pieņemti lēmumi par 
studiju procesa uzlabošanas pasākumiem, piemēram, par studentu sekmību, atsevišķu mācību 
priekšmetu programmas un to pasniegšanas pilnveidošana, trūkstošās literatūras iegāde. 

 

5. Maģistranti. 
 

2005./2006.studiju gadā programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studēja 332 
maģistranti: I kursā – 163, II kursā – 169, beidza studijas – 121 maģistrants, iegūstot sociālo 
zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē. 

Maģistrantu aptaujas rezultāti liecina par to, ka neregulāri apmeklē nodarbības ap 35 
% aptaujāto un par galveno iemeslu min to, ka strādā. 

 

6. Akadēmiskais personāls. 
 

Studiju programmas realizācijā piedalās 37 mācībspēki: 43 % - profesori, 24 % - 
asociētie profesori, 33 % - docenti ar doktora grādu. 

 Mācībspēki piedalījās LZP grantu, dažādu projektu un lietišķo līgumdarbu izpildē, 
uzstājās vietējās un starptautiskās konferencēs, publicējuši zinātniskos referātus, t.sk., arī 
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ārzemju izdevumos, metodiskās izstrādnes, pilnveidojuši pasniegšanas metodes (Blackboard 
vide). Mācībspēki aktīvi piedalās RTU un citu augstskolu organizētos metodiskos semināros. 

IEF mācībspēki aktīvi piedalījās RTU metodiskā seminārā 2006.gada 11.aprīlī „Kā 
studiju programmu absolventi iegūst spēju izstrādāt sistēmu, komponenti vai procesu.” 

Mācībspēki kvalifikācijas celšanai izmanto dažādas formas saskaņā ar RTU Senāta 
2001.gada 29.janvāra lēmumu (skat. 2.tabl.). 

2.tabula 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 2005./2006.studiju gadā 

Nr. 

p.k.  

Forma Skaits 

1
. 

Dažādi kursi, kuru beigšanu apstiprina apliecība un kuru lietderību 
atzīst struktūrvienības vadītājs  

 

11 

2
. 

Radošs darbs nozares uzņēmumos noslēgto savstarpējās sadarbības 
līgumu ietvaros 

 

4 

3
. 

Piedalīšanās reālu projektu izpildē 4 

4
. 

Lekciju konspektu publicēšana jaunos studiju priekšmetos  

6 

5
. 

Studiju priekšmeta jomai paredzētu grāmatu sagatavošana 
publicēšanai 

 

3 

6
. 

Zinātniskās publikācijas 87 

7
. 

Jaunu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā 4 

 Kopā: 119 

 

Studiju programmas mācībspēki publicējuši trīs grāmatas, 8 lekciju konspektus, divus 
uzdevumu krājumus, 13 metodiskos norādījumus; piedalījušies 11 grantu, divu līgumdarbu un 
divu projektu izstrādē. Doktorantūrā mācās 32 doktoranti, kuri arī tiek iesaistīti mācību 
procesā. 

 

7. Pašnovērtējums – SVID analīze. 
 

  Studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” stiprās puses: 

1. pietiekami motivēts un profesionāli kvalificēts personāls; 
2. izveidojušās ciešas lietišķās saites ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, Latvijas darba 

devēju apvienībām un asociācijām; 
3. pasniegšanas process nodrošināts ar telpām, tehniskiem līdzekļiem, metodiskām 

izstrādnēm un mācību literatūru; 
4. studentiem ir iespējas studēt vienu, divus semestrus ārzemju augstskolās. 

Programmas vājās puses: 



 200 

1. maģistranti strādā, kas paildzina vidējo studiju laiku un ietekmē viņu sagatavotību; 
2. nepietiekošs finansējums, kas kavē studiju procesa modernizāciju. 
Lai izmantotu tās iespējas, kuras rada programmas stiprās puses un samazinātu draudus, 
būtu nepieciešams realizēt priekšlikumus darba kvalitātes uzlabošanai. 

 

Veiktie pasākumi atspoguļoti 3., 4., 5., 6. nodaļās. 

   

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 
 

Mācību procesa pilnveidošanas jomā: 

- mācību līdzekļu sagatavošana, izmantojot jaunas tehnoloģijas; 
- studiju procesa nodrošināšana ar visu veidu mācību materiāliem, izmantojot Blackboard 

vidi; 
- turpināt mācību telpu remontu, datortehnikas un programmu iegādi. 
 

Zinātniskā darba jomā: 

- turpināt mācībspēku iesaistīšanu reālu projektu izpildē, t.sk., noslēdzot līgumus ar 
uzņēmumiem; 

- tālāk attīstīt starptautisko sadarbību gan noslēgto līgumu ietvaros, gan arī noslēdzot 
jaunus līgumus; 

- doktorantūras rezultativitātes celšana un gados jaunu mācībspēku sagatavošana; 
- zinātnisko rakstu sagatavošana un jaunu publicēšanas iespēju meklēšana. 
 

Mācībspēku kvalifikācijas celšanas jomā: 

- stažēšanās vai darbs ārzemju augstskolās; 
- kvalifikācijas celšanas kursu apmeklēšana; 
- piedalīšanās metodiskos semināros un zinātniskās konferencēs. 
 

 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

Vadības komitejas un Pašnovērtēšanas darba grupas 

vadītājs, Dr.oec., RTU profesors 

           

          J.Ķipsna 

 

2006.gada 4.jūlijā 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  Apstiprināta RTU Senātā 
Inženierekonomikas fakultāte    2002.g.27.maijā, prot.Nr.468 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas 
institūts 

  
Mācību prorektors..................... 

                               E.Beķeris 
   
    STUDIJU PROGRAMMA 
 
Programmas nosaukums: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Studiju līmenis:  Maģistra akadēmiskās studijas 
Nominālais studiju ilgums: 2 gadi 
Studiju apjoms: 80 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, sociālo 

zinātņu bakalaurs vadībzinātnē, vai tam 
pielīdzinātu bakalaura grādu 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
 Studiju programmas šifrs IMUO 
 Uzņemšana ar 2002./2003.m.g. 
  
   
A. OBLIGĀTĀ DAĻA  35 KP 
1. Ekonomikas teorija    3 KP 
2. Darba aizsardzības pamati  1 KP 
3. Stratēģiskā vadīšana  3 KP 
4. Nodokļu politika un sistēmas    3 KP 
5. Ekonomiskās analīzes teorija  3 KP 
6. Investīcijas un finansēšana  3 KP 
7. Kvantitatīvas metodes vadīšanā  3 KP 
8. Tirgzinību teorija  3 KP 
9. Ekonomisko un komerciālo aprēķinu metodoloģija  3 KP 
10. Ekonometrija  3KP 
11. Elektroniskā komercija  4KP 
12. Organizēšanas teorija un prakse  3KP 
   
B. OBLIGĀTĀ IZVĒLES  DAĻA  21 KP 
1. Specializējošie kursi  17 KP 
 Uzņēmējdarbības vadīšanā  17 KP 
1.1. Vadīšanas organizācija  6 KP 
1.2. Personāla vadīšana  6 KP 
1.3. Darba vadīšana  6 KP 
1.4. Vadīšanas sistēmanalīze  4 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana  4 KP 
1.6. Zinātniskie semināri  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmuma ekonomika (speckurss)  4 KP 
1.2. Plānošana un kontrolings  3KP 
1.3. Ekonomiskās informācijas sistēmas  3KP 
1.4. Inovāciju ekonomika un vadīšana  4KP 
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1.5. Vadības grāmatvedība   3KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu valoda  3KP 
   
