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1. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas 
lēmums par studiju programmas īstenošanu 

 
Vērtēšanai tiek iesniegta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ar četriem specializācijas virzieniem un četrām 
iegūstamajām kvalifikācijām (kas izriet no specializācijas virziena):  

⇒ Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi – kvalifikācija GRĀMATVEDIS; 
⇒ Mārketings un tirdzniecības ekonomika – kvalifikācija TIRGZINĪBU UN 

TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS; 
⇒ Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika – kvalifikācija LOĢISTIKAS 

SPECIĀLISTS (iepriekš tika piešķirta kvalifikācija UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VADĪTĀJS); 

⇒ Apdrošināšana – kvalifikācija APDROŠINĀTĀJS. 
 

Programma apstiprināta ar RTU Senāta 1997.gada 28.aprīļa lēmumu, prot. Nr.420. 
Izmaiņas programmā tika izdarītas līdz pirmajai akreditācijai ar RTU Senāta 1998.gada 27.aprīļa 
lēmumu, prot. Nr.430.  

 

Programma akreditēta 2000.gada 21.decembrī uz pilnu akreditācijas termiņu – 6 gadiem 
(līdz 31.12.2006). Akreditācijas lapa tika labota ar Akreditācijas komisijas 2002.gada 
25.septembra lēmumu Nr.591 un tika izsniegta jauna akreditācijas lapa. (Skat. 2.pielikumu) 

Akreditācijas termiņa laikā studiju programma tika pilnveidota saskaņā ar LR MK 
2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības standartu” un atbilstoši labojumi tika apstiprināti ar RTU Senāta 2002.gada 
27.maija lēmumu (prot.Nr.466), 2002.gada 26.jūnija lēmumu (prot.Nr.469), 2002.gada 
16.decembra lēmumu (prot.Nr.477), 2003.gada 28.aprīļa lēmumu (prot.Nr.477) un pārstrukturētā 
programma apstiprināta ar RTU Senāta 2003.gada 15.decembra lēmumu (prot.Nr.482). Pēdējās 
izmaiņas programmā tika veiktas un apstiprinātas ar RTU Senāta 2005.gada 26.septembra lēmumu 
(prot.Nr.498) un 2006.gada 30.janvāra lēmumu (prot.Nr.501).  

2003.gadā RTU IEF tika izveidota jauna programma „Muitas un nodokļu administrēšana”, 
tādēļ tika likvidēts un no programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” izslēgts specializācijas 
virziens „Muitas vadīšana un nodokļi” un programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
absolventiem vairs netiek piešķirta kvalifikācija MUITAS EKSPERTS, kvalifikācija nav iekļauta 
arī atkārtotas akreditācijas pieteikumā. 

Atkārtotai akreditācijai iesniegtā programma pievienota 3.pielikumā, Senāta lēmumi par 
izmaiņām jau iestrādāti programmā. 

Programma tiek realizēta RTU IEF Rīgā un RTU Liepājas filiālē. 

 

 
2. Licence studiju programmai 

     
Sākotnēji līdz 2000.gada 26.decembrim apstiprinātām un uzsāktām studiju programmām 

licence nebija nepieciešama, tādēļ licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmu “Uzņēmējdarbība un vadīšana” tika saņemta 2005.gada 
9.jūnijā un licences termiņš ir līdz 2006.gada 31.decembrim. 

2006.gada 24.martā tika saņemta jauna licence, kurā iestrādātas izmaiņas, kas saistītas ar 
piešķiramo kvalifikāciju. Tika mainīta kvalifikācija UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪTĀJS uz 
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTS (skat. 1.pielikums). 
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3. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 
  

Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” RTU IEF tiek realizēta paralēli ar divām 
citām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām – “Cilvēku resursu vadīšana” 
un “Muitas un nodokļu administrēšana”. Ja pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” īstenošana tiek pārtraukta, tad studējošie var 
turpināt izglītību jau minētajās akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmās “Cilvēku resursu vadīšana” un “Muitas un nodokļu administrēšana” vai arī 
akreditētās bakalaura profesionālo studiju programmās „Uzņēmējdarbība un vadīšana” vai 
„Uzņēmējdarbības loģistika”, kā arī akreditētā bakalaura akadēmisko studiju programmā 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”, veicot studiju apjoma un satura salīdzinājumu. 

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” saturs, organizācija un struktūra ļauj 
studentiem būt mobiliem un programmas likvidācijas gadījumā pāriet uz dažādām citām 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmām RTU IEF. Nokārtojot pārbaudījumus 
starpības priekšmetos studenti var tikt pārskaitīti arī uz citām RTU profesionālās augstākās 
izglītības programmām, šāda iespēja tiek garantēta visiem RTU studentiem. 

Pabeidzot studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
“Uzņēmējdarbība un vadīšana” tālāk izglītību var turpināt bakalaura profesionālo studiju 
programmās “Uzņēmējdarbība un vadīšana” un „Uzņēmējdarbības loģistika”, kuras tika akreditēta 
2006.gada janvārī. 
 
 

4. Studiju programmas apraksts 
 

Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ir izveidota atbilstoši Rīgas Tehniskā 
universitātē noteiktajai kārtībai, formai un struktūrai un saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.marta 
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu”. 

Sākotnēji programmas tika izstrādāta ES PHARE projekta “Biznesa izglītības reforma 
Latvijā” (turpmāk tekstā – BERiL programma) ietvaros no 1997.-1999.gadam. 

RTU IEF kopumā un studiju programmas “ Uzņēmējdarbība un vadīšana” administrācija – 
Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžprogrammu nodaļa, nodrošina pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmu realizāciju. Šīs programmas izveide 1997.gadā bija pamatota ar 
jaunu izglītības programmu veidošanu ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.  

 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” studiju satura un realizācijas apraksts 
 

Studiju līmenis: Pirmā līmeņa profesionālās studijas 

Studiju ilgums: 2 gadi – pilna laika (dienas) studijas 
2,5 gadi – nepilna laika (vakara, neklātiene) studijas 

Studiju apjoms: 80 kredītpunkti (KP) 
Iepriekšējā izglītība: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
Kvalifikācija: 

Atbilstoši izvēlētajam specializācijas virzienam:  
⇒ grāmatvedis;  
⇒ tirgzinību un tirdzniecības speciālists; 
⇒ loģistikas speciālists; 
⇒ apdrošinātājs. 
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Profesionālo studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo 
kompetenci, kas atbilst 4.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai un veido noteiktu kultūras un 
inteliģences pakāpi. Tas ļauj sākt specialitātei atbilstošu profesionālo darbību. Kā jau minēts, 
programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” paredz četrus iespējamos specializācijas virzienus. 

1.tabula 

Studiju programmas struktūra 
Programmas sastāvdaļas Apjoms, KP Procentos pret visu apjomu 

Obligātie studiju priekšmeti 30 37,5 

Ierobežotās izvēles priekšmeti 26 32,5 

Prakse 16 20,0 

Kvalifikācijas darbs 8 10,0 

Kopā: 80 100,0 

 

Sīkāka studiju programmas struktūra un izvērsts saturs ir redzams 3.pielikumā. 

Pirmajā studiju gadā studentam jāapgūst un jāizprot ekonomiskā sistēma un tās 
funkcionēšanas galvenās likumsakarības tirgus ekonomikas apstākļos; jāprot saredzēt uzņēmuma 
vietu un lomu šai sistēmā; jāsaprot, ka arī katrs uzņēmums ir vienota sistēma, kas darbojas kā 
apakšsistēma vienotajā ekonomiskajā sistēmā. 

Pirmais studiju gads ir līdzīgs visām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmām un virzieniem un ietver pamatā vispārizglītojošo un nozares kopējo studiju kursu 
apguvi (A daļa – Obligātie studiju priekšmeti), kā arī izvēles priekšmetus (B daļa – Ierobežotās 
izvēles priekšmeti – Programmas priekšmeti) un mācību praksi ārpus izglītības iestādes.  

Otrajā studiju gadā studenti apgūst specialitātei jeb profesijai atbilstošos nozares mācību 
kursus (B daļa – Ierobežotās izvēles priekšmeti – Specializācijas priekšmeti), kā arī dodas praksē 
ārpus mācību iestādes un izstrādā kvalifikācijas darbu.  

 
RTU IEF programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” piedāvātā izglītība ir kopējās 

augstākās profesionālās izglītības sistēmas sastāvdaļa, līdz ar to konceptuāli atbilst profesionālās 
izglītības koncepcijas pamatnostādnēm esošajiem profesionālās izglītības normatīvajiem aktiem. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 
kas nodrošina ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa iegūšanu, realizē RTU 
Inženierekonomikas fakultāte ar programmas administrācijas palīdzību un RTU filiāle Liepājā. 

 
5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

 
Lai piesaistītu potenciālos studentus Rīgas Tehniskā universitāte informē sabiedrību un 

popularizē sevi kopumā un katra fakultāte atsevišķi, tai skaitā Inženierekonomikas fakultāte, 
cenšas sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un kvalitāti.   

Vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventi ir mūsu potenciālie studenti. 
Īpaša uzmanība tiek pievērsta tām izglītības iestādēm, kas realizē vispārējās komercizglītības 
programmu vai piedāvā saviem skolēniem apgūt ekonomikas un uzņēmējdarbības priekšmetus jau 
vidējās izglītības līmenī.  

Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek izmantoti gan masu 
mārketinga, gan nišas mārketinga paņēmieni. Pamatā tā ir drukātās informācijas izplatīšana 
– reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, katalogi, papildus, arī piedalīšanās izstādēs, piemēram, 
“Skola” un RTU “Atvērto durvju” dienas. Protams, tiek izmantots arī modernākais reklāmas un 
informācijas izplatīšanas veids – internets. Informāciju par studiju programmu ir iespējams atrast 
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RTU mājas lapā: www.rtu.lv un IEF mājas lapā: www.ief.rtu.lv, kā arī programmas mājas lapā: 
www.ief.rtu.lv/kol/ 

Šie pasākumi, kā arī vispārējās komercizglītības programmas īstenošana vidusskolās, kas jau 
vidējās izglītības līmenī veicina interesi par ekonomiku, nodrošina ievērojamu interesi un studentu 
skaitu RTU IEF studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Pēdējos gados ir novērojama 
īpaši liela interese un studentu pieplūdums nepilna laika studiju formās, kas liecina, ka informācija 
par studiju iespējām ir pieejama arī pieaugušiem un strādājošiem cilvēkiem.  

 
 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
 

6.1. Atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam 
 
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 

“Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”. Analizējot 
atbilstību standartam, var izdarīt šādus secinājumus: 

1) Programmas mērķi – akreditējamās programmas mērķi ir atbilstoši valsts izglītības 
standartā noteiktajiem (sīkāks izklāsts 7.1.punktā); 

2) Programmas saturs – akreditējamās programmas saturs (skat. 3.pielikumu) ir 
atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas pamatdaļas ir: 

 studiju kursi,  
 prakse ārpus izglītības iestādes un  
 kvalifikācijas darbs. 

Studiju kursu obligāto saturu veido vispārizglītojošie kursi (humanitārās zinātnes, sociālās 
zinātnes, kā arī dabaszinātnes un informācijas tehnoloģijas) un nozares kursi (t.sk. konkrētās 
profesijas studiju kursi) (skat. 5.pielikumu un pašnovērtējumam pievienotās studiju kursu 
programmas). 

 
3) Programmas apjoms – akreditējamās programmas apjoms un tā strukturālais 

sadalījums ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un studiju kursu apjoms 
ir izteikts kredītpunktos.  
 

2.tabula 

Programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts standarta prasībām 
Kritērijs Standarta prasība Programma 

“Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” 

Kopējais programmas 
apjoms 

80-120 KP 80 KP 

Studiju kursu kopējais apjoms Vismaz 56 KP, bet ne vairāk kā 
75% no programmas apjoma 

56 KP, kas sastāda 70% 
no programmas apjoma 

Vispārizglītojošo kursu apjoms Vismaz 20 KP 20 KP 
Nozares kursu apjoms  Vismaz 36 KP 36 KP 
Prakses apjoms Vismaz 16 KP 16 KP 
Kvalifikācijas darba apjoms Vismaz 8 KP, bet ne vairāk kā 

10% no programmas apjoma 
8 KP, kas sastāda 10% no 
programmas apjoma 

 
4) Vērtēšanas pamatprincipi – akreditējamās programmas vērtēšanas principi ir atbilstoši 

valsts izglītības standartā noteiktajam: 
 Pozitīvie sasniegumi tiek summēti. 
 Katra kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts. 
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 Prasību atklātība un skaidrība – pārbaudījumu prasības ir pieejamas visiem 
interesentiem pie programmas administrācijas vai mācībspēkiem un tiek atbilstoši 
izklāstītas katra priekšmeta apguves sākumā. 