Uzņēmējdarbības organizēšanā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības organizēšanas problēmas  4 KP 
1.2. Saimnieciskās darbības organizēšanas optimizācija  4 KP 
1.3. Uzņēmējdarbības attīstības organizēšana  3 KP 
1.4. Ražīguma vadīšanas organizēšana  3 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības resursu organizēšana  3 KP 
1.6. Svešvaloda: angļu, vācu  3 KP 
   
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā   17 KP 
1.1. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un  
      vadīšana 

 4 KP 

1.2. Starptautiskas tirgzinības  3 KP 
1.3. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.4. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs  3 KP 
1.5. Svešvalodas: angļu, vācu  4 KP 
   
Finansu riska vadīšanā  17 KP 
1.1. Inovatīvie finansu  instrumenti  4 KP 
1.2. Vērtspapīru tirgus modelēšana   4 KP 
1.3. Finansu matemātika un statistika  3 KP 
1.4. Aktuāru matemātika   3 KP 
1.5. Vērtspapīru portfeļa veidošana  3 KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības loģistikā un transporta ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības loģistika  3 KP 
1.2. Tirgzinības transportā  3 KP 
1.3. Starptautiskās pārvadājumu tiesības  3 KP 
1.4. Globālā loģistika un transports  4 KP 
1.5. Kvalitātes sistēmas  4 KP 
1.6. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Būvuzņēmējdarbības ekonomikā un organizēšanā  17 KP 
1.1. Būvniecības ekonomika  4 KP 
1.2. Būvniecības vadīšana  4 KP 
1.3. Inovācijas būvniecībā  3 KP 
1.4. Būvniecības projektu vadīšana  3 KP 
1.5. Cenu veidošanās būvniecībā  3 KP 
1.6. Būvizstrādājumu ražošanas ekonomika  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi  4 KP 
2.1. Psiholoģija maģistriem  2 KP 
2.2. Pedagoģija maģistriem  2 KP 
2.3. Organizāciju psiholoģija  2 KP 
2.4. Civiltiesības  2 KP 
2.5. Ētika  2 KP 
2.6. Eiropas klasiskā filosofija  2 KP 
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2.7. Biznesa socioloģija  2 KP 
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA  4 KP 
   
D. MAĢISTRA DARBS  20 KP 
KOPĀ  80 KP 
       
 
 
 
Programma izskatīta nozaru studiju programmas komisijā 2002. gada 24.aprīlī. 
 
 
 Priekšsēdētājs      A.Zvejnieks 
 

 
Programma akceptēta IEF Domes sēdē prot. Nr. 52. 2002.g. 24.aprīlī. 

 
 
Priekšsēdētājs       K.Didenko 
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
 

STUDIJU SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 
 
 
Profils: Ekonomika 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
Mācību ilgums: 2 gadi ( 80 kredītpunkti ) 
Maģistra darbs: 20 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā,  

ekonomikas bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā, 
ekonomikas bakalaurs, 
sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, 
sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
ekonomists, 
inženieris ekonomists 

 
 Maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” nodrošina 
lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, zinātniskos semināros un patstāvīgās 
studijās apgūt programmā ietvertos ekonomikas, organizēšanas, tiesību, pedagoģijas, 
svešvalodu, humanitāros un citus studiju priekšmetus. 

 Maģistra studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas un prasmes, kas veido noteiktu 
vadībzinātnes apguves pakāpi, padziļina vispārējo kultūras un inteliģences līmeni, kas ļauj 
uzsākt zinātniski pedagoģisko vai praktisko darbību. 

 Programmas struktūra izstrādāta atbilstoši Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2002. 
gada 25. februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru” un 
ietver šādus studiju priekšmetus: 
 

Obligātie studiju priekšmeti   - 35 KP  vai  44% 
Nozares teorētiskie kursi    - 25 KP  
Obligātā izvēles daļa    - 21 KP  vai  26% 

Specializējošie kursi    - 17 KP   
Brīvās izvēles daļa     -  4  KP  vai   5% 
Maģistra darbs     - 20 KP  vai  25% 
                

___________________________________________________ 
       Kopā   80 KP  vai 100% 
 

Maģistrants studiju laikā padziļina bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un prasmes, 
nodrošina iespējas izvēlētās programmas ideju attīstībai un pētnieciskajam darbam. 

Sociālo zinātņu maģistra grāda vadībzinātnē iegūšanai studiju nobeigumā tiek 
izstrādāts maģistra darbs. Tam jāatbilst akadēmiskā grāda piešķiršanas prasībām un jābūt 
publiski aizstāvamam zinātniskam pētījumam. 
 Maģistra darbā studējošais izmanto un attīsta savas zināšanas un izpratni un problēmu 
risināšanas spējas izvēlētā jomā. 
 Studiju programmu īsteno šādas struktūrvienības: 
 
 - R a ž o š a n a s  u n  u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s  i n s t i t ū t s : 
• ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 



 205 

• būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa; 
• organizēšanas teorijas profesora grupa; 
• datorzāles  
 
 - S t a r p t a u t i s k o  e k o n o m i s k o  s a k a r u  u n  m u i t a s   
   i n s t i t ū t s : 
• muitas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas profesora grupa; 
• tautsaimniecības un ārējo ekonomisko sakaru un modelēšanas profesora grupa; 
• datorzāle 
  

- D a r b a  u n  c i v i l ā s  a i z s a r d z ī b a s  i n s t i t ū t s : 
• darba aizsardzības profesora grupa; 
• laboratorija 
 
Programmas apgūšanas nodrošināšanā iesaistīts šāds tehniskais personāls: 
 laboratoriju vadītāji    6 
 vadošie speciālisti    10 
 I kat. speciālisti    7 
 II kat. speciālisti    1 
 speciālisti     1 
 vec. laboranti     7 
 laboranti     5 
 I kat. inženieri     9 
 II kat. inženieri    3 
                                              
     Kopā        49 
 
 Programmas realizēšanai tiek izmantota šāda speciālā materiālā bāze: 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūta datorzāle nr.1, nr. 2 un nr.3; 
Muitas profesora grupas datorzāle 
Inženierekonomikas fakultātes metodiskais kabinets 
 
 Studiju procesa labākai organizēšanai un tehniskās bāzes nodrošināšanai 
nepieciešams: 

- izveidot specializētu datortehnikas laboratoriju maģistrantiem, nodrošinot to ar 
iespējamām programmām un pieslēdzoties INTERNET tīklam; 

- iegādāties datortehniku katrai maģistru sagatavošanas struktūrvienībai; 
- sekmēt sadarbību maģistrantu apmācības uzlabošanā ar ārvalstu un Latvijas 

augstskolām.  
 
 
 
 
Inženierekonomikas fakultātes dekāns:   K. Didenko 
 
Ražošanas un uzņēmējdarbības  
institūta direktors:        A. Zvejnieks 
 



 206 

 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

Inženierekonomikas fakultāte 
 
 

Apstiprināts RTU Senāta sēdē 
2007.gada 29.oktobrī, prot.Nr.517 
 
Mācību prorektors____________ 
          U.Sukovskis 

 
 

 
 
 
 

Maģistru akadēmisko studiju programmas 
 

“Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 
 

(2006./2007. studiju gads) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga - 2007 
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I z r a k s t s 

no IEF Domes sēdes protokola Nr.117 
2007.gada 15.oktobrī 

 
Domes locekļi - 22 cilv. 
Piedalījās 22 cilv. 

 
Dienas kārtība 

 
Klausījās: J.Ķipsnas informāciju par maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” pašnovērtējuma ziņojuma saturu par 2006./2007.studiju gadu. 
  