 Pārbaudes veidu dažādība – kontroldarbi, studiju darbi, patstāvīgie darbi, 
uzstāšanās semināros, ieskaites, eksāmeni (mutisks, rakstisks, praktiski veicamu 
uzdevumu saturošs), prakses darba aizstāvēšana, kvalifikācijas darba aizstāvēšana 
u.c. 

Pārbaudījumu satura un apjoms atbilst priekšmetu programmās noteiktajam saturam un 
profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu prasībām. Visi nosacījumi kedītpunktu iegūšanai 
ir aprakstīti katra priekšmeta programmā (skat. 5.pielikumu un pašnovērtējumam pievienotās 
studiju kursu programmas). 

 
Par programmas atbilstību pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām liecina 

arī fakts, ka absolventi, bez akadēmiskām un organizatoriskām problēmām, turpina studijas 
bakalaura (2.līmeņa) profesionālās augstākās izglītības programmās atbilstošajos studiju virzienos 
un pēc tam arī maģistra profesionālo studiju programmās. 

 
 

6.2. Atbilstība profesijas standartam un darba tirgus prasībām 
 

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” specializācijas virzienu obligātās izvēles 
(kas ierobežota ar izvēlēto specializācijas virzienu) priekšmetu sarakstu un to saturu nosaka 
atbilstošie profesiju standarti (skat. 8.pielikums): 

⇒ virziena “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” profesijas standarts apstiprināts ar LR 
IZM 2002.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.351, PS0071 – Grāmatvedis; 

⇒ virziena “Mārketings un tirdzniecības ekonomika” profesijas standarts apstiprināts ar LR 
IZM 2002.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.405, PS0095 – Mārketinga un tirdzniecības 
speciālists; 

⇒ virziena “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” profesijas standarts 
apstiprināts ar LR IZM 2004.gada 9.novembra rīkojumu Nr.719, PS0285 – Loģistikas 
speciālists; 

⇒ virziena “Apdrošināšana” profesijas standarts apstiprināts ar LR IZM 2002.gada 
25.septembris rīkojumu Nr.524, PS0117 – Apdrošinātājs. 
 
Studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” obligātas daļas saturs un 

specializācijas virzienu obligātas daļas saturs atbilst noteikto profesijas standartu prasībām. 

Specializācijas virziena studiju priekšmeti 20 KP apjomā (25% no kopējiem 80 KP), prakse 
– 16 KP (20%), kvalifikācijas darbs – 8 KP (10%) kopā veido 44 KP (55%) un nodrošina 
atbilstošajos profesijas standartos izvirzīto prasību sasniegšanu. 

 

Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmas nepieciešamību un tās 
satura atbilstību darba devēju izvirzītajām prasībām jau studiju programmas izstrādes procesā, 
sadarbībā ar projekta “Biznesa izglītības reforma Latvijā” administrāciju, tika veikta programmas 
kopumā un īpaši tās specializācijas virzienu izvērtēšana gan nozaru asociācijās, gan Latvijas Darba 
Devēju konfederācijā un arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Šīs darba devēju 
organizācijas pozitīvi vērtēja programmu kopumā un atzīmēja to, ka programmas saturs ļauj 
paplašināt studentu zināšanas ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumos, kas šobrīd Latvijas 
uzņēmumos ir ļoti aktuāli, tai pat laikā sagatavo speciālistus, kas profesionālajā ziņā atbilst 
4.kvalifikācijas līmeņa speciālistam izvirzītajām prasībām. Gan LDDK, gan profesionālās 
asociācijas pauž viedokli, ka šāda programma varētu sagatavot atbilstošus speciālistus. Minētie 
vērtējumi ir gan atzinuma, gan izvērstā veidā ir pieejami pie programmas administrācijas.  
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Par programmas nepieciešamību un saturisko atbilstību tiek aptaujāti arī tie darba devēju 
uzņēmumi, ar kuriem tiek veiktas pārrunas par iespējamo prakses organizēšanu studentiem, kā arī 
tie uzņēmumi, kuros studenti praktizējas un apkopo informāciju kvalifikācijas darbam. Informācija 
tiek iekļauta prakses vadītāja atsauksmē un prakses atskaitē. 

Turpmākajā darbā, par studiju programmas kvalitāti un absolventu prasmes un zināšanu 
atbilstību darba tirgus prasībām, plānots aptaujāt tos darba devēju uzņēmumus, kuros strādā 
programmas absolventi, kā arī plānots izstrādāt speciālu anketu uzņēmumiem, kuros studenti 
praktizējas. 

 
 

7. Studiju programmas novērtējums 
 

7.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 
  
Valsts politikas mērķu izpildei, jaunajam darba tirgum ir nepieciešama tāda izglītības un 

nodarbinātības politika, kas nodrošinātu cilvēku resursu pilnīgu izmantošanu, tādējādi veidojot 
produktīvu bāzi ekonomikas izaugsmei.  

Šāda nostāja un izmaiņas darba tirgū izvirzīja jaunas prasības uzņēmējdarbības izglītībai un 
noteica reformas uzsākšanas nepieciešamību profesionālajā izglītībā kopumā, kā arī izmaiņas RTU 
Inženierekonomikas fakultātē piedāvāto programmu struktūrā, saturā un kvalitātē. RTU IEF 
1997.gadā aktīvi iesaistījās ES PHARE Biznesa izglītības reformas programmā, kas pilnībā tika 
pabeigta 1999.gadā, joprojām RTU IEF seko līdzi izmaiņām un tendencēm darba tirgū un Eiropas 
Savienības izglītības telpā. 

  
Uzņēmējdarbības izglītības reformas galvenie mērķi, kas bija saistīti arī ar RTU IEF 

mērķiem ir: 
⇒ Attīstīt saskaņotu un pēctecīgu izglītības programmu izveidi, kas apmierinātu darba 

tirgus prasības; 
⇒ Nodrošināt tādu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitāti, kas ļautu jebkura kvalifikācijas 

līmeņa ieguvējam atrast darbu ar profesionālo kvalifikāciju saistītā jomā; 
⇒ Nodrošināt izglītības kvalitāti, lai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 

4.līmeņa profesionālā kvalifikācija tiktu atzītas par pietiekamām un atbilstošām studiju 
turpināšanai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un 5.līmeņa kvalifikācijas 
programmās un citās augstākās izglītības programmās; 

⇒ Veidot atvērtu sistēmu, kas nodrošina izglītības pieejamību un ieguvi jauniešiem un 
pieaugušajiem – gan strādājošiem, gan bezdarbniekiem – dažādās formās (pilna, nepilna 
laika, pašizglītības, tālmācības u.c.). 

 
Tādējādi Biznesa izglītības reformas pamatā bija elastīgu, atvērtu, saskaņotu un pēctecīgu 

izglītības programmu un studiju priekšmetu programmu izveide un ieviešana, kas patreiz tiek ļoti 
veiksmīgi realizēta RTU IEF Inženierekonomikas fakultātē. 

 
Studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” galvenais mērķis ir nodrošināt 

teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu noteiktam profesijas 
standartam un pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu profesionālo 
kompetenci. 
  

Vispārīgie mērķi: 
• Nodrošināt studentiem ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un 

praktisko sagatavotību, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un 
vadīt citu speciālistu darbu; 
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• Nodrošināt kvalitatīvu biznesa izglītību ieguvušā darbaspēka piedāvājumu Latvijas darbaspēka 
tirgū. 

• Nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc 
programmas apgūšanas uzsākt savu uzņēmējdarbības karjeru, pildīt mazā vai vidējā 
uzņēmuma, iestādes, organizācijas vadītāja funkcijas, veikt sarežģītu izpildītāja darbu vai 
turpināt studijas augstskolā. 

• Nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties 
tautsaimniecības un uzņēmuma saimnieciskās darbības problēmu risināšanā; 

• Attīstīt ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas un paaugstināt 
savu kvalifikāciju nepieciešamības gadījumā arī pārkvalificēties. 

 
Studiju programmas uzdevumi: 
⇒ Radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu. 
⇒ Veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanās un ar 

to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā. 
⇒ Veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, 

sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā. 
⇒ Rosināt studējošo intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošiem procesiem. 

 

Profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” paredz lekcijās, 
praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un literatūras studijās apgūt atbilstošos ekonomiskos, 
juridiskos, kā arī humanitāros un sociālos mācību priekšmetus.  

 
 

7.2. Studiju programmas organizācija 
  

Studiju programma atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam. 
Studiju sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē ir veidota atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu 
likumam un Profesionālās izglītības likumam, tā lai tā maksimāli veicinātu studiju programmās 
izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju sistēmu augstskolā iekšēji 
reglamentē studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie dokumenti un studiju norisi un 
organizāciju reglamentējošie dokumenti. 

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas 
dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī iekšējās kārtības 
noteikumi. 

Pamatdokumenti un pārvaldes orgāni, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, kārtību 
un organizāciju ir: 

• Rīgas Tehniskās universitātes Satversme; Augstskolas vadība un Senāts;  
• Fakultātes vadība un Dome; Studiju programmas administrācija; 
• Studentu pašpārvalde; 
• Studiju programma; Studiju kursu programmas; Studiju plāns. 
Visi atbilstošie dokumenti ir pieejami RTU un pie pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” administrācijas Uzņēmējdarbības un 
vadīšanas koledžprogrammu nodaļā. 

Imatrikulētajiem studentiem RTU izsniedz studenta apliecību. No imatrikulācijas brīža 
studentam ir visas RTU studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, Rīgas 
Tehniskās universitātes Satversme un citi saistošie dokumenti. Studentiem ir iespējas apgūt 
papildus zināšanas, mainīt studiju formu un studiju programmu, ieskaitīt studiju novērtējumā citās 
augstākās izglītības studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku (ne ilgāku par 2 gadiem) 
pārtraukt studijas, saglabājot attiecības ar RTU.  

Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami pie programmas 
administrācijas un arī RTU mājas lapā internetā: www.rtu.lv – sadaļā – Studiju reglaments. 
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Programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” (apjoms 80 KP) tiek realizēta kā 2-gadīga 

(pilna laika studijas) vai 2,5-gadīga (nepilna laika studijas) pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programma, katrā studiju gadā ir 2.semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas – 
16 studiju nedēļas un 4 nedēļas ilga sesija.  

4.pielikumā pievienoti studiju plāni pilna un nepilna laika studijām.. 
 
Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pirmajā studiju gadā 

tiek apgūti obligātie studiju priekšmeti – vispārizglītojošie mācību kursi un kopējie nozares 
mācību kursi, kas veido bāzi speciālo zināšanu un praktisko iemaņu apguvei turpmāko studiju 
laikā, kā arī nodrošina praktisko iemaņu apguvi, kas nepieciešamas praktiskajai darbībai. 

Uzsākot studijas studenti saņem īsu informatīvo materiālu, kurš satur studentam svarīgāko 
informāciju par studiju organizāciju un praktisko realizāciju. 

  
Studiju programmas struktūra kopš tās apstiprināšanas un uzsākšanas 1997.gadā līdz šim 

brīdim ir manījusies. Šīs izmaiņas noteica vairāki būtiski faktori. 
Pirmkārt, studiju programma tika veidota ES PHARE “BERiL” programmas ietvaros (no 

1997.-1999.gadam) laikā, kad vēl nebija sakārtota likumdošana attiecībā uz profesionālo augstāko 
izglītību un līdz pat 1999.-2000.gadam nebija skaidrs pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
(koledžas izglītības) izglītības statuss. Līdz ar to programma sākotnēji tika veidota ņemot vērā tajā 
laikā pastāvošās likumdošanas prasības un ārvalstu ekspertu ieteikumus. Programmas saturs tika 
veidots balstoties uz ES valstu līdzīgu augstskolu pieredzi un Latvijas pieredzi ekonomiskajā un 
uzņēmējdarbības izglītībā. 

Otrkārt, laikā no 2000.-2002.gadam tika pieņemti vairāki pirmā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību reglamentējoši dokumenti, atbilstoši kuriem programma tika mainīta un 
pārstrukturēta. 

Treškārt, 2002.gadā tika apstiprināti profesijas standarti, kuri tieši attiecas uz studiju 
programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” realizāciju, jo tie apraksta, raksturo un nosaka 
programmas absolventiem piešķiramo specializācijas virzienam atbilstošo kvalifikāciju.  

Jāatzīmē, ka neviens no programmas darbību un saturu reglamentējošajiem dokumentiem 
(izglītības standarts un profesijas standarti), līdz šim nav kardināli licis mainīt tieši studiju 
programmas saturu, ir izdarītas izmaiņas, kas attiecas uz programmas organizāciju, struktūru un 
realizāciju, līdz ar to var uzskatīt, ka būtiskas izmaiņas programmā nav notikušas.   

Līdz ar programmas darbību un saturu reglamentējošo dokumentu ievērošanas un izpildes 
nepieciešamību, pēdējie no kuriem (profesijas standarti) tika apstiprināti tikai 2002.gadā un 
2004.gadā, programma tikusi vairākkārt uzlabota. Pēdējā izmaiņa, kas saistīta ar kvalifikācijas 
maiņu specializācijas virzienam „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” ir 
uzskatāma par būtisku un tādēļ ir izvērtējama atkārtotas akreditācijas gaitā (skat. 2.pielikumu) 

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” īstenošana atbilst iesaistīto 
struktūrvienību mērķiem un uzdevumiem. 

 
 

7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Studiju programmas realizācijā ir iesaistītas pamatā RTU Inženierekonomikas fakultātes 
Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžprogrammu nodaļa, dažādi institūti, katedras un profesoru 
grupas: 

1) Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžprogrammu nodaļa – koordinē un kontrolē 
programmas praktisko realizāciju, kārto studējošo personāllietas un veic ar lietvedību 
saistītos darbus, nodrošina mācību literatūru u.tml.; 

2) Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts: 
⇒ Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra (vadītājs Dr.oec., prof. 

Konstantīns Didenko); 
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⇒ Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas profesora grupa (vadītājs Dr.oec., 
asoc.prof. Jānis Zvanītājs); 

⇒ Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa (vadītājs Dr.oec., prof. Jānis Ķipsna); 
3) Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts: 

Mikroekonomikas profesora grupa (vadītājs Dr.oec., prof. Juris Saulītis); 
4) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts: 

⇒ Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra 
(vadītājs Dr.oec., prof. Remigijs Počs) 

5) Valodu institūts. 
 

Institūti un profesoru grupas nodrošina mācību metodisko darbu: izveido un atjauno studiju 
priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo studiju priekšmetu docēšanu, kvalifikācijas darbu 
vadīšanu un aizstāvēšanu un citus mācību metodiskos darbus. 

Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek iesaistīts arī atbilstošs tehniskais un 
saimnieciskais personāls. 

 
Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju priekšmeta programmā 

noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi. Studiju priekšmeta 
apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu.  

Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju priekšmeta 
programmā noteiktās prasības (nokārtojuši kontroldarbus, studiju patstāvīgos darbus u.c.). Pretējā 
gadījumā studentam nav tiesības kārtot eksāmenu. Pārbaudījumu vērtējumi tiek reģistrēti ieskaišu 
grāmatiņā un eksaminācijas lapā. 

Nodarbību sarakstā vai eksāmenu grafikā plānotajā laikā nenokārtotais noslēguma 
pārbaudījums ir studiju parāds. Studiju parādu kārtošanas noteikumi un kārtība ir reglamentēti ar 
atbilstošiem Senāta lēmumiem. 

 
Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem studiju 

programmā noteiktajiem priekšmetu noslēguma pārbaudījumiem.  
Kvalifikācijas darba tematu izvēlas students, un to izvērtē attiecīgās katedras vai profesora 

grupas sēdē un apstiprina ar Dekāna rīkojumu. Kvalifikācijas darbu students izstrādā patstāvīgi, 
studiju pēdējā semestrī, konsultējoties ar darba vadītāju. 

Mācību process tiek organizēts auditorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās 
un praktiskās nodarbības, bet prakses vietās – iegūto zināšanu nostiprināšana un speciālista 
praktisko iemaņu iegūšana. 

 

 
7.4. Vērtēšanas sistēma 

  
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standarta prasības (LR MK 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 punkti 9 ÷ 15). Studentu 
zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz mācību gadā tiek apspriesti profesora grupas sēdēs, tos apkopo 
un vērtē arī programmas administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai mācību procesa 
pilnveidošanai. 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 
⇒ pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 
⇒ pārbaudes obligātuma princips; 
⇒ vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 
⇒ vērtēšanas formu dažādības princips; 
⇒ pārbaudījuma pieejamības princips. 
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Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas jākārto katra 
studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju programmā. Eksāmenā 
programmas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā atbilstoši Izglītības un zinātnes 
ministrijas 14.04.1998. rīkojumam Nr.208 “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti”. 
Eksāmenu pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits profesora grupas vadītāja norīkots 
mācībspēks. Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai 
“neieskaitīts”. Ieskaiti pieņem studiju kursa mācībspēks.  

Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – 
kontroldarbi, uzstāšanās semināros, studiju patstāvīgie darbi u.c. Šie kārtējie pārbaudījumi ir 
noteikti studiju kursu programmās.  

 
Prakse tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.  
Prakses vērtējumu dod prakses vadītājs un prakses aizstāvēšanas komisija, pieņemot prakses 

atskaišu aizstāvēšanu un izvērtējot prakses uzņēmuma atsauksmi.  
 
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis 

mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 
 
Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu 

nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas prasībām: 
⇒ studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir 

pieejami pie programmas administrācijas un mācībspēkiem; 
⇒ pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju 

kursa pirmajā nodarbībā; 
 

Programmas apguvi noslēdz valsts kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts desmit 
ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. Aizstāvot kvalifikācijas 
darbu vērtēšanas kritēriji ir: 

⇒ teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana; 
⇒ patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās; 
⇒ uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas ietver 

atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus; 
⇒ aktuālas lietišķās problēmas analīze; 
⇒ praktisku risinājumu izstrādāšana ieteikumu un priekšlikumu veidā; 
⇒ patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu 

aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana. 
 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir 
apguvis programmu un nokārtojis valsts kvalifikācijas eksāmenu iegūstot tajā vērtējumu – ne 
mazāku par 5 (viduvēji).  

Šāda vērtēšanas sistēma RTU darbojas no 2001./2002.mācību gada, un tā ir sevi 
attaisnojusi panākot augstāku studentu zināšanu un prasmju līmeni, kā arī studējošo sekmju 
labāku pārskatāmību un vērtējumu atbilstību prasmēm un zināšanām. 

Studējošo sekmība un rezultāti tiek regulāri analizēti un apspriesti profesoru grupās, 
programmas vadības sēdēs un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti arī IEF Domes sēdēs. 
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7.5. Studējošie 
 
7.5.1. Studējošo skaits programmā  
 

Kopā studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2005./2006.m.g. pavasara 
semestrī studē 425 studenti. 
Rīgā – 219 studenti, no tiem: 

 1.kursā – 91 studenti; 
 2.kursā – 107 studenti; 
 3.kursā – 21 studenti. 

Otrā un trešā kursa studentu sadalījums pa specializācijas virzieniem: 
• “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” – 32 studenti; 
• “Mārketings un tirdzniecības ekonomika” – 57 studenti; 
• „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” – 39 studenti. 

 
3.tabula 

Studējošo skaits Rīgā 
 1.kurss 2.kurss 3.kurss Pavisam 

Studējošo skaits programmā, 
no tiem: 

⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika (vakara) studijas 
⇒ nepilna laika (neklātienes) studijas 

91 
 

39 
33 
19 

107 
 

56 
51 
- 

21 
 
- 

21 
- 

219 
 

95 
105 
19 

Studējošo skaits specializācijas virzienos:     
“Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”,  
no tiem: 

⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika (vakara) studijas 

 29 
 

15 
14 

3 
 
- 
3 

32 
 

15 
17 

“Mārketings un tirdzniecības ekonomika”, 
no tiem: 

⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika (vakara) studijas 

 49 
 

24 
25 

8 
 
- 
8 

57 
 

24 
33 

“Uzņēmējdarbības loģistika un transporta 
ekonomika”, no tiem: 

⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika (vakara) studijas 

 29 
 

17 
12 

10 
 
- 

10 

39 
 

17 
22 

Kopā: 91 107 21 219 
 
Specializācijas virzienā „Apdrošināšana” patreiz studentu nav. 
 
Liepājā – 206 studenti, no tiem: 

 1.kursā – 101  
⇒ pilna laika studijas – 25 
⇒ nepilna laika studijas – 76 

 2.kursā – 98 
⇒ pilna laika studijas – 35 
⇒ nepilna laika studijas – 63 

 3.kursā – 7 
⇒ nepilna laika studijas – 7 

Otrā kursa studentu sadalījums pa specializācijas virzieniem: 
• “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” – 31 studenti; 
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⇒ pilna laika studijas – 7 
⇒ nepilna laika studijas – 19 

•  “Mārketings un tirdzniecības ekonomika” – 33 studenti. 
⇒ pilna laika studijas – 8 
⇒ nepilna laika studijas – 24 

• „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” – 41 studenti. 
⇒ pilna laika studijas – 20 
⇒ nepilna laika studijas – 20 

 
 
7.5.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits  
 

2005.gadā pirmajā kursā studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana” tika 
imatrikulēti: 

 Rīgā – 103 studenti 
⇒ pilna laika studijas – 42 
⇒ nepilna laika studijas – 61 

 Liepājā – 110 studenti 
⇒ pilna laika studijas – 31 
⇒ nepilna laika studijas – 79 

 
 
7.5.3. Absolventu skaits 
 
 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība 
un vadīšana” realizācija RTU IEF tika uzsākta 1997.gadā. Pirmais izlaidums bija 1999.gada 
jūnijā, līdz 2006.gada februārim šajā programmā ir bijuši 8 izlaidumi.  
 

4.tabula 
Absolventu skaits Rīgā 

Iegūtā kvalifikācija 1999.
gads 

2000.
gads 

2001.
gads 

2002.
gads 

2003.
gads 

2004.
gads 

2005./
2006. 
gads 

Kopā 

GRĀMATVEDIS 
⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika studijas 

22 
22 
- 

43 
43 
- 

35 
35 
- 

44 
44 
- 

47 
31 
16 

36 
26 
10 

23 
15 
8 

250 
216 
34 

TIRGZINĪBU UN 
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS 

⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika studijas 

17 
 

17 
- 

15 
 

15 
- 

30 
 

30 
- 

31 
 

31 
- 

47 
 

38 
9 

48 
 

32 
16 

39 
 

24 
15 

227 
 

187 
40 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VADĪTĀJS (tagad LOĢISTIKAS 
SPECIĀLISTS) 

⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika studijas 

13 
 
 

13 
- 

15 
 
 

15 
- 

17 
 
 

17 
- 

12 
 
 

12 
- 

14 
 
 

14 
- 

8 
 
 
8 
- 

11 
 
 

11 
- 

90 
 
 

90 
- 

APDROŠINĀTĀJS 
⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika studijas 

- - - - 9 
3 
6 

- - 9 
3 
6 

Kopā: 52 73 82 87 117 92 73 576 
 

Rīgā programmu ar dažādiem tās specializācijas virzieniem ir absolvējuši 576 studenti (šajā 
skaitā nav iekļauti kvalifikācijas MUITAS EKSPERTS ieguvēji, jo kopš 2003.gada šis 
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specializācijas virziens tika pārveidots par atsevišķu programmu „Muitas un nodokļu 
administrācija”). Ikgadējos pašnovērtējumos „Muitas vadīšanas un nodokļu” specializācijas 
absolventu skaits ir redzams līdz 2003.gadam. 

Akreditācijas periodā specializācijām ir lietoti dažādi nosaukumi, kas saistīts ar 
specializāciju nosaukumu izmaiņām 2.līmeņa studijās, tādēļ ikgadējos pašnovērtējumos divām 
specializācijām var tikt lietoti šādi atšķirīgi nosaukumi: 

⇒ Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi un/vai Uzņēmējdarbības vadīšana; 
⇒ Mārketings un tirdzniecības ekonomika un/vai Uzņēmējdarbības ekonomika un/vai 

Tirgzinības un tirdzniecība. 
Pilna laika studijas ir absolvējuši 496 studenti, bet nepilna laika studijas – 80 studenti. 

Kopš 2004.gada pamazām pieaug interese par nepilna laika studijām, īpaši neklātienes studiju 
formā. 