IEF Dome nolēma: 
Ieteikt RTU Senātam apstiprināt maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība 
un vadīšana” pašnovērtējuma ziņojumu par 2006./2007.studiju gadu. 
 
  
IEF Domes priekšsēdētājs    K.Didenko 
 
 
Zinātniskā sekretāre     N.Lāce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 208 

 
1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

 

Studiju programma tiek īstenota Rīgā. Šis pēc skaita ceturtais Pašnovērtējuma 
ziņojums aptver laika posmu 2006.gada 1.septembris – 2007.gada 30.jūnijs un tajā tiek 
atspoguļota informācija par studiju programmas īstenošanas rezultātiem par šo laika periodu. 

Maģistra akadēmisko studiju mērķis ir studējošo sagatavošana zinātniskās 
pētniecības, pedagoģiskai, praktiskai darbībai, kā arī studijām doktorantūrā.  

Maģistrants divu gadu studiju laikā (80 KP) padziļina bakalaura akadēmiskam grādam 
raksturīgās zināšanas un prasmes. Studiju nobeigumā izstrādā un aizstāv maģistra darbu (20 
KP), kā rezultātā maģistrantam tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. 

Studiju programmas uzdevumi:  

- maģistrantūras studiju beidzējiem jābūt zināšanām par vadībzinību nozares, kā arī 
uzņēmējdarbības apakšnozares teorētiskām atziņām un šo atziņu aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā. To panāk, studējot 35 KP apjomā šādus kursus: ekonomikas teorija, 
darba aizsardzības pamati, stratēģiskā vadīšana, nodokļu politika un sistēmas, 
ekonomiskās analīzes teorija, investīcijas un finansēšana, kvantitatīvās metodes 
vadīšanā, tirgzinību teorija, ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija, 
ekonometrija, elektroniskā komercija, organizēšanas teorija un prakse. 

Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, izmantojot maģistrantu aptauju, ieskaišu, studiju darbu un 
eksāmenu rezultātus. 

- studiju procesā jāiegūst padziļinātas zināšanas, jāattīsta pētnieciskā darba iemaņas par 
vienu no šādiem virzieniem 17 KP apjomā: uzņēmējdarbības vadīšana, 
uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības organizēšana, starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšana, finansu risku vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika, būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana, kā arī 
apgūstot humanitāros, sociālos, pedagoģijas (4 KP) un brīvās izvēles (4 KP) kursus. 

Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot ieskaišu, eksāmenu, uzrakstīto referātu, maģistra 
darba un dažādu konkursu rezultātus.  

- maģistrantūras beidzējam jābūt spējīgam risināt noteiktu problēmu, veikt 
pedagoģisko, praktisko darbību, turpināt studijas doktorantūrā. 
Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot maģistrantūras beidzēju un darba devēju 

aptauju rezultātus.   

 

2. Studiju programmas attīstība. 

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā nav notikušas. 

2.2. Studiju programma atbilst Valsts akadēmiskās izglītības standartam. 

2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā. 

       Nav būtisku izmaiņu. 

 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1. Pasniegšanas metodes 

       Nav būtisku izmaiņu. 
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3.2. Programmas realizācijas resursu analīze. 

 

       Visi maģistranti gala pārbaudījumā izmanto datorprojektorus. Mācībspēku un studējošo 
vajadzībām iegādāta pārvietojamā videokonferences iekārta, 12 klēpjdatori, viens 
datorprojektors, 5 monitori, 2 krāsainie tintes printeri, viens kopētājs, kas uzstādīts IEF 
datorzālē Meža 1/7. Tiek izdotas mācību grāmatas un mācību līdzekļi (sīkāk skat.6.nodaļu). 

 Studiju procesa nodrošināšanā piedalās 38 mācībspēki ar doktora grādu: 46 % - 
profesori, 26 % - asociētie profesori, 28 % - docenti. 

 

3.3. Maģistrantu iesaistīšana pētnieciskā darbā. 

 

  Maģistra darbs tiek izstrādāts saskaņā ar paša maģistranta izvēlēto tematu un par 
zinātnisko vadītāju tiek nozīmēts mācībspēks ar doktora grādu, kura pētnieciskā darba tēma ir 
tuva vai sakrīt ar maģistranta izvēli. 

 Saskaņā ar 48.SZT konferences programmu, piecās sekcijās ar ziņojumiem par 
maģistra darba rezultātiem kopā uzstājās 103 maģistranti. 47.RTU SZT konferences (notika 
2006.gada aprīlī) materiālos atrodamas 112 maģistrantu publikācijas. 

  

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 

Pastāv cieša sadarbība ar Latvijas un 16 ārvalstu augstskolām. Šīs saites vairumā gadījumu ir 
nostiprinātas ar līgumiem.  
Maģistrantu starptautiskā mobilitāte: 
četri pirmā kursa maģistranti un viens otrā kursa maģistrants studēja ārvalstīs.  
2006./2007. studiju gadā pirmajā semestrī ārvalstīs studēja: 
Portugālē, Fernando Pessoa universitātē Porto – 1 pirmā kursa maģistrants (01.08.÷ 
22.12.2006.). 
Otrajā semestrī: 
Čehijā, Čehijas Tehniskā universitātē Prāgā – 1 pirmā kursa maģistrants (19.02. ÷ 
19.06.2007.); 
Somijā, augstskolā „Stadia” Helsinki – 1 otrā kursa maģistrants (08.01. ÷ 10.05.2007.). 
Visu studiju gadu: 
Vācijā, Magdeburgas universitātē – 2 pirmā kursa maģistranti (04.10.2006. ÷ 01.06.2007.). 

 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem. 

Sadarbība ar darba devējiem notiek mācībspēkiem sadarbojoties ar dažādām profesionālām 
asociācijām un apvienībām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas 
Personāla vadīšanas asociāciju, Zvērinātu revidentu asociāciju, Sociālo priekšmetu 
konsultatīvo padomi u.c. Galvenās sadarbības aktualitātes ir izzināt maģistrantu 
sagatavošanas nepieciešamību, šīs sagatavošanas „vājās” vietas un maģistra darbu tematus.  

 
4. Vērtēšanas sistēma. 

        Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta 
prasībām pēc desmit ballu skalas. 

 Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšana atspoguļota 1.tabulā. 
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                             1.tabula 

 

Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēmas 

Mērķi Vērtēšanas sistēma 
1. Zināšanas, kas jāiegūst maģistram: 
 - jāiegūst sociālo zinātņu maģistra vadībzinātnē 
atbilstošas zināšanas, kā arī humanitārā, sociālā 
un pedagoģijas jomā, lai spētu pildīt atbilstoša 
speciālista funkcijas, vai spētu turpināt studijas 
doktorantūrā. 

1. Eksāmeni, studiju darbi 
    ieskaites, ieskaites darbu, 
    kā arī referātu vērtējums 
     
 

2. Nepieciešamās iemaņas un prasmes: 
pētnieciskā darba iemaņas 
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo 
lietošanu noteiktas problēmas risināšanai. 

2. Izpildītie ieskaites darbi,  
    referāti, to izpildes  
    novērtējums, piedalīšanās  
    SZTK darbā, dažādos   
    konkursos un tur ieņemtās   
    vietas. 

3. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam  
    jābūt spējīgam: 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni; 
izpildīt atbilstošas speciālista funkcijas. 

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

 

Vērtēšana notiek reizi studiju gadā un tās rezultāti tiek izskatīti un apspriestu studiju 
nozares komisijā un pēc nepieciešamības arī fakultātes Domē, kur tiek pieņemti lēmumi par 
studiju procesa uzlabošanas pasākumiem, piemēram, par studentu sekmību, atsevišķu mācību 
priekšmetu programmas un to pasniegšanas pilnveidošana, trūkstošās literatūras iegāde. 