 
5.tabula 

Absolventu skaits Liepājā 
Iegūtā kvalifikācija 1999.

gads 
2000.
gads 

2001.
gads 

2002.
gads 

2003.
gads 

2004.
gads 

2005./
2006. 
gads 

Kopā 

GRĀMATVEDIS 
⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika studijas 

26 
26 
- 

29 
29 
- 

64 
28 
36 

36 
16 
20 

66 
29 
37 

53 
18 
35 

37 
10 
27 

311 
156 
155 

TIRGZINĪBU UN 
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS 

⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika studijas 

22 
 

22 
- 

13 
 

13 
- 

40 
 

10 
30 

22 
 

10 
12 

36 
 

19 
17 

34 
 

22 
12 

32 
 

20 
12 

199 
 

116 
83 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VADĪTĀJS (tagad LOĢISTIKAS 
SPECIĀLISTS) 

⇒ pilna laika studijas 
⇒ nepilna laika studijas 

20 
 
 

20 
- 

20 
 
 

20 
- 

36 
 
 

18 
18 

56 
 
 

36 
20 

36 
 
 

19 
17 

20 
 
 

10 
10 

23 
 
 

13 
10 

211 
 
 

136 
75 

Kopā: 68 62 140 114 138 107 92 721 
 

Liepājā programmu ar dažādiem tās specializācijas virzieniem ir absolvējuši 721 
students. Pilna laika studijas ir absolvējuši 408 studenti, bet nepilna laika studijas – 313 
studenti. 

Pavisam programmu ir absolvējuši 1297 studenti, no tiem:  
⇒ Rīgā – 576 studenti,  
⇒ Liepājā – 721 studenti. 

 
 
7.5.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

Studējošo aptaujas tiek organizētas regulāri, katra semestra beigās. 2005.gadā uzņemtie 
studenti tika pirmo reizi aptaujāti 2006.gada janvārī. Patreiz ir pieejami iepriekšējo gadu studentu 
aptauju rezultāti. Aptauju rezultāti tiek iesniegti un apkopoti tajās katedrās un profesoru grupās, 
kuras nodrošina katra konkrētā priekšmeta realizāciju. 

Aptauju rezultāti tiek analizēti profesoru grupās un tiek izmantoti priekšmetu satura un 
studiju organizācijas uzlabošanai un pilnveidošanai. 
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7.5.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Programmas absolventu aptaujas, tiek veiktas sākot no 1999.gada, kad programmai bija 
pirmais izlaidums. Aptaujas 2005./2006.mācību gadā tika un tiks veiktas atbilstoši iepriekšējos 
gados izstrādātajai kārtībai un metodikai.  

Tātad jau kopš 1999.gada vasaras tiek aptaujāti programmas “Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” absolventi. Aptaujas rezultāti atspoguļo sešu gadu studiju laiku (akreditācijas termiņa 
periodā), tā pozitīvās un negatīvās puses. Tiek vērtēta studiju programma, tās saturs, prakse un 
iegūtās zināšanas. 

 
Rīgā aptaujās šo 6 gadu laikā piedalījās vairāk kā 550 studenti, to skaitā 210 studenti, kuri 

absolvēja specialitāti “Mārketings un tirdzniecības ekonomika”, 250 – “Ekonomika, grāmatvedība 
un nodokļi”, 90 – “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika”. 

Uz jautājumu “Kā jūs vērtējat studiju programmu kopumā?” 89% atbildēja, ka pozitīvi, 
līdz šim neviens nav izteicis pilnīgi negatīvu viedokli. Bet 11% uzskatīja, ka programmas nevar 
vērtēt tikai pozitīvi. 

Viedoklis par to, ka specializācija sākas otrā mācību gadā ir pārsvarā pozitīvs 70% no 
aptaujātiem uzskata, ka tas ir pareizi, 13% studentu vēlētos, lai specializācija sāktos jau pirmajā 
mācību gadā, 17% vēlētos vēl citu variantu. Pirmajā mācību gadā tiek mācīti tie priekšmeti, kas ir 
kopīgi visām specialitātēm un arī paši studenti bieži vien līdz pat otrajam mācību gadam vēl nav 
īsti noskaidrojuši, kurā specialitātē viņi gribētu mācīties. 

72% absolventu vērtē iegūtās zināšanas kā noderīgas, bet 25% kā daļēji noderīgas un cits 
variants ir 3% absolventu, kā nederīgas līdz šim neviens iegūtās zināšanas nav vērtējis. Aptaujātie, 
kuri nosauca iegūtās zināšanas par daļēji noderīgām, uzskata, ka daļa no tām atkārtojas, jo viņi ir 
mācījušies vidusskolās, kuras piedāvā kā izvēles priekšmetus ekonomikas un uzņēmējdarbības 
kursus. Jāpiebilst, ka to atzīmē tikai daļa no studentiem, jo ne visās mācību iestādēs šie mācību 
priekšmeti tiek piedāvāti un arī mācīti vienādā līmenī. Lai atrisinātu šo problēmu programmas 
administrācija cenšas iespēju robežās sadalīt studentus grupās ņemot vērā viņu priekšzināšanas. 

 

Apkopojot atbildes uz jautājumu “Kas mācību procesā bija pozitīvs un kas negatīvs?”, 
saņemtas šādas atbildes:   

Pozitīvs 
• Par pozitīvu studenti uzskata iespēju strādāt praksi izvēlētājā specialitātē, kā arī to, ka 

nenotiek tikai teorētiskās, bet ir arī praktiskās nodarbības; 
• Pozitīvi tiek novērtēta pasniedzēju attieksme pret studējošajiem, tiek pozitīvi novērtēti 

specializācijas mācību priekšmeti; 
• Pozitīvi tika atzīmēti vairāki mācību priekšmeti (Angļu valoda, Nodokļi un nodevas, 

grāmatvedības specializācijas priekšmeti), pieminot, ka šīs zināšanas ļoti palīdzēja 
praktiskajā darbā atrodoties praksē, jo tika iegūtas nepieciešamās zināšanas; 

• Kā būtisku atzīmēja teorijas atbilstību praksei; 
• Arī to, ka, problēmu gadījumā varēja griezties pie administrācijas. 
 
Negatīvs 
⇒ Viedoklis par mācību procesu dalās – daži studenti uzskata, ka mācību laiks ir ļoti 

intensīvs, turpretim daži no aptaujātajiem vēlas, lai mācību process būtu intensīvāks; 
⇒ Vienlaicīgi jāmācās daudzi specializācijas priekšmeti; 
⇒ Vairāk laika vajadzētu veltīt valodai un arī dot iespēju apgūt vairāk izvēles 

priekšmetus; 
⇒ Fiziskās audzināšanas nodarbības; 
⇒ Ne visi priekšmeti ir nepieciešami specialitātē; 
⇒ Tiek izteikta vēlēšanās palielināt praktisko nodarbību skaitu; 
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⇒ Būtu nepieciešama nopietnāka grāmatvedības datorprogrammu apguve, vairāk 
svešvalodas stundu, papildu darbs ar datoru; 

⇒ Studenti uzsver problēmas, kas saistās ar to, ka pašiem jāmeklē prakses vieta. 
 
Par lietderīgiem prakses periodus uzskata 79% aptaujāto un 21% tos uzskata par daļēji 

lietderīgiem, līdz šim neviens nav atbildējis, ka tie nav nepieciešami. Studenti par daļēji lietderīgu 
praksi uzskatīja tādēļ, ka reizēm uzņēmumu vadītāji nav uztvēruši praktikantus nopietni, kas 
attiecīgi nozīmē, ka nav iespējams pilnvērtīgi izpildīt prakses programmu. Tomēr tika arī uzsvērta 
pozitīvā iespēja salīdzināt teorētiskās zināšanas ar reālo, praktisko darbu. 

Uz jautājumu “Kas prakses laikā bija pozitīvs un kas negatīvs?” saņemtas šādas atbildes 
un komentāri: 

Pozitīvs 
• Daudzi aptaujātie uzsvēra iespēju iegūtās zināšanas izmantot praksē, novērtēt savas 

spējas, kā arī iepazīties ar reālo situāciju uzņēmējdarbībā. Tāpat studenti varēja veikt 
praktiskus uzdevumus, kas palīdz mācīties un labāk sagatavoties patstāvīgam darbam 
jau pēc mācību beigām; 

• Pozitīvi tika novērtēta iespēja kontaktēties ar cilvēkiem, kuri strādā šajā nozarē jau 
ilgāku laiku; 

• Pozitīvi tika novērtēta iespēja iegūt jaunus paziņas, tika novērtēta cilvēku atsaucība; 
• Studenti arī atzina, ka pēc prakses beigām viņiem bija vieglāk iegūt darbu. 
• Protams, tika atzīmēts arī tas, ka dažiem no praktikantiem tika maksāta alga, t.i., 

papildus ienākums mācību laikā. 
Negatīvs 
⇒ Studenti uzsver, ka ir grūti atrast prakses vietu, uzņēmumi negrib ņemt praktikantu, pat 

arī bez atalgojuma. Ne vienmēr praktikantus uztvēra nopietni, netika radīta iespēja 
izpildīt visu prakses programmu; 

⇒ Studenti atzīmēja uzņēmuma darbinieku pārāk mazo uzmanība, prakses mērķu 
neizpratni, kā arī to, ka darbinieki ne labprāt strādā ar praktikantiem, jo tas atņem viņu 
darba laiku; 

⇒ Atsevišķos momentos nebija pietiekamas zināšanas, nebija iespējams darbos izmantot 
dokumentus, kuri ir komercnoslēpums. 

⇒ Tiek uzskatīts, ka pirmajā mācību gadā prakse ir par īsu un daudz noderīgāka ir otrā 
mācību gada prakse. Tomēr studentu domas dalās jautājumā par to, vai prakses laiks ir 
par īsu vai par garu. Vieni uzskata, ka tas ir par garu, otri – ka par īsu, kā rezultātā nav 
iespējams pielāgoties darba kolektīvam un ir grūti uzrakstīt prakses atskaiti. 

Šeit būtu lietderīgi atzīmēt, ka katra no praksēm ir ar citu mērķi un acīmredzot studenti paši nav 
pilnīgi uztvēruši uzdotos mērķus, tāpat arī prakses atskaiti ir paredzēts rakstīt nevis prakses 
noslēgumā, bet gan visas prakses laikā, kā arī kvalifikācijas darba rakstīšana ir paredzēta ciešā 
saistībā ar prakses laikā iegūtajām zināšanām un informāciju. 

 
Atbildot uz jautājumu “Kādu zināšanu Jums trūkst?” studenti rakstīja tos priekšmetus vai 

tēmas, kuras, pēc viņu domām būtu nepieciešamas.  
• Reklāmā, reklāmas veidošanā, dizains 
• Vairāk par uzņēmējdarbības vadīšanas psiholoģiju 
• Datorprogrammas, datoru izmantošana mārketinga analīzes veikšanai, grāmatvedības 

datorprogrammas 
• Vairāk projektu vadīšanu 
• Oratora iemaņas 
• Matemātika 
• Padziļinātu pirmās svešvalodas apguvi un papildus otru svešvaloda 



 20

• Vairāk grāmatvedība bankās, budžeta iestādēs, grāmatvedība saistībā ar likumdošanu 
u.tml.  

• Vairāk praktiskās nodarbības, lai varētu iegūtās zināšanas izmantot praksē 
Jāuzsver, ka ne visas atbildes atbilst tam, ko ir jāmāca specialitātē, kā arī diemžēl, laika 

trūkuma dēļ nav iespējams priekšmetus mācīt vēl vairāk padziļināti. 
 
Atbildot uz jautājumu “Kādus priekšmetus, kas tika apgūti studiju laikā, Jūs uzskatāt par 

liekiem un nederīgiem, norādiet, kāpēc?” studenti rakstīja tos priekšmetus, kuri liekas nevajadzīgi, 
vai arī pasniegšana nav bijusi pietiekami kvalitatīva, un viņi nav sapratuši priekšmeta nozīmi.  

Visbiežāk tika minēti šādi priekšmeti: 
⇒ Fiziskā audzināšana 
⇒ Projektu vadīšana (neatbilda tam, kas būtu vajadzīgs) 
⇒ Ekonomiskā statistika 
⇒ Patērētāju uzvedība tirgū 
⇒ Matemātika 
⇒ Mārketings (atkārtojas vidusskolā piedāvāto priekšmetu saturs) 
Jāpiebilst, ka daži no priekšmetiem (Fiziskā audzināšana) ir obligāti visās RTU 

programmās un tāpēc tos nav iespējams izslēgt no studiju programmas. 
 
Jāatzīmē, ka atbildot uz jautājumu “Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju 

programmā?”, studenti vairāk ir pieminējuši nevis priekšmetus, kuri ir nepieciešami konkrētajai 
specialitātei, bet gan tos, kuri būtu interesanti un noderīgi viņu vispārējā zināšanu loka 
paplašināšanai.  