 

5. Maģistranti. 
 

2006./2007.studiju gadā programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studēja 239 
maģistranti: I kursā – 90, II kursā – 149, beidza studijas – 111 maģistranti beidza studijas, 
iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē. 

6. Akadēmiskais personāls. 
 

Studiju programmas realizācijā piedalās 38 mācībspēki: 46% - profesori, 26 % - 
asociētie profesori, 28 % - docenti ar doktora grādu. 

 Mācībspēki piedalījās LZP grantu, dažādu projektu un lietišķo līgumdarbu izpildē, 
uzstājās vietējās un starptautiskās konferencēs, publicējuši zinātniskos referātus, t.sk., arī 
ārzemju izdevumos, metodiskās izstrādnes, pilnveidojuši pasniegšanas metodes (Blackboard 
vide). Mācībspēki aktīvi piedalās RTU un citu augstskolu organizētos metodiskos semināros. 

IEF mācībspēki aktīvi piedalījās RTU metodiskā seminārā 2007.gada 3.aprīlī „ESF 
projekti studiju programmu attīstībai un studiju kvalitātes uzlabošanai”. 

Mācībspēki kvalifikācijas celšanai izmanto dažādas formas saskaņā ar RTU Senāta 
2001.gada 29.janvāra lēmumu (skat. 2.tabl.). 
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2.tabula 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 2006./2007.studiju gadā 

Nr. 

p.k.  

Forma Skaits 

1. Dažādi kursi, kuru beigšanu apstiprina apliecība un kuru 
lietderību atzīst struktūrvienības vadītājs  

 

6 

2. Radošs darbs nozares uzņēmumos noslēgto savstarpējās 
sadarbības līgumu ietvaros 

 

12 

3. Piedalīšanās reālu projektu izpildē 14 

4. Lekciju konspektu publicēšana jaunos studiju priekšmetos  

27 

5. Studiju priekšmeta jomai paredzētu grāmatu sagatavošana 
publicēšanai 

 

8 

6. Zinātniskās publikācijas 136 

7. Jaunu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā 2 

 Aktivitāšu skaits kopā: 205 

 

Studiju programmas mācībspēki publicējuši astoņas grāmatas, 27 lekciju konspektus; 
piedalījušies 6 grantu, 14 līgumdarbu un projektu izstrādē, publicējuši 136 zinātniskās 
publikācijas.   

7. Pašnovērtējums – SVID analīze. 
 

     Studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” stiprās puses: 

5. pietiekami motivēts un profesionāli kvalificēts personāls; 
6. izveidojušās ciešas lietišķās saites ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, Latvijas darba 

devēju apvienībām un asociācijām; 
7. pasniegšanas process visumā nodrošināts ar telpām, tehniskiem līdzekļiem, metodiskām 

izstrādnēm un mācību literatūru; 
8. studentiem ir iespējas studēt vienu, divus semestrus ārzemju augstskolās. 
     Programmas vājās puses: 

3. maģistranti strādā, kas paildzina vidējo studiju laiku un ietekmē viņu sagatavotību; 
4. nepietiekošs finansējums un kvalificēta darbaspēka trūkums, lai varētu ātri un kvalitatīvi 

veikt telpu remontus un modernizāciju. 
 2006./2007.studiju gadā veiktie pasākumi atspoguļoti 3., 4., 5., 6. nodaļās. 

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai. 
Mācību procesa pilnveidošanas jomā: 

- mācību līdzekļu sagatavošana, izmantojot jaunas tehnoloģijas; 
- studiju procesa nodrošināšana ar visu veidu mācību materiāliem, izmantojot Blackboard 

vidi; 
- turpināt mācību telpu remontu, datortehnikas un programmu iegādi. 
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Zinātniskā darba jomā: 

- turpināt mācībspēku iesaistīšanu reālu projektu izpildē, t.sk., noslēdzot līgumus ar 
uzņēmumiem; 

- tālāk attīstīt starptautisko sadarbību gan noslēgto līgumu ietvaros, gan arī noslēdzot 
jaunus līgumus; 

- doktorantūras rezultativitātes celšana un gados jaunu mācībspēku sagatavošana; 
- zinātnisko rakstu sagatavošana un jaunu publicēšanas iespēju meklēšana. 
 

Mācībspēku kvalifikācijas celšanas jomā: 

- stažēšanās vai darbs ārzemju augstskolās; 
- kvalifikācijas celšanas kursu apmeklēšana; 
- piedalīšanās metodiskos semināros un zinātniskās konferencēs. 
 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 

Vadības komitejas un Pašnovērtēšanas darba grupas 

vadītājs, Dr.oec., RTU profesors 

           

          J.Ķipsna 

 

2007.gada 28.augustā 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  Apstiprināta RTU Senātā 
Inženierekonomikas fakultāte    2002.g.27.maijā, prot.Nr.468 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas 
institūts 

  
Mācību prorektors..................... 

                               E.Beķeris 
   
    STUDIJU PROGRAMMA 
 
Programmas nosaukums: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Studiju līmenis:  Maģistra akadēmiskās studijas 
Nominālais studiju ilgums: 2 gadi 
Studiju apjoms: 80 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, sociālo 

zinātņu bakalaurs vadībzinātnē, vai tam 
pielīdzinātu bakalaura grādu 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
 Studiju programmas šifrs IMUO 
 Uzņemšana ar 2002./2003.m.g. 
  
   
A. OBLIGĀTĀ DAĻA  35 KP 
1. Ekonomikas teorija    3 KP 
2. Darba aizsardzības pamati  1 KP 
3. Stratēģiskā vadīšana  3 KP 
4. Nodokļu politika un sistēmas    3 KP 
5. Ekonomiskās analīzes teorija  3 KP 
6. Investīcijas un finansēšana  3 KP 
7. Kvantitatīvas metodes vadīšanā  3 KP 
8. Tirgzinību teorija  3 KP 
9. Ekonomisko un komerciālo aprēķinu metodoloģija  3 KP 
10. Ekonometrija  3KP 
11. Elektroniskā komercija  4KP 
12. Organizēšanas teorija un prakse  3KP 
   
B. OBLIGĀTĀ IZVĒLES  DAĻA  21 KP 
1. Specializējošie kursi  17 KP 
 Uzņēmējdarbības vadīšanā  17 KP 
1.1. Vadīšanas organizācija  6 KP 
1.2. Personāla vadīšana  6 KP 
1.3. Darba vadīšana  6 KP 
1.4. Vadīšanas sistēmanalīze  4 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana  4 KP 
1.6. Zinātniskie semināri  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmuma ekonomika (speckurss)  4 KP 
1.2. Plānošana un kontrolings  3KP 
1.3. Ekonomiskās informācijas sistēmas  3KP 
1.4. Inovāciju ekonomika un vadīšana  4KP 



 214 

1.5. Vadības grāmatvedība   3KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu valoda  3KP 
   
Uzņēmējdarbības organizēšanā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības organizēšanas problēmas  4 KP 
1.2. Saimnieciskās darbības organizēšanas optimizācija  4 KP 
1.3. Uzņēmējdarbības attīstības organizēšana  3 KP 
1.4. Ražīguma vadīšanas organizēšana  3 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības resursu organizēšana  3 KP 
1.6. Svešvaloda: angļu, vācu  3 KP 
   
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā   17 KP 
1.1. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un  
      vadīšana 

 4 KP 

1.2. Starptautiskas tirgzinības  3 KP 
1.3. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.4. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs  3 KP 
1.5. Svešvalodas: angļu, vācu  4 KP 
   