• Cilvēks un sabiedrība 
• Loģika 
• Psiholoģija  
• Lietišķā etiķete 
• Ētika 
• Reklāma un reklāmas veidošana 
• Datori mārketinga speciālistiem, Grāmatvedības datorprogrammas 
• Otrā svešvaloda 
• Finansu analīze 
• Revīzija un kontrole (padziļināti) 
• Finansu grāmatvedība (padziļināti) 
• Nodokļi (padziļināti izskatīt tos praktiski) 
Daudzi no šiem priekšmetiem ir iekļauti otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana” un studenti tos apgūst, ja turpina savu izglītību. 
Savukārt priekšlikumi, kas attiecas uz datorprogrammām grāmatvedībai tika ņemti vērā un IE 
fakultāte ir atradusi iespēju piedāvāt studentiem apgūt arī šīs datorprogrammas.    

 
Atbildot uz jautājumu “Vai vajadzētu arī turpmāk sagatavot speciālistus šajā jomā?” 95% 

atbildēja apstiprinoši – JĀ, bet 5% teica nē ar komentāru “jo būs konkurenti”. 
Studenti iesaka – ir nepieciešams veidot arī jaunas specialitātes, paplašinot specializāciju 

spektru. 

 
99 % no absolventiem gatavojas turpināt studijas un 50% no viņiem domā strādāt un 

mācīties. Tādējādi viņi ir ieinteresēti otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību iegūt nepilna laika 
studiju formā. 

 



 21

Liepājā tika aptaujāti 300 absolventi specialitātē “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, 
190 absolventi specialitātē “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” un 200 
absolventi specialitātē “Mārketings un tirdzniecības ekonomika”. Šim nolūkam tika izmantotas tās 
pašas absolventu aptaujas anketas, ko izmantojam Rīgā. 

Uz anketas jautājumiem no 1. līdz 5. atbildes abu spec. absolventiem 85% gadījumā bija 
pozitīvas. Tas liecina par programmu atbilstību tirgus prasībām. Uz jautājumiem 6. un 7. atbildes 
ir sekojošas: plānotos prakses periodus absolventi uzskata par optimāliem un prakšu saturiski 
organizatorisko izpildījumu par pozitīvu. Kā negatīvs faktors dažreiz tiek minēts, ka uzņēmuma 
pārstāvji ne vienmēr var veltīt pietiekošu uzmanību praktikantiem. 

Par nevajadzīgu priekšmetu uzskata fizkultūru, daži iebilst arī pret matemātiku. Aptaujātie 
absolventi iesaka palielināt kvalifikācijas darba izstrādei atvēlēto kredītpunktu skaitu, kas jau ir 
izdarīts, atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam. 

Atbilstoši programmu speciālisti absolventu vērtējumā ir nepieciešami un jāturpina to 
sagatavošana. 

80% absolventu vēlas turpināt studijas 2.līmeņa profesionālās izglītības iegūšanai un 
dominējoši norāda par tālākām studijām RTU. 
 
 
7.5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
  

Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas 
vēlmes tiešajam studiju priekšmeta pasniedzējam, profesora grupas vai katedras vadītājam, 
programmas direktoram vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās 
Inženierekonomikas fakultātes Domes sēdēs.  

Pašpārvalde ļoti aktīvi piedalās IEF studiju satura veidošanā un arī studiju procesa 
organizēšana. 
 
  
7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
  
7.6.1. Akadēmiskā personāla skaits 
  

Studiju programmā kopumā (pirmajā un otrajā mācību gadā) ir nodarbināti aptuveni 37 
pasniedzēji Rīgā un 24 pasniedzēji Liepājā.  

Programmas vadošie pasniedzēji Rīgā:  
Dr.oec. prof. Konstantins Didenko 

Dr.oec. prof. Viktors Nešpors 

Dr.oec. prof. Juris Saulītis 

Dr.oec. prof. Nikolajs Sprancmanis 

Dr.oec. prof. Jānis Ķipsna 

Dr.oec. doc. Elīna Gaile-Sarkane 

Lektore Lolita Tīse  

Lektore Ieva Andersone 

Lektors Jānis Kuškins  

Pasniedzēju sastāvs atbilstoši priekšmetiem pievienots 6. un 7.pielikumā, pievienots arī katra 
pasniedzēja dzīves un darba gājums. 
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7.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu īstenošanai par ko 
liecina dzīves un darba gājumu apraksts (skat. 6. un 7.pielikumu), pastāvīga pasniedzēju 
kvalifikācijas celšana, metodiskās un zinātniskās izstrādnes. Piemēram: 

Profesors Viktors Nešpors 2004./2005.mācību gadā atkārtoti publicējis mācību līdzekli 
“Mikroekonomika”. 2004.gadā profesore Maija Šenfelde un lektore Inga Lapiņa sadarbībā ar 
Rēzeknes augstskolas pasniedzēju V.Nikitinu publicēja mācību līdzekli “Makroekonomika”. 

Praktiskā docente Daina Ose 2003./2004.mācību gadā publicējusi lekciju konspektu “Tiesību 
pamati” un patreiz ir pabeigusi doktorantūras teorētisko kursu. 

Praktiskā docente Rasma Alsiņa un lektore Karīna Marinska 2004.gadā ir publicējušas 
mācību līdzekli “Vadības grāmatvedības pamati” un 2002.gadā “Vadības grāmatvedība”. 

Lektore Ieva Andersone 2004.gadā ir publicējusi mācību līdzekli „Tirgzinību plānošana”. 
Profesors Nikolajs Sprancmanis publicējis mācību līdzekli „Transporta pakalpojumu ekonomika 
un vadīšana”. 

Lektori Jānis Pildavs un Indra Ruperte 2002.gadā ir publicējuši mācību līdzekli “Kvalitātes 
vadīšana”, kura labots un papildināts izdevums iznāca 2003.gada novembrī. 

Katru gadu Inženierekonomikas fakultātes pasniedzēji aktīvi piedalās RTU un IE fakultātes 
organizētajās zinātniskajās konferencēs. 

Minētie piemēri liecina, ka pasniedzēji ceļ savu kvalifikāciju un tas noteikti atsaucas uz 
mācību priekšmetu pasniegšanas kvalitāti. Fakultātes mācībspēku jaunākās publikācijas ir 
pievienotas viņu dzīves un darba gājuma aprakstam. 
 
 
7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 

Pasniedzēju personāls ir stabils un kvalitatīvs, piedalās konferencēs, semināros un citos ar 
kvalifikācijas celšanu saistītos pasākumos, turpina izglītību maģistratūrā un doktorantūrā. 

Vidējais pasniedzēju vecums ir 40 gadi, ekonomikas doktoru vidējais vecums – 55 gadi, 
lektoru un maģistru – 30 gadi. 

Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darba iegūtās atziņas 
iestrādā mācību procesā.  

 Piemēram, vadošā pasniedzēja specializācijā “Mārketings un tirdzniecības ekonomika” 
Elīna Gaile-Sarkane 2003-2005.gadā ir saņēmusi LZA grantu un piedalījusies vairākos nozīmīgos 
semināros un kursos, par mārketinga un vadības jautājumiem gan tepat Latvijā, gan ārvalstīs. 
Jaunākās idejas un pieredze tika iestrādāta priekšmetu programmās “Tirgzinības” un “Tirgzinību 
plānošana”. 

Jāpiemin arī, ka studiju programma ir atbilstoši nodrošināta ar mācību literatūru un datoriem. 
Katram mācībspēkam ir lekciju konspekts vai publicēta mācību grāmata, dažos priekšmetos tiek 
izmantotas jaunākās citu autoru publicētās grāmatas latviešu valodā.  

 
 
7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
  

Līdz 2001.gada septembrim pilna laika studijas varēja realizēt par valsts budžeta līdzekļiem 
un daļēju maksu, bet no 2001.gada 1.septembra ir noteikts budžeta finansēto vietu skaits un pilna 
studiju maksa. 

Programmas realizēšanā tiek izmantota šāda materiālā bāze: 

⇒ Auditorijas (ar 80 vietām lekcijām un 25-40 vietām praktiskajām nodarbībām) (Meža 
ielā 1/7, 2. un 3.stāvā); 

⇒ Datorzāles (Kaļķu ielā 1, 4.stāvā un Meža ielā 1/7, 4.stāvā); 
⇒ Metodiskais kabinets; 
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⇒ Bibliotēkas (RTU bibliotēka un programmai speciāli veidotā bibliotēka Meža ielā 1/7). 
Programmas realizācijai tiek izmantota arī visa pārējā RTU un IEF pieejamā infrastruktūra 

(auditorijas, bibliotēkas un sporta komplekss, ēdnīcas, garderobes u.tml.). Tāpat programmu 
apkalpo arī RTU grāmatvedība, studentu lietvedības daļa, arhīvs u.c. 

 
 

7.8. Ārējie sakari 
 
7.8.1. Saistība ar darba devējiem 
 

Pašreiz saistība ar darba devējiem tiek realizēta pamatā izmantojot un Latvijas darba devēju 
konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras speciālistus, kā arī nozaru 
asociācijas. Cieša sadarbība ir ar uzņēmumiem, kas nodrošina prakses vietas studentiem, un ar 
uzņēmumiem, kuros strādā absolventi. Katru gadu ir vairāki piedāvājumi un interese no darba 
devējiem pieņemt darbā praktikantus, kas vairumā gadījumu pēc tam arī kļūst par uzņēmuma 
darbiniekiem.   

Īpaši laba sadarbība ar uzņēmumiem ir Liepājā: 
A/S “Liepājas metalurgs”, A/S “Lauma”, Liepājas speciālo ekonomisko zonu, AA/S 

ERGO Kurzemes filiāli, LRT kameras Liepājas nodaļas speciālistiem, Liepājas ostas 
uzņēmumiem, kā arī ar daudziem MV biznesa uzņēmumiem. 

Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes: 

⇒ izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
⇒ prakses vietas, 
⇒ kvalifikācijas darba tēmas (izzināt risināmo problēmu klāstu uzņēmumos, lai 

piedāvātu tās studentiem prakses laikā), 
⇒ profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā. 

 
Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā vienmēr piedalās darba devēju pārstāvji, jo, ievērojot 

pastāvošās likumdošanas un normatīvo aktu prasības, kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs ir 
darba tirgus (atbilstošās nozares vai profesijas speciālists) pārstāvis un ne mazāk kā 50% komisijas 
sastāvā pārstāv darba tirgu. 

 
 

7.8.2. Sadarbība ar līdzīgu studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 

Studiju programma tika izveidota ES PHARE “Biznesa izglītības reformas Latvijā” 
programmas ietvaros, kurā bija iesaistīti Eiropas Savienības (Dānijas, Lielbritānijas un Somijas) 
speciālisti. Latvijā ir izveidojusies sadarbība ar Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu un Jūrmalas 
Koledžu RRC, kur notiek analogas studiju programmas realizācija. 

Salīdzinājums ar savās valstīs atzītu Eiropas Savienības valstu augstskolu studiju 
programmām parādīts 9.punktā. 

IEF programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ietvaros un arī tieši Liepājas filiālei ir 
sadarbība ar vairākām augstskolām: 
⇒ Nīderlande, Augstskola Holandē 

 Leonardo da Vinci projekta programmu ietvaros (2003.g. - 16 studenti, 2004.g. - 12 
studenti veica praksi un mācības Nīderlandē, 2006.g. Nīderlandē plānota prakse 8 
studentiem).  

 4 pasniedzēju stažēšanās (O.Semjonova, D.Jaunzeme, I.Ruperte, I.Korāte).  
 2 Nīdelandes pasniedzēju darbs RTU Liepājas MZTK (angļu valoda, ekonomiskā 

statistika). 
 Socrates projektu programmas Erasmus ietvaros (2 studentu 4 mēnešu studijas 

programmās “Starptautiskais mārketings” 2003./2004.m.g. Nīderlandē Angļu valodas 
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(D.Jaunzeme) un ekonomiskās statistikas (V.Kārkliņa) pasniedzēju stažēšanās 
Augstskolā Nīderlandē. 

 Nīderlandes studentu prakse Liepājas uzņēmumos A/S “Lauma”, SIA “Aile” 
⇒ Somija, Malmi biznesa augstskola Helsinkos 

 Leonardo da Vinci projekta programmas ietvaros (2002.g. 12 studentu mācības un 
prakse)  

 savstarpēju studentu grupu un pasniedzēju apmaiņa (2003.g. 14 studenti, 2 pasniedzēji: 
I.Ruperte, S.Dreiberga) 

⇒ Somija, Espoo Ekonomikas augstskola 
 Socrates projekta programmā “Lingue” 6 studenti un viens pasniedzējs (M.Birze) 

2004.g. 
⇒ Dānija, Orhusas biznesa augstskola 

Sistemātiska studentu grupu piedalīšanās Eiropas biznesa koledžas nedēļā (12 – 15 studenti 
un 2 pasniedzēji katru mācību gadu). 

 
 
7.8.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko 
vai pētniecisko darbu ārvalstīs 
 

RTU IEF mācībspēki regulāri piedalās dažādās starptautiskā konferencēs un vismaz reizi 
katrā mācību gadā strādājot kādā projektā, vai starptautiskā programmā dodas uz ārvalstīm 
pieredzes apmaiņā. 

Dekāna vietniece Maija Šenfelde ir nolasījusi lekciju Portugālē Setubalas Politehniskajā 
institūtā. 

2004. un 2005./2006. mācību gadā uz Norvēģiju devās četri RTU IEF mācībspēki un 
administrācijas pārstāvji, kas kopā ar programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” studentiem 
apmeklēja Norvēģijas uzņēmumus un valsts iestādes, kā arī piedalījās lekcijās. 

Fakultātes mācībspēki regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, piemēram, 
Vācijā, Ukrainā, Krievijā, Šveicē u.c. 

Liepājas filiālei ir īpaši attīstīti starptautiskie sakari: notikusi stažēšanās Nīderlandē: 
O.Semjonova (angļu valoda), D.Jaunzeme (angļu valoda), V.Kārkliņa (ekonomiskā statistika), 
D.Jaunzeme (spec. angļu val.).  

J.Jevsjukova darbojusies 5.ietvara ES programmas projektā “BITNET”. 
A.Jaunzems piedalījies Leonardo da Vinci programmas projektā Minsterē (Vācija) vācu 

valodas mācības līdzekļu izstrādē. 
Konkrētāk akadēmiskā personāla darbība ārvalstu izglītības iestādēs ir parādīta katra 

mācībspēka dzīves un darba gājuma aprakstā. 
 
 
7.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 
  

Ārvalstu vieslektori piedalās visas Inženierekonomikas fakultātes studentu apmācībā. Ir 
izveidojusies laba sadarbība ar Norvēģijas un Vācijas augstskolām, turpinās sadarbība arī ar 
Somijas un Nīderlandes koledžām.  

Liepājas filiālē ir strādājuši pasniedzēji no: 
1) Nīderlande, Augstskola Holandē 
Speciālā angļu valoda – 2004.g. 1 pasniedzējs (2 nedēļas)  
Statistika ekonomistiem – 2005.g. 1 pasniedzējs (2 nedēļas) 
2) Espoo Ekonomikas augstskola, Somija 
Starptautiskā tirdzniecība – 2004.g. 1 pasniedzējs (2 nedēļas) 
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7.8.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros 
 

Programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2 studentes 2003.gadā ES finansētās Leonardo 
programmas projekta ietvaros bija praksē Somijā.  

2004./2005.m.g. 2 studenti studēja Nīderlandē, Augstskola Holandē programmā 
“Starptautiskais mārketings” 4 mēnešus. 

 
Studentiem ir iespēja pieteikties studijām ārvalstu augstskolās, to nodrošina RTU 

Starptautisko attiecību daļa. Programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” studenti šo iespēju arī 
regulāri izmanto. Šobrīd Erasmus stipendijām ir pieteikušies 4 pirmā līmeņa programmas studenti 
Rīgā. 

 
 
7.8.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā, norādot studiju ilgumu 
 

Rīgā šajā programmā līdz šim nav šādu studējošo. Liepājā ir 1 students no Nīderlandes, 
Augstskolas Holandē 6 mēnešu praksē 2002./2003.m.g. 

 

 
8. Studiju programmas attīstības plāns 

  
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī programmas 

attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas, katedru un profesora grupu, institūtu 
un visas fakultātes kopīgs uzdevums, kas ietver gan dažādu jautājumu analīzi, gan rezultātu 
vērtēšanu, gan plānošanu. Studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” attīstības plāns 
ietver šādus jautājumus: 
1. Studējošo skaita palielināšana: 

 aktīvi popularizēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšrocības un 
reklamēt iespējas studēt tieši programmā “ Uzņēmējdarbība un vadīšana”; 

 kontrolēt studiju programmas izmaksas, veicinot studiju maksas līmeņa 
nepaaugstināšanu; 

 2006./2007. studiju gadā uzņemt vismaz līdz 50 studentiem katrā specializācijas virzienā 
un apmācības veidā Rīgā un līdz 40 studentiem – Liepājā; 

 sekot studentu sekmības rādītājiem un saglabāt situāciju kāda bijusi līdz šim, kad 
studentu atbirums nepārsniedz 10-12% gadā; 

 Pastiprināt atgriezeniskās saites izmantošanu, veicot ik semestra aptaujas pēc mācību 
priekšmetu gala pārbaudījumiem. 

2. Programmas satura pilnveidošana: 
 veikt regulāras darba devēju un absolventu aptaujas par programmā apgūtā noderību 

profesionālajā darbībā; 
 izstrādāt un iekļaut programmā papildus ierobežotās izvēles priekšmetus; 
 regulāri pārskatīt mācību priekšmetu programmas, iestrādājot tajās no jauna iegūtās 

atziņas, īpašu vērību veltot tam, lai apmācības centrā būtu studējošais; 
 pārskatīt un koriģēt programmas saturu atbilstoši izmaiņām atbilstošajos profesijas 

standartos; 
 koriģēt prakses programmu un uzdevumus pēc prakses atskaišu aizstāvēšanas un prakses 

uzņēmumu aptaujas; 
3. Akadēmiskā personāla sastāva kvalitatīva pilnveidošana un stabilizēšana: 

⇒ veicināt studiju programmas akadēmiskā personāla nozares praktiķu stabila sastāva 
izveidošanu, pedagoģisko zināšanu un prasmju pilnveidošanu pārrunās, semināros un 
kursos; 
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⇒ veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas maģistrantūrā un doktorantūrā un ieinteresēt 
doktorantūras un maģistrantūras beigušos pasniedzēja darbā; 

⇒ atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un kursos 
par nozares jautājumiem un sekmēt pasniedzēju uzstāšanos dažādās konferencēs, 
semināros zinātnisko rakstu un metodisko izstrādņu publicēšanu; 

⇒ palielināt gados jaunu pasniedzēju skaitu, kuri tiek nosūtīti uz stažēšanos ārvalstu 
augstskolās; 

⇒ veicināt un stimulēt augstskolā pamatdarbā strādājošo mācībspēku skaita palielināšanu; 
4. Pētnieciskā darba mērķtiecīga veicināšana: 

⇒ noteikt atbalstāmo lietišķo un zinātnisko pētījumu virzienus un atbalstīt noteiktajos 
virzienos veiktos pētījumus; 

⇒ motivēt un atbalstīt akadēmiskā personāla dalību zinātniskajās konferencēs; 
⇒ rīkot regulāras studentu lietišķo un zinātnisko pētījumu konferences; 

5. Studiju materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana: 
⇒ iespēju robežās papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākām mācību grāmatām; 
⇒ pilnveidot izdales materiālus, pilnveidot un papildināt citus mācību metodiskos 

materiālus; 
6. Studiju procesa organizācijas pilnveidošana: 

⇒ veikt pētījumu par lietderību organizēt studijas citās RTU filiālēs, ne tikai Liepājā; 
7. Stabilas sadarbības ar ārējām organizācijām attīstīšana: 

⇒ paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām; 
⇒ turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un darba devēju organizācijām; 
⇒ regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus. 
 

Pēc programmas akreditācijas, katru gadu veikt programmas novērtēšanu un situācijas 
analīzi. 

Atbilstoši RTU studiju darba organizācijas prasībām, RTU IEF Domē, sākot no studiju 
programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” akreditācijas brīža, ik gadu tika izskatīti un 
apstiprināti ziņojumi par studiju darba datiem, kuri tiek publicēti un ir pieejami IEF Dekanātā, kā 
arī pie programmas administrācijas. 

Sākot no 2002.gada atbilstoši LR MK 2001.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.442 
„Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumi” tiek sagatavoti 
ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi. Programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” ikgadējie 
pašnovērtējuma ziņojumi tika izskatīti un apstiprināts RTU IEF Domes sēdēs un RTU Senāta 
sēdēs un ir pievienoti pašnovērtējumam (skat.11.pielikumu). Daļa no ziņojumiem ir pieejams arī 
RTU IEF mājas lapā internetā (www.ief.rtu.lv).  
 
 

9. Salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstu līdzīgām augstskolu studiju 
programmām 

 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība un 

vadīšana” izstrādes procesā, ar ES PHARE BERiL programmas atbalstu, tika veikta programmas 
izvērtēšana ārvalstu augstskolā. Šo programmu vērtēja Lielbritānijas DeMonfortas Universitātes 
(DeMonfort University Department of Accounting and Finance Faculty of Business and Law) 
eksperti Steve Dungworth un Fred Mear. Savā novērtējumā eksperti atzina, ka programma ir 
salīdzināma ar Lielbritānijas un citu Eiropas valstu studiju programmām un sniedza detalizētu 
programmas un tā satura izvērtējumu, kā arī savus ieteikumus un komentārus, kas tika ņemti vērā 
pabeidzot programmas veidošanu. DeMonfortas Universitātes ekspertu ziņojums un komentāri ir 
pieejami pie studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadīšana” administrācijas.  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” ar specializācijas virzieniem “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, “Mārketings un 
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tirdzniecības ekonomika”, „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” un 
„Apdrošināšana” papildus ir salīdzināta vēl ar vairāku Eiropas Savienības valstu augstskolu 
programmām: 

1. Somijas Espoo-Vantaa Polytechnic Hyvinkää Institute un Åland Polytechnic studiju 
programmām; 

2. Lietuvas Vilnius co-operative college studiju programmu; 
3. Īrijas Portobello College International un Institute of Technology Carlow studiju 

programmu The Higher National Diploma in Business. 
 

Iepazīstoties ar vairākām Espoo-Vanta Polytechnic un Åland Polytechnic un Lietuvas 
Vilnius co-operative college studiju programmām un specializācijas virzieniem tajā skaitā ar 
programmu “Business Administration” un tās specializācijas virzieniem Marketing, Consumer 
Marketing, Financial and Management Accounting, Logistics tika secināts, ka RTU IEF realizētā 
programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ir līdzīga pēc savas būtības un satura, kā arī 
realizācijas veida.  

RTU IEF sadarbība ar Somijas Espoo-Vanta Polytechnic aizsākās jau 1999.gadā, Espoo-
Vanta Polytechnic ar BERiL programmas atbalstu, palīdzēja RTU IEF izveidot programmu 
“Cilvēku resursu vadīšana”. Programmas direktora vietniece un specializācijas vadošā priekšmeta 
pasniedzēja ir bijusi pieredzes apmaiņā šajā mācību iestādē, kas deva iespēju tuvāk iepazīties ar 
izglītības iestādes darbību, dažādu citu studiju programmu saturu un realizāciju, kā arī ar 
programmu salīdzināmību ar RTU IEF realizētajām programmām. 

Līdzīgi kā RTU IEF realizētajā programmā arī Somijā lielu daļu studiju programmā aizņem 
vispārizglītojošie un nozares kopējie priekšmeti, tālāk tiek apgūti specializācijas (jeb kvalifikāciju 
nodrošinošie) priekšmeti. Studiju programmā ir paredzēti divi prakses periodi un studiju 
noslēgumā tiek izstrādāts diplomdarbs. (9.pielikums)  

 
Īrijas koledžās realizētās studiju programma ir veidota it kā no vairākiem priekšmetiem, kuri 

pārklāj visas ar biznesu saistītās jomas. Šeit ir iekļautas gan vispārizglītojošo, gan nozares, gan 
specializācijas (attiecīgās kvalifikācijas) jomas (10.pielikums). Studijas ir praktiski orientētas. 
Absolventi līdzīgi kā Latvijā iegūst noteiktu kvalifikāciju un ir viņiem ir iespējas gan ieiet darba 
tirgū, strādājot atbilstošajā specialitātē, gan turpināt studijas augstskolā. 

  
Kopumā studiju programmas pēc sava satura ir līdzīgas, taču, protams, ir atšķirības, kuras 

nosaka katras valsts likumdošanas prasības un citi normatīvie akti. Varam secināt, ka Eiropas 
Savienības valstu augstskolās ir atrodamas RTU IEF realizētā pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmai “Uzņēmējdarbība un vadīšana” ar specializācijas 
virzieniem “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, “Mārketings un tirdzniecības ekonomika”, 
„Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” un „Apdrošināšana” gan pēc satura, gan 
realizācijas veida līdzīgas programmas, kas liecina gan par programmas kvalitāti, gan par zināmu 
atbilstību starptautiskām prasībām.  