Finansu riska vadīšanā  17 KP 
1.1. Inovatīvie finansu  instrumenti  4 KP 
1.2. Vērtspapīru tirgus modelēšana   4 KP 
1.3. Finansu matemātika un statistika  3 KP 
1.4. Aktuāru matemātika   3 KP 
1.5. Vērtspapīru portfeļa veidošana  3 KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības loģistikā un transporta ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības loģistika  3 KP 
1.2. Tirgzinības transportā  3 KP 
1.3. Starptautiskās pārvadājumu tiesības  3 KP 
1.4. Globālā loģistika un transports  4 KP 
1.5. Kvalitātes sistēmas  4 KP 
1.6. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Būvuzņēmējdarbības ekonomikā un organizēšanā  17 KP 
1.1. Būvniecības ekonomika  4 KP 
1.2. Būvniecības vadīšana  4 KP 
1.3. Inovācijas būvniecībā  3 KP 
1.4. Būvniecības projektu vadīšana  3 KP 
1.5. Cenu veidošanās būvniecībā  3 KP 
1.6. Būvizstrādājumu ražošanas ekonomika  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi  4 KP 
2.1. Psiholoģija maģistriem  2 KP 
2.2. Pedagoģija maģistriem  2 KP 
2.3. Organizāciju psiholoģija  2 KP 
2.4. Civiltiesības  2 KP 
2.5. Ētika  2 KP 
2.6. Eiropas klasiskā filosofija  2 KP 
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2.7. Biznesa socioloģija  2 KP 
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA  4 KP 
   
D. MAĢISTRA DARBS  20 KP 
KOPĀ  80 KP 
       
 
 
 
Programma izskatīta nozaru studiju programmas komisijā 2002. gada 24.aprīlī. 
 
 
 Priekšsēdētājs      A.Zvejnieks 
 

 
Programma akceptēta IEF Domes sēdē prot. Nr. 52  2002.g. 24.aprīlī. 

 
 
Priekšsēdētājs       K.Didenko 
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
 

STUDIJU SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 
 
 
Profils: Ekonomika 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
Mācību ilgums: 2 gadi ( 80 kredītpunkti ) 
Maģistra darbs: 20 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā,  

ekonomikas bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā, 
ekonomikas bakalaurs, 
sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, 
sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
ekonomists, 
inženieris ekonomists 

 
 Maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” nodrošina 
lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, zinātniskos semināros un patstāvīgās 
studijās apgūt programmā ietvertos ekonomikas, organizēšanas, tiesību, pedagoģijas, 
svešvalodu, humanitāros un citus studiju priekšmetus. 

 Maģistra studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas un prasmes, kas veido noteiktu 
vadībzinātnes apguves pakāpi, padziļina vispārējo kultūras un inteliģences līmeni, kas ļauj 
uzsākt zinātniski pedagoģisko vai praktisko darbību. 

 Programmas struktūra izstrādāta atbilstoši Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2002. 
gada 25. februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru” un 
ietver šādus studiju priekšmetus: 
 

Obligātie studiju priekšmeti   - 35 KP  vai  44% 
Nozares teorētiskie kursi    - 25 KP  
Obligātā izvēles daļa    - 21 KP  vai  26% 

Specializējošie kursi    - 17 KP   
Brīvās izvēles daļa     -  4  KP  vai   5% 
Maģistra darbs     - 20 KP  vai  25% 
                

___________________________________________________ 
       Kopā   80 KP  vai 100% 
 

Maģistrants studiju laikā padziļina bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un prasmes, 
nodrošina iespējas izvēlētās programmas ideju attīstībai un pētnieciskajam darbam. 

Sociālo zinātņu maģistra grāda vadībzinātnē iegūšanai studiju nobeigumā tiek 
izstrādāts maģistra darbs. Tam jāatbilst akadēmiskā grāda piešķiršanas prasībām un jābūt 
publiski aizstāvamam zinātniskam pētījumam. 
 Maģistra darbā studējošais izmanto un attīsta savas zināšanas un izpratni un problēmu 
risināšanas spējas izvēlētā jomā. 
 
 Studiju programmu īsteno šādas struktūrvienības: 
 
 - R a ž o š a n a s  u n  u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s  i n s t i t ū t s : 
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• ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa; 
• organizēšanas teorijas profesora grupa; 
• datorzāles  
 
 - S t a r p t a u t i s k o  e k o n o m i s k o  s a k a r u  u n  m u i t a s   
   i n s t i t ū t s : 
• muitas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas profesora grupa; 
• tautsaimniecības un ārējo ekonomisko sakaru un modelēšanas profesora grupa; 
• datorzāle 
  

- D a r b a  u n  c i v i l ā s  a i z s a r d z ī b a s  i n s t i t ū t s : 
• darba aizsardzības profesora grupa; 
• laboratorija 
 
Programmas apgūšanas nodrošināšanā iesaistīts šāds tehniskais personāls: 
 laboratoriju vadītāji    6 
 vadošie speciālisti    10 
 I kat. speciālisti    7 
 II kat. speciālisti    1 
 speciālisti     1 
 vec. laboranti     7 
 laboranti     5 
 I kat. inženieri     9 
 II kat. inženieri    3 
                                              
      Kopā 49 
 
 Programmas realizēšanai tiek izmantota šāda speciālā materiālā bāze: 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūta datorzāle nr.1, nr. 2 un nr.3; 
Muitas profesora grupas datorzāle 
Inženierekonomikas fakultātes metodiskais kabinets 
 
 Studiju procesa labākai organizēšanai un tehniskās bāzes nodrošināšanai 
nepieciešams: 

- izveidot specializētu datortehnikas laboratoriju maģistrantiem, nodrošinot to ar 
iespējamām programmām un pieslēdzoties INTERNET tīklam; 

- iegādāties datortehniku katrai maģistru sagatavošanas struktūrvienībai; 
- sekmēt sadarbību maģistrantu apmācības uzlabošanā ar ārvalstu un Latvijas 

augstskolām.  
 
 
 
 
Inženierekonomikas fakultātes dekāns:    K. Didenko 
 
Ražošanas un uzņēmējdarbības  
institūta direktors:        A. Zvejnieks 
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I z r a k s t s 
no IEF Domes sēdes protokola Nr.12 

2008.gada 6.oktobrī 
 

 
Domes locekļi - 24 cilv. 
Piedalījās - 19 cilv. 

 
Dienas kārtība 

 
Klausījās: J.Ķipsnas informāciju par maģistra akadēmisko studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” pašnovērtējuma ziņojuma saturu par 2007./2008.studiju gadu. 
  
IEF Dome nolēma: 
Ieteikt RTU Senātam apstiprināt maģistra akadēmisko studiju programmas „Uzņēmējdarbība 
un vadīšana” pašnovērtējuma ziņojumu par 2007./2008.studiju gadu. 
 
  
IEF Domes priekšsēdētājs    R.Počs 
 
 
Zinātniskā sekretāre     N.Lāce 
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1 .Studiju programmas mērķis un uzdevumi, to īstenošana 

 

Studiju programma tiek īstenota Rīgā. Šis pēc skaita piektais Pašnovērtējuma 
ziņojums aptver laika posmu 2006.gada 1.septembris – 2007.gada 30.jūnijs un tajā tiek 
atspoguļota informācija par studiju programmas īstenošanas rezultātiem par šo laika periodu. 

Maģistra akadēmisko studiju mērķis ir studējošo sagatavošana zinātniskās 
pētniecības, pedagoģiskai, praktiskai darbībai, kā arī studijām doktorantūrā.  

Maģistrants divu studiju gadu laikā (80 KP) padziļina bakalaura akadēmiskam grādam 
raksturīgās zināšanas un prasmes. Studiju nobeigumā izstrādā un aizstāv maģistra darbu (20 
KP), kā rezultātā maģistrantam tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. 