 
28.04.2006 
 
„Uzņēmējdarbības un vadīšanas” koledžprogrammu nodaļas  
direktora vietniece 
          /Inga Lapiņa/ 
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Pielikumi 
 
1.PIELIKUMS   Licence Nr.04051-60 izdota 2006.gada 24.martā par tiesībām īstenot pirmā 

līmeņa augstākās izglītības programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
(4134511) loģistikas speciālista vai grāmatveža, vai tirgzinību un 
tirdzniecības speciālista, vai muitas eksperta vai apdrošinātāja kvalifikācijas 
iegūšanai 

 
2.PIELIKUMS   Akreditācijas lapa Nr.023-549 izdota 2002.gada 04.oktobrī par tiesībām 

īstenot akreditēto pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” (41341). Akreditēta līdz 2006.gada 
31.decembrim 

 
3.PIELIKUMS   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

“Uzņēmējdarbība un vadīšana” apstiprināta RTU Senātā 1997.gada 
28.aprīlī (protokols Nr.420) 

 
4.PIELIKUMS   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

semestru plāni pilna un nepilna laika studijām 
 
5.PIELIKUMS   Studiju programmas priekšmetu anotācijas 
 
6.PIELIKUMS   Rīga – Mācībspēku dzīves un darba gājums pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmai “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
 
7.PIELIKUMS   Liepāja – Mācībspēku dzīves un darba gājums pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmai “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
 
8.PIELIKUMS  1) virziena “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” profesijas standarts 

apstiprināts ar LR IZM 2002.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.351, PS0071 – 
Grāmatvedis; 

2) virziena “Mārketings un tirdzniecības ekonomika” profesijas standarts 
apstiprināts ar LR IZM 2002.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.405, PS0095 – 
Mārketinga un tirdzniecības speciālists; 

3) virziena “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” 
profesijas standarts apstiprināts ar LR IZM 2004.gada 9.novembra rīkojumu 
Nr.719, PS0285 – Loģistikas speciālists; 

  4) virziena “Apdrošināšana” profesijas standarts apstiprināts ar LR IZM 
2002.gada 25.septembris rīkojumu Nr.524, PS0117 – Apdrošinātājs. 

 
9.PIELIKUMS   Somijas Espoo-Vantaa Polytechnic Hyvinkää Institute un Åland Polytechnic 

un Lietuvas Vilnius co-operative college 
 
10.PIELIKUMS   Īrijas Portobello College International un Institute of Technology Carlow 

programmas 
 
11.PIELIKUMS   Programmas ikgadējie pašnovērtējumi 
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1.pielikums 

 

Licence Nr.04051-60 izdota 2006.gada 24.martā par tiesībām īstenot 
pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu  

„Uzņēmējdarbība un vadīšana” (4134511)  
loģistikas speciālista vai grāmatveža, vai tirgzinību un tirdzniecības 

speciālista, vai muitas eksperta vai apdrošinātāja kvalifikācijas iegūšanai 
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2.pielikums 

 

Akreditācijas lapa Nr.023-549 izdota 2002.gada 04.oktobrī  
par tiesībām īstenot akreditēto pirmā līmeņa profesionālo studiju 

programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana” (41341).  
Programma akreditēta līdz 2006.gada 31.decembrim 
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3.pielikums 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Uzņēmējdarbība un vadīšana”  

apstiprināta RTU Senātā 1997.gada 28.aprīlī (protokols Nr.420) 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  
Inženierekonomikas fakultāte Apstiprināta ar RTU Senāta 1997.gada 28.aprīļa lēmumu, prot. Nr.420 

  Izmaiņas akceptētas ar RTU Senāta 1998.gada 27.aprīļa lēmumu, prot. 
Nr.430, 2002.gada 27.maija lēmumu, prot. Nr.466, 2002.gada 26.jūnija 
lēmumu, prot. Nr.469, 2002.gada 16.decembra lēmumu, prot. Nr.473, 
2003.gada 28.aprīļa lēmumu, prot. Nr.477, 2005.gada 26.septembra 
lēmumu, prot.497, 2006.gada 30.janvāra lēmumu, prot.Nr.501. 

  Pārstrukturētā programma akceptēta ar RTU Senāta 2003.gada 
15.decembra lēmumu, prot. Nr.482. 
 
Mācību prorektors ............................................................. E.Beķeris 
 

STUDIJU PROGRAMMA 

Programmas nosaukums: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Studiju līmenis: Pirmā līmeņa profesionālās studijas 
Izglītības klasifikācijas kods: 41 345 11 

Nominālais studiju ilgums: 2 gadi – pilna laika studijas 
2,5 gadi nepilna laika studijas 

Studiju apjoms: 80 kredītpunkti (KP) 
Iepriekšējā izglītība: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
Iegūstamā kvalifikācija: Atbilstoši izvēlētajam specializācijas virzienam:  

grāmatvedis; tirgzinību un tirdzniecības speciālists; loģistikas 
speciālists; apdrošinātājs 

Programmas šifrs IKU0 
Uzņemšana ar 2004./2005. m.g. 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 30 KP   
1.1. Mikroekonomika   3 KP

1.2. Makroekonomika   4 KP

1.3. Ekonomiskā statistika   2 KP

1.4. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati   2 KP

1.5. Datormācība (pamatkurss)   3 KP

1.6. Matemātika   4 KP

1.7. Uzņēmējdarbības ekonomika   2 KP

1.8. Tirgzinības   3 KP

1.9. Lietišķā komunikācija   2 KP

1.10. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana   4 KP

1.11. Ievads specialitātē   1 KP

1.12. Fiziskā audzināšana   0 KP
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B. IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 26 KP   
1. Specializācijas priekšmeti 16 KP   

  Ekonomikas, grāmatvedības un nodokļu virzienā  16 KP   
1.1. Finansu grāmatvedība   4 KP

1.2. Vadības grāmatvedība   4 KP

1.3. Nodokļi un nodevas   3 KP

1.4. Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana   3 KP

1.5. Revīzija un kontrole   2 KP

  Mārketinga un tirdzniecības ekonomikas virzienā  16 KP   
1.1. Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana   4 KP

1.2. Pārdošanas veicināšana   3 KP

1.3. Starptautiskās tirgzinības   2 KP

1.4. Starptautiskā tirdzniecība   2 KP

1.5. Patērētāju uzvedība tirgū   2 KP

1.6. Tirgzinību plānošana   3 KP

  Uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas virzienā  16 KP   
1.1. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati   3 KP

1.2. Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana   2 KP

1.3. Transporta ekonomika un tirgzinības   5 KP

1.4. Transports un pārvadājumu organizēšana   4 KP

1.5. Starptautiskā tirdzniecība   2 KP

  Apdrošināšanas virzienā  16 KP   
1.1. Apdrošināšanas sistēma Latvijā   4 KP

1.2. Apdrošināšana   3 KP

1.3. Demogrāfija   3 KP

1.4. Apdrošināšanas likumdošana   2 KP

1.5. Apdrošināšanas finansēšanas organizēšana   2 KP

1.6. Sociālā apdrošināšana   2 KP

2. Programmas priekšmeti 4 KP   
2.1. Projektu vadīšana   2 KP

2.2. Personāla vadīšana   2 KP

2.3. Eiropas Savienības organizācija un funkcijas   2 KP

2.4. Kvalitātes vadīšana   2 KP

2.5. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati   2 KP
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2.6. Angļu valodas pamati   2 KP

2.7. Vācu valodas pamati   2 KP

3. Valodas 6 KP   
3.1. Angļu valoda   4 KP

3.2. Vācu valoda   4 KP

3.3. Angļu valodas speckurss tirgzinībās   2 KP

3.4. Vācu valodas speckurss tirgzinībās   2 KP

3.5. Angļu valodas speckurss grāmatvedībā   2 KP

3.6. Vācu valodas speckurss grāmatvedībā   2 KP

3.7. Angļu valodas speckurss transportā   2 KP

3.8. Vācu valodas speckurss transportā   2 KP

3.9. Angļu valodas speckurss apdrošināšanā   2 KP

3.10. Vācu valodas speckurss apdrošināšanā   2 KP

D. PRAKSE 16 KP   
1. Mācību prakse   4 KP

2. Specializācijas prakse   12 KP

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 8 KP   

1. Kvalifikācijas darbs   8 KP

  Kopā: 80 KP   

Pārstrukturētā programma izskatīta un apstiprināta Uzņēmējdarbības un vadīšanas programmu komisijas sēdē 
2003.gada 21.novembrī, prot. Nr.2 

Pārstrukturētā programma akceptēta IEF Domes sēdē 2003.gada 8.decembrī, prot. Nr.71. 

 

IEF Domes priekšsēdētājs       /K. Didenko/ 
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4.pielikums 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
semestru plāni pilna un nepilna laika studijām 
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Studiju plāns pilna laika studijām 
 

Kredītpunktu skaits 
1.gads 2.gads Studiju virzieni un kursi Priekšmeta 

šifrs 
Progr. 
daļa 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 

Zināšanu 
pārbaude 

A B C 1 2 3 4 D 
[A daļa] Obligātie studiju priekšmeti [30KP] 

Ievads specialitātē IUE221 A 1    Ieskaite 
Matemātika DIM109 A 4    Eksāmens 
Mikroekonomika IET102 A 3    Eksāmens 
Tirgzinības IUE407 A 3    Eksāmens, darbs 
Datormācība (pamatkurss) IUE218 A 3    Eksāmens 
Lietišķā komunikācija IUV106 A 2    Ieskaite 
Uzņēmējdarbības organizēšana 
un plānošana IRO317 A 2 2   Ieskaite/ 

Ieskaite, darbs 
Makroekonomika IET104 A  4   Eksāmens 
Uzņēmējdarbība ekonomika IUE217 A  2   Eksāmens 
Uzņēmējdarbības tiesiskie 
pamati IUV443 A  2   Ieskaite 

Ekonomiskā statistika IĀS207 A  2   Ieskaite 
Sports HFA101 A 0 0 0  Ieskaite 

[B daļa] Obligātās izvēles priekšmeti [26KP] 
Programmas priekšmeti [2KP] 

Personāla vadīšana (pamatkurss) IUV305 B  2   Ieskaite 
Kvalitātes vadīšana IUE126 B  2   Ieskaite 
Projektu vadīšana IUE125 B   2  Ieskaite 
ES organizācija un funkcijas IUE128 B  2   Ieskaite 

Valodas [4KP] 
Vācu valoda HVD154 B 2 2   Ieskaite/ Eksāmens 
Angļu valoda HVD155 B 2 2   Ieskaite/ Eksāmens 

Obligātās izvēles priekšmeti – Virzienā „Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” 

Specializācijas priekšmeti [16KP] 
Finanšu grāmatvedība IUV230 B   4  Eksāmens, darbs 
Vadības grāmatvedība IUE134 B   4  Eksāmens 
Nodokļi un nodevas IMP201 B   3  Eksāmens 
Revīzija un kontrole IUE117 B   2  Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana IUV218 B   3  Ieskaite, darbs 

Programmas priekšmeti [2KP] 
Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati ITE307 B   2  Ieskaite 

Valodas [2KP] 
Angļu valodas speckurss 
grāmatvedībā VIA193 B   2  Eksāmens 

Vācu valodas speckurss 
grāmatvedībā VIV191 B   2  Eksāmens 

[D daļa] Prakse [16KP] 
Prakse IUV232 D  4  12 Ieskaite 

[E daļa] Gala pārbaudījumi [8KP] 
Kvalifikācijas darbs IUV231 E    8 Darbs 

Kredītpunkti kopā [80KP]   20 20 20 20  
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A B C 1 2 3 4 D 

Obligātās izvēles priekšmeti – Virzienā „Mārketings un tirgzinības ekonomika” 

Specializācijas priekšmeti [16KP] 
Mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības vadīšana IUE135 B   4  Eksāmens, darbs 

Pārdošanas veicināšana IUE121 B   3  Eksāmens 
Tirgzinību plānošana IUE122 B   3  Eksāmens 
Starptautiskās tirgzinības IĀS437 B   2  Eksāmens 
Starptautiskā tirdzniecība IET201 B   2  Ieskaite, darbs 
Patērētāju uzvedība tirgū IUV210 B   2  Ieskaite 

Programmas priekšmeti [2KP] 
Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati ITE307 B   2  Ieskaite 