Studiju programmas uzdevumi:  

- maģistrantūras studiju beidzējiem jābūt zināšanām par vadībzinību nozares, kā arī 
uzņēmējdarbības apakšnozares teorētiskām atziņām un šo atziņu aprobāciju aktuālo 
problēmu aspektā. To panāk, studējot 35 KP apjomā šādus kursus: ekonomikas teorija, 
darba aizsardzības pamati, stratēģiskā vadīšana, nodokļu politika un sistēmas, 
ekonomiskās analīzes teorija, investīcijas un finansēšana, kvantitatīvās metodes 
vadīšanā, tirgzinību teorija, ekonomisko un komercaprēķinu metodoloģija, 
ekonometrija, elektroniskā komercija, organizēšanas teorija un prakse. 

Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, izmantojot maģistrantu aptauju, ieskaišu, studiju darbu un 
eksāmenu rezultātus. 

- studiju procesā jāiegūst padziļinātas zināšanas, jāattīsta pētnieciskā darba iemaņas par 
vienu no šādiem virzieniem 17 KP apjomā: uzņēmējdarbības vadīšana, 
uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības organizēšana, starptautisko 
ekonomisko sakaru vadīšana, finansu risku vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika un 
transporta ekonomika, būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana, kā arī 
apgūstot humanitāros, sociālos, pedagoģijas (4 KP) un brīvās izvēles (4 KP) kursus. 

Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot ieskaišu, eksāmenu, uzrakstīto referātu, maģistra 
darba un dažādu konkursu rezultātus.  

- maģistrantūras beidzējam jābūt spējīgam risināt noteiktu problēmu, veikt 
pedagoģisko, praktisko darbību, turpināt studijas doktorantūrā. 
Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta izmantojot maģistrantūras beidzēju un darba devēju 

aptauju rezultātus.   

 

2.Studiju programmas attīstība. 

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 
 
Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā nav. 

 
2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 

 
Studiju programma atbilst akadēmiskam izglītības standartam. 

 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija 

3.1. Izmaiņas studiju programmas īstenošanā 
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Studiju priekšmetu apraksti ir papildināti ar jaunāko Latvijas un starptautisko mācību 
literatūru. Priekšmetu saturā veiktas izmaiņas atbilstoši mūsdienu situācijai. 
 

3.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanā 
Programmā tiek pielietota ORTUS sistēma, kā arī informācijas tehnoloģijas. Datorklases tiek 
izmantotas praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj studentiem apgūt jaunākas informāciju 
tehnoloģijas, datu bāzes, utt.. Studentiem tiek piedāvāts brīvās izvēles studiju priekšmets, 
Datorizētā grāmatvedība. 

 

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze 

 

Visi maģistranti gala pārbaudījumā izmanto datorprojektorus. Mācībspēku un studējošo 
vajadzībām iegādāti: 7 klēpjdatori, divi videoprojektori, 2 monitori, 7 printeri, viens kopētājs, 
divas dokumentu kameras, 1 skeneris. 
 Tiek izdotas mācību grāmatas un mācību līdzekļi (sīkāk skat. 6.nodaļu). 
Studiju procesa nodrošināšanā piedalās 38 mācībspēki ar doktora grādu: 46 % - profesori, 26 
% - asociētie profesori, 28 % - docenti. 

 

3.4. Maģistrantu iesaistīšana pētnieciskā darbā. 

 

  Maģistra darbs tiek izstrādāts saskaņā ar paša maģistranta izvēlēto tematu un par 
zinātnisko vadītāju tiek nozīmēts mācībspēks ar doktora grādu, kura pētnieciskā darba tēma ir 
tuva vai sakrīt ar maģistranta izvēli. 

 Saskaņā ar 49.SZT konferences programmu, četrās sekcijās ar ziņojumiem par 
maģistra darba rezultātiem kopā uzstājās 89 maģistranti. 49.RTU SZT konferences (notika 
2008.gada aprīlī) materiālos atrodamas 89 maģistrantu publikācijas. 

  

3.5. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība. 

 

Pastāv cieša sadarbība ar Latvijas un 16 ārvalstu augstskolām. Šīs saites vairumā gadījumu ir 
nostiprinātas ar līgumiem.  
Maģistrantu starptautiskā mobilitāte: 
Viens pirmā kursa maģistrants un divi otrā kursa maģistranti studēja ārvalstīs.  
2007./2008. studiju gadā pirmajā semestrī ārvalstīs studēja: 
Portugālē, Fernando Pessoa universitātē Porto –  1otrā kursa maģistrants  
Portugālē, Fernando Pessoa universitātē Porto –  1otrā kursa maģistrants 
Otrajā semestrī: 
Dānijā, Dienviddānijas universitātē- 1 pirmā kursa maģistrants 
 

3.6. Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem 

Sadarbība ar darba devējiem notiek mācībspēkiem sadarbojoties ar dažādām 
profesionālām asociācijām un apvienībām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, 
Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, Zvērinātu revidentu asociāciju, Sociālo priekšmetu 
konsultatīvo padomi, kā arī ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju u.c. 
Galvenās sadarbības aktualitātes ir izzināt maģistrantu sagatavošanas nepieciešamību, šīs 
sagatavošanas „vājās” vietas un maģistra darbu tematus.  
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4. Studējošo mācību sasniegumu (zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju) vērtēšana 

Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām pēc 
desmit ballu skalas. 

 Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšana atspoguļota 1.tabulā. 

                   1.tabula 

Studiju programmas mērķa un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēmas 

Mērķi Vērtēšanas sistēma 
1. Zināšanas, kas jāiegūst maģistram: 
 - jāiegūst sociālo zinātņu maģistra    
vadībzinātnē atbilstošas zināšanas, kā arī 
humanitārā, sociālā un pedagoģijas jomā, lai 
spētu pildīt atbilstoša speciālista funkcijas, vai 
spētu turpināt studijas doktorantūrā. 

1. Eksāmeni, studiju darbi 
    ieskaites, ieskaites darbu, 
    kā arī referātu vērtējums 
     
 

2. Nepieciešamās iemaņas un prasmes: 
pētnieciskā darba iemaņas 
izziņas un pētniecisko prasmju individuālo 
lietošanu noteiktas problēmas risināšanai. 

2. Izpildītie ieskaites darbi,  
    referāti, to izpildes  
    novērtējums, piedalīšanās  
    SZTK darbā, dažādos   
    konkursos un tur ieņemtās   
    vietas. 

3. Maģistra akadēmiskā grāda ieguvējam  
    jābūt spējīgam: 
nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni; 
izpildīt atbilstošas speciālista funkcijas. 

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

 

Vērtēšana notiek reizi studiju gadā un tās rezultāti tiek izskatīti un apspriesti studiju 
nozares komisijā un pēc nepieciešamības arī fakultātes Domē, kur tiek pieņemti lēmumi par 
studiju procesa uzlabošanas pasākumiem, piemēram, par studentu sekmību, atsevišķu mācību 
priekšmetu programmas un to pasniegšanas pilnveidošana, trūkstošās literatūras iegāde. 

 

5.Maģistranti. 

5.1. Studējošo skaits programmā 

 

2007./2008.studiju gadā programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studēja 150 
maģistranti beidza studijas –81 maģistrants, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu 
vadībzinātnē, arī RTU Ārzemju studentu departamentā studē 18 ārzemju studenti.  

 

5.2. Studējošo sekmības raksturojums 

 
Studentu sekmība svārstās pa grupām:70-80 %, kas ir līdzīga iepriekšējam gadam, vislielākās 
grūtības sagādāja tādi priekšmeti kā: Ekonomikas teorija, Ekonomiskā un komercaprēķinu 
metodoloģija. 
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5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā 
 
Viens no pamatprincipiem studiju programmā ir demokrātija, un dialogs ar studējošajiem, to 
aktīva iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā. Studējošie savu līdzdalību studiju procesa 
pilnveidošanā var realizēt tieši 

 izsakot savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta pasniedzējam, katedru vadītājiem, 
programmas direktoram, vai ar studentu Pašpārvaldes palīdzību. Kuras pārstāvji ir IEF Domes 
sastāvā, RTU Senāta un RTU Senāta Komisiju locekļi, kā arī RTU Akadēmiskās sapulces 
locekļi. IEF attiecības ar studentiem raksturo savstarpēja uzticēšanās cieņa un godīgums, kas 
veicina sapratni, pareizu uztveri un attīsta prasmi izmantot zināšanas. 

 

6. Akadēmiskais personāls. 

 

6.1.Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika 

 

Studiju programmas realizācijā piedalās 38 mācībspēki: 46% - profesori, 26 % - 
asociētie profesori, 28 % - docenti ar doktora grādu. 

Divi IEF pasniedzēji bija ievēlēti par asoc. prof. Un viena asoc.prof par RTU profesori. 

 

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs 

 
 Mācībspēki piedalījās LZP grantu, dažādu projektu un lietišķo līgumdarbu izpildē, 

uzstājās vietējās un starptautiskās konferencēs, publicējuši zinātniskos referātus, t.sk., arī 
ārzemju izdevumos, metodiskās izstrādnes, pilnveidojuši pasniegšanas metodes (ORTUS 
vide). Mācībspēki aktīvi piedalās RTU un citu augstskolu organizētos metodiskos semināros. 

Mācībspēki kvalifikācijas celšanai izmanto dažādas formas saskaņā ar RTU Senāta 
2001.gada 29.janvāra lēmumu (skat. 2.tabl.). 

2.tabula 
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 2007./2008.studiju gadā 

 

Nr. 

p.k.  

Forma Skaits 

1. Dažādi kursi, kuru beigšanu apstiprina apliecība un kuru 
lietderību atzīst struktūrvienības vadītājs  

 

3 

2. Radošs darbs nozares uzņēmumos noslēgto savstarpējās 
sadarbības līgumu ietvaros 

 

18 

3. Piedalīšanās reālu projektu izpildē 5 

4. Lekciju konspektu publicēšana jaunos studiju 
priekšmetos 

 

6 

5. Studiju priekšmeta jomai paredzētu grāmatu  
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sagatavošana publicēšanai 4 

6. Zinātniskās publikācijas 128 

7. Jaunu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā 2 

 Aktivitāšu skaits kopā: 166 

 

Studiju programmas mācībspēki publicējuši četras grāmatas, 6 lekciju konspektus; 
piedalījušies 5 grantu, 18 līgumdarbu un projektu izstrādē, publicējuši 128 zinātniskās 
publikācijas.   

 

7.Pašnovērtējums – SVID analīze. 

 

 Studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” stiprās puses: 

9. pietiekami motivēts un profesionāli kvalificēts personāls; 
10. izveidojušās ciešas lietišķās saites ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, Latvijas darba 

devēju apvienībām un asociācijām; 
11. pasniegšanas process visumā nodrošināts ar telpām, tehniskiem līdzekļiem, metodiskām 

izstrādnēm un mācību literatūru; 
12. studentiem ir iespējas studēt vienu, divus semestrus ārzemju augstskolās. 
     Programmas vājās puses: 

5. maģistranti strādā, kas paildzina vidējo studiju laiku un ietekmē viņu sagatavotību; 
6. nepietiekošs finansējums un kvalificēta darbaspēka trūkums, lai varētu ātri un kvalitatīvi 

veikt telpu remontus un modernizāciju. 
 2007./2008.studiju gadā veiktie pasākumi atspoguļoti 3., 4., 5., 6. nodaļās. 

   

8.Priekšlikumi programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanai. 

 

8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana 

 
Programma tika attīstīta, atsevišķos priekšmetos tika pilnveidoti lekciju konspekti, vairākos 
priekšmetos izmanto jaunu datortehniku, kura uzskatāmāk pasniedz materiālu. Vairāki 
maģistru darbi tika izvirzīti konkursiem, apmaiņas programmā ERASMUS pieteikušies par 50 
% vairāk studentu, nekā iepriekšējā gadā. 

8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai 

 

Mācību procesa pilnveidošanas jomā: 

 - mācību līdzekļu sagatavošana, izmantojot jaunas tehnoloģijas; 

- studiju procesa nodrošināšana ar visu veidu mācību materiāliem, izmantojot ORTUS 
vidi; 

- turpināt mācību telpu remontu, datortehnikas un programmu iegādi. 
 

Zinātniskā darba jomā: 
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- turpināt mācībspēku iesaistīšanu reālu projektu izpildē, t.sk., noslēdzot līgumus ar 
uzņēmumiem; 

- tālāk attīstīt starptautisko sadarbību gan noslēgto līgumu ietvaros, gan arī noslēdzot 
jaunus līgumus; 

- doktorantūras rezultativitātes celšana un gados jaunu mācībspēku sagatavošana; 
- zinātnisko rakstu sagatavošana un jaunu publicēšanas iespēju meklēšana. 
 

Mācībspēku kvalifikācijas celšanas jomā: 

- stažēšanās vai darbs ārzemju augstskolās; 
- kvalifikācijas celšanas kursu apmeklēšana; 
- piedalīšanās metodiskos semināros un zinātniskās konferencēs. 
 

 

2008.gada 3.oktobrī 

 

 

Studiju programmas direktors    K.Didenko 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  Apstiprināta RTU Senātā 
Inženierekonomikas fakultāte    2002.g.27.maijā, prot.Nr.468 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas 
institūts 

  
Mācību prorektors..................... 

                               E.Beķeris 
   
    STUDIJU PROGRAMMA 
 
Programmas nosaukums: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Studiju līmenis:  Maģistra akadēmiskās studijas 
Nominālais studiju ilgums: 2 gadi 
Studiju apjoms: 80 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, sociālo 

zinātņu bakalaurs vadībzinātnē, vai tam 
pielīdzinātu bakalaura grādu 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
 Studiju programmas šifrs IMUO 
 Uzņemšana ar 2002./2003.m.g. 
  
   
A. OBLIGĀTĀ DAĻA  35 KP 
1. Ekonomikas teorija    3 KP 
2. Darba aizsardzības pamati  1 KP 
3. Stratēģiskā vadīšana  3 KP 
4. Nodokļu politika un sistēmas    3 KP 
5. Ekonomiskās analīzes teorija  3 KP 
6. Investīcijas un finansēšana  3 KP 
7. Kvantitatīvas metodes vadīšanā  3 KP 
8. Tirgzinību teorija  3 KP 
9. Ekonomisko un komerciālo aprēķinu metodoloģija  3 KP 
10. Ekonometrija  3KP 
11. Elektroniskā komercija  4KP 
12. Organizēšanas teorija un prakse  3KP 
   
B. OBLIGĀTĀ IZVĒLES  DAĻA  21 KP 
1. Specializējošie kursi  17 KP 
 Uzņēmējdarbības vadīšanā  17 KP 
1.1. Vadīšanas organizācija  6 KP 
1.2. Personāla vadīšana  6 KP 
1.3. Darba vadīšana  6 KP 
1.4. Vadīšanas sistēmanalīze  4 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana  4 KP 
1.6. Zinātniskie semināri  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmuma ekonomika (speckurss)  4 KP 
1.2. Plānošana un kontrolings  3KP 
1.3. Ekonomiskās informācijas sistēmas  3KP 
1.4. Inovāciju ekonomika un vadīšana  4KP 
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1.5. Vadības grāmatvedība   3KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu valoda  3KP 
   
Uzņēmējdarbības organizēšanā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības organizēšanas problēmas  4 KP 
1.2. Saimnieciskās darbības organizēšanas optimizācija  4 KP 
1.3. Uzņēmējdarbības attīstības organizēšana  3 KP 
1.4. Ražīguma vadīšanas organizēšana  3 KP 
1.5. Uzņēmējdarbības resursu organizēšana  3 KP 
1.6. Svešvaloda: angļu, vācu  3 KP 
   
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā   17 KP 
1.1. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un  
      vadīšana 

 4 KP 

1.2. Starptautiskas tirgzinības  3 KP 
1.3. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.4. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs  3 KP 
1.5. Svešvalodas: angļu, vācu  4 KP 
   
Finansu riska vadīšanā  17 KP 
1.1. Inovatīvie finansu  instrumenti  4 KP 
1.2. Vērtspapīru tirgus modelēšana   4 KP 
1.3. Finansu matemātika un statistika  3 KP 
1.4. Aktuāru matemātika   3 KP 
1.5. Vērtspapīru portfeļa veidošana  3 KP 
1.6. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Uzņēmējdarbības loģistikā un transporta ekonomikā  17 KP 
1.1. Uzņēmējdarbības loģistika  3 KP 
1.2. Tirgzinības transportā  3 KP 
1.3. Starptautiskās pārvadājumu tiesības  3 KP 
1.4. Globālā loģistika un transports  4 KP 
1.5. Kvalitātes sistēmas  4 KP 
1.6. Starptautisko pārvadājumu vadīšana  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
Būvuzņēmējdarbības ekonomikā un organizēšanā  17 KP 
1.1. Būvniecības ekonomika  4 KP 
1.2. Būvniecības vadīšana  4 KP 
1.3. Inovācijas būvniecībā  3 KP 
1.4. Būvniecības projektu vadīšana  3 KP 
1.5. Cenu veidošanās būvniecībā  3 KP 
1.6. Būvizstrādājumu ražošanas ekonomika  3 KP 
1.7. Svešvalodas: angļu, vācu  3 KP 
   
2. Humanitārie, sociālie un pedagoģijas kursi  4 KP 
2.1. Psiholoģija maģistriem  2 KP 
2.2. Pedagoģija maģistriem  2 KP 
2.3. Organizāciju psiholoģija  2 KP 
2.4. Civiltiesības  2 KP 
2.5. Ētika  2 KP 
2.6. Eiropas klasiskā filosofija  2 KP 
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2.7. Biznesa socioloģija  2 KP 
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA  4 KP 
   
D. MAĢISTRA DARBS  20 KP 
KOPĀ  80 KP 
       
 
 
 
Programma izskatīta nozaru studiju programmas komisijā 2002. gada 24.aprīlī. 
 
 
 Priekšsēdētājs      A.Zvejnieks 
 

 
Programma akceptēta IEF Domes sēdē prot. Nr. 52  2002.g. 24.aprīlī. 

 
 
Priekšsēdētājs       K.Didenko 
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MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 
 

STUDIJU SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 
 
 
Profils: Ekonomika 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē 
Mācību ilgums: 2 gadi ( 80 kredītpunkti ) 
Maģistra darbs: 20 kredītpunkti 
Iepriekšējā izglītība: inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā,  

ekonomikas bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā, 
ekonomikas bakalaurs, 
sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, 
sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē 
ekonomists, 
inženieris ekonomists 

 
 Maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” nodrošina 
lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas darbos, zinātniskos semināros un patstāvīgās 
studijās apgūt programmā ietvertos ekonomikas, organizēšanas, tiesību, pedagoģijas, 
svešvalodu, humanitāros un citus studiju priekšmetus. 

 Maģistra studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas un prasmes, kas veido noteiktu 
vadībzinātnes apguves pakāpi, padziļina vispārējo kultūras un inteliģences līmeni, kas ļauj 
uzsākt zinātniski pedagoģisko vai praktisko darbību. 

 Programmas struktūra izstrādāta atbilstoši Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2002. 
gada 25. februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru” un 
ietver šādus studiju priekšmetus: 
 

Obligātie studiju priekšmeti   - 35 KP  vai  44% 
Nozares teorētiskie kursi    - 25 KP  
Obligātā izvēles daļa    - 21 KP  vai  26% 

Specializējošie kursi    - 17 KP   
Brīvās izvēles daļa     -  4  KP  vai   5% 
Maģistra darbs     - 20 KP  vai  25% 
                

___________________________________________________ 
       Kopā   80 KP  vai 100% 
 

Maģistrants studiju laikā padziļina bakalaura grādam raksturīgās zināšanas un prasmes, 
nodrošina iespējas izvēlētās programmas ideju attīstībai un pētnieciskajam darbam. 

Sociālo zinātņu maģistra grāda vadībzinātnē iegūšanai studiju nobeigumā tiek 
izstrādāts maģistra darbs. Tam jāatbilst akadēmiskā grāda piešķiršanas prasībām un jābūt 
publiski aizstāvamam zinātniskam pētījumam. 
 Maģistra darbā studējošais izmanto un attīsta savas zināšanas un izpratni un problēmu 
risināšanas spējas izvēlētā jomā. 
 
 Studiju programmu īsteno šādas struktūrvienības: 
 
 - R a ž o š a n a s  u n  u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s  i n s t i t ū t s : 
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• ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupa; 
• ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa; 
• organizēšanas teorijas profesora grupa; 
• datorzāles  
 
 - S t a r p t a u t i s k o  e k o n o m i s k o  s a k a r u  u n  m u i t a s   
   i n s t i t ū t s : 
• muitas profesora grupa; 
• uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas profesora grupa; 
• tautsaimniecības un ārējo ekonomisko sakaru un modelēšanas profesora grupa; 
• datorzāle 
  

- D a r b a  u n  c i v i l ā s  a i z s a r d z ī b a s  i n s t i t ū t s : 
• darba aizsardzības profesora grupa; 
• laboratorija 
 
Programmas apgūšanas nodrošināšanā iesaistīts šāds tehniskais personāls: 
 laboratoriju vadītāji    6 
 vadošie speciālisti     10 
 I kat. speciālisti    7 
 II kat. speciālisti    1 
 speciālisti     1 
 vec. laboranti     7 
 laboranti     5 
 I kat. inženieri     9 
 II kat. inženieri    3 
                                              
      Kopā        49 
 
 Programmas realizēšanai tiek izmantota šāda speciālā materiālā bāze: 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūta datorzāle nr.1, nr. 2 un nr.3; 
Muitas profesora grupas datorzāle 
Inženierekonomikas fakultātes metodiskais kabinets 
 
 Studiju procesa labākai organizēšanai un tehniskās bāzes nodrošināšanai 
nepieciešams: 

- izveidot specializētu datortehnikas laboratoriju maģistrantiem, nodrošinot to ar 
iespējamām programmām un pieslēdzoties INTERNET tīklam; 

- iegādāties datortehniku katrai maģistru sagatavošanas struktūrvienībai; 
- sekmēt sadarbību maģistrantu apmācības uzlabošanā ar ārvalstu un Latvijas 

augstskolām.  
 
 
 
 
Inženierekonomikas fakultātes dekāns:    K.Didenko 
 
Ražošanas un uzņēmējdarbības  
institūta direktors:        A.Zvejnieks 
 