Valodas [2KP] 
Angļu valoda speckurss 
tirgzinībās VIA191 B   2  Eksāmens 

Vācu valodas speckurss 
tirgzinībās VIV192 B   2  Eksāmens 

[D daļa] Prakse [16KP] 
Prakse IUE136 D  4  12 Ieskaite 

[E daļa] Gala pārbaudījumi [8KP] 
Kvalifikācijas darbs IUE137 E    8 Darbs 

Kredītpunkti kopā [80KP]   20 20 20 20  

Obligātās izvēles priekšmeti – Virzienā „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta 
ekonomika” 

Specializācijas priekšmeti [16KP] 
Transporta ekonomika un 
tirgzinības ITE320 B   5  Eksāmens, darbs 

Transports un pārvadājumu 
organizēšana ITE326 B   4  Eksāmens 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati ITE319 B   3  Eksāmens 

Transporta pakalpojumu 
tiesiskā organizēšana ITE322 B   2  Ieskaite 

Starptautiskā tirdzniecība IET201 B   2  Ieskaite, darbs 
Programmas priekšmeti [2KP] 

Angļu valodas pamati VIA182 B   2  Ieskaite 
Vācu valodas pamati VIV194 B   2  Ieskaite 

Valodas [2KP] 
Angļu valodas speckurss 
transportā VIA192 B   2  Eksāmens 

Vācu valodas speckurss 
transportā VIV193 B   2  Eksāmens 

[D daļa] Prakse [16KP] 
Prakse ITE323 D  4  12 Ieskaite 

[E daļa] Gala pārbaudījumi [8KP] 
Kvalifikācijas darbs ITE324 E    8 Darbs 

Kredītpunkti kopā [80KP]   20 20 20 20  
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A B C 1 2 3 4 D 

Obligātās izvēles priekšmeti – Virzienā „Apdrošināšana” 
Specializācijas priekšmeti [16KP] 

Apdrošināšanas sistēma Latvijā IRO545 B   4  Eksāmens 
Apdrošināšana IUE434 B   3  Eksāmens 
Demogrāfija IRO551 B   3  Eksāmens, darbs 
Apdrošināšanas likumdošana IRO413 B   2  Ieskaite 
Apdrošināšanas finansēšanas 
organizēšana IRO546 B   2  Ieskaite 

Sociālā apdrošināšana IRO207 B   2  Ieskaite 
Programmas priekšmeti [2KP] 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati ITE307 B   2  Ieskaite 

Valodas [2KP] 
Angļu valodas speckurss 
apdrošināšanā VIA B   2  Eksāmens 

Vācu valodas speckurss 
apdrošināšanā VIV B   2  Eksāmens 

[D daļa] Prakse [16KP] 
Prakse IRO206 D  4  12 Ieskaite 

[E daļa] Gala pārbaudījumi [8KP] 
Kvalifikācijas darbs IRO208 E    8 Darbs 

Kredītpunkti kopā [80KP]   20 20 20 20  
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Studiju plāns nepilna laika studijām 
 

Kredītpunktu skaits 
1.gads 2.gads 3.g. 

Zināšanu 
pārbaude Studiju virzieni un kursi Priekšm. 

šifrs 
Progr. 
daļa 

1s. 2s. 3s. 4s. 5s.  
A B C 1 2 3 4 5 D 

[A daļa] Obligātie studiju priekšmeti [30KP] 
Ievads specialitātē IUE221 A 1     Ieskaite 
Matemātika DIM109 A 4     Eksāmens 
Mikroekonomika IET102 A 3     Eksāmens 
Tirgzinības IUE407 A 3     Eksāmens, darbs 
Datormācība (pamatkurss) IUE218 A 3     Eksāmens 
Makroekonomika IET104 A  4    Eksāmens 
Uzņēmējdarbība ekonomika IUE217 A  2    Eksāmens 
Uzņēmējdarbības organizēšana un 
plānošana IRO317 A   2 2  Ieskaite/ 

Ieskaite, darbs 
Lietišķā komunikācija IUV106 A   2   Ieskaite 
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati IUV443 A   2   Ieskaite 
Ekonomiskā statistika IĀS207 A   2   Ieskaite 
[B daļa] Obligātās izvēles priekšmeti [26KP] 

Programmas priekšmeti [2KP] 
Personāla vadīšana (pamatkurss) IUV305 B    2  Ieskaite 
Kvalitātes vadīšana IUE126 B   2   Ieskaite 
ES organizācija un funkcijas IUE128 B   2   Ieskaite 
Projektu vadīšana IUE125 B    2  Ieskaite 

Valodas [4KP] 
Vācu valoda HVD154 B 2 2    Ieskaite/Eksāmens 
Angļu valoda HVD155 B 2 2    Ieskaite/Eksāmens 

Obligātās izvēles priekšmeti – Virzienā „Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” 

Specializācijas priekšmeti [16KP]  
Finansu grāmatvedība IUV230 B   4   Eksāmens, darbs 
Vadības grāmatvedība IUE134 B    4  Eksāmens 
Nodokļi un nodevas IMP201 B    3  Eksāmens 
Revīzija un kontrole IUE117 B    2  Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana IUV218 B    3  Ieskaite, darbs 

Programmas priekšmeti [2KP] 

Uzņēmējdarbības loģistikas pamati ITE307 B    2  Ieskaite 
Valodas [2KP] 

Angļu valodas speckurss 
grāmatvedībā VIA193 B   2   Eksāmens 

Vācu valodas speckurss 
grāmatvedībā VIV191 B   2   Eksāmens 

[D daļa] Prakse [16KP] 
Prakse IUV232 D  8   8 Ieskaite 
[E daļa] Gala pārbaudījumi [8KP] 
Kvalifikācijas darbs IUV231 E     8 Darbs 

Kredītpunkti kopā [80KP]   16 16 16 16 16  
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A B C 1 2 3 4 5 D 

Obligātās izvēles priekšmeti – Virzienā „Mārketings un tirgzinības ekonomika” 

Specializācijas priekšmeti [16KP] 
Mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības vadīšana IUE135 B   4   Eksāmens, darbs 

Pārdošanas veicināšana IUE121 B    3  Eksāmens 
Tirgzinību plānošana IUE122 B    3  Eksāmens 
Starptautiskās tirgzinības IĀS437 B    2  Eksāmens 
Starptautiskā tirdzniecība IET201 B    2  Ieskaite, darbs 
Patērētāju uzvedība tirgū IUV210 B    2  Ieskaite 

Programmas priekšmeti [2KP] 
Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati ITE307 B    2  Ieskaite 

Valodas [2KP]         
Angļu valoda speckurss 
tirgzinībās VIA191 B   2   Eksāmens 

Vācu valodas speckurss 
tirgzinībās VIV192 B   2   Eksāmens 

[D daļa] Prakse [16KP] 
Prakse IUE136 D  8   8 Ieskaite 

[E daļa] Gala pārbaudījumi [8KP] 
Kvalifikācijas darbs IUE137 E     8 Darbs 
Kredītpunkti kopā [80KP]   16 16 16 16 16  

Obligātās izvēles priekšmeti – Virzienā „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta 
ekonomika” 

Specializācijas priekšmeti [16KP] 
Transporta ekonomika un 
tirgzinības ITE320 B   5   Eksāmens, darbs 

Transports un pārvadājumu 
organizēšana ITE326 B    4  Eksāmens 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati ITE319 B    3  Eksāmens 

Transporta pakalpojumu tiesiskā 
organizēšana ITE322 B    2  Ieskaite 

Starptautiskā tirdzniecība IET201 B    2  Ieskaite, darbs 

Programmas priekšmeti [2KP] 

Angļu valodas pamati VIA182 B    2  Ieskaite 
Vācu valodas pamati VIA194 B    2  Ieskaite 

Valodas [2KP]         
Angļu valodas speckurss 
transportā VIA192 B   2   Eksāmens 

Vācu valodas speckurss 
transportā VIV193 B   2   Eksāmens 

[D daļa] Prakse [16KP] 
Prakse ITE323 D  8   8 Ieskaite 

[E daļa] Gala pārbaudījumi [8KP] 
Kvalifikācijas darbs ITE324 E     8 Darbs 

Kredītpunkti kopā [80KP]   16 16 17 15 16  
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Virziens „Apdrošināšana” 
Specializācijas priekšmeti [16KP 

Apdrošināšanas sistēma Latvijā IRO545 B   4   Eksāmens 
Apdrošināšana IUE434 B   3   Eksāmens 
Demogrāfija IRO551 B   3   Eksāmens, darbs 
Apdrošināšanas likumdošana IRO413 B   2   Ieskaite 
Apdrošināšanas finansēšanas 
organizēšana IRO546 B   2   Ieskaite 

Sociālā apdrošināšana IRO207 B   2   Ieskaite 

Programmas priekšmeti [2KP] 

Uzņēmējdarbības loģistikas 
pamati ITE307 B    2  Ieskaite 

Valodas [2KP] 
Angļu valodas speckurss 
apdrošināšanā VIA B   2   Eksāmens 

Vācu valodas speckurss 
apdrošināšanā VIV B   2   Eksāmens 

[D daļa] Prakse [16KP] 
Prakse IRO206 D     8 Ieskaite 
[E daļa] Gala pārbaudījumi [8KP] 
Kvalifikācijas darbs IRO208 E     8 Darbs 

Kredītpunkti kopā [80KP]   16 16 16 16 16  
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Studiju programmas priekšmetu anotācijas un  
priekšmetu programmas 
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Programmas priekšmetu anotācijas 
 

A daļa - Obligātie studiju priekšmeti 
 
 
IUE221 Ievads specialitātē /1 KP; I/ 
Lanka Anita; Profesore; Doktore; Didenko Konstantīns; Profesors; Doktors 
Kursa mērķis ir iemācīt studentus lietot attiecīgās metodes un paņēmienus racionālai un efektīvai 
mācību vielas apguvei un sniegt zināšanas studiju nozares pamatjautājumos. Studentam jāprot 
efektīvi lietot dažādus literatūras u.c. informācijas avotus. Jāapgūst prasmes savu zināšanu 
sistematizēšanā un izmantošanā.  
Kursa saturā iekļauti jautājumi: zināšanu apgūšanas mehānisms un tā izpratne; izziņas procesi un 
to aktivizēšana mācību procesā; mācīšanās darbības plānošana; racionāli zināšanu apguves 
paņēmieni un to izvēle; pamatjautājumi par studiju nozari. 
 
 
DIM109 Matemātika /4 KP; E/ 
Koliškins Andrejs; Profesors; Doktors 
Kursa mērķis ir veicināt un attīstīt studenta matemātiski - loģisko domāšanu; apgūt kopsakarības 
starp matemātiskajām likumsakarībām un to pielietojumu tautsaimniecības vispārīgo ekonomisko 
likumu skaidrojumā un analīzē; iemācīt atrast nepieciešamos matemātiskos risinājumus praktisko 
uzņēmējdarbības jautājumu risināšanā.  
Kursa saturā iekļauti jautājumi: aizvietošanas norma un elastība; optimizācijas metodes un to 
pielietojumi ekonomikā; varbūtību teorijas elementi: notikumu algebra, diskrētie un nepārtrauktie 
gadījuma lielumi; normālais, eksponenciālais un Puasona sadalījums; matemātiskās statistikas 
elementi. 
 
 
IET102 Mikroekonomika /3 KP; E/ 
Nešpors Viktors; Profesors; Doktors 
Mikroekonomikas kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni: ekonomikas resursu analīzē un 
ierobežotības problēmas risināšanā; pieprasījuma - piedāvājuma mehānisma analīzē un 
uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā, kas pamatojas uz ekonomiskās teorijas pamatprincipiem; 
konkurences situācijas raksturošanā un uzņēmuma peļņas maksimizēšanas nosacījumu 
izmantošanā. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Mikroekonomikas priekšmets. Pieprasījums. Piedāvājums. 
Elastība. Derīgums un pieprasījums. Patērētāja līdzsvars. Nākotnes vērtības pielīdzināšana 
tagadnes vērtībai. Diskonts. Ražošana, ražīgums, izmaksas. Firmas peļņas maksimizēšana pilnīgas 
konkurences, monopola, monopolkonkurences un oligopola apstākļos. Ražošanas faktoru tirgus. 
Sabiedriskās izvēles teorija. 
 
 
IUE407Tirgzinības /3 KP; E; D/ 
Magidenko Anatolijs; Profesors; Hab.doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un prasmes: pielietot iegūtās analītiskās 
iemaņas uzņēmējdarbības iespēju novērtēšanā; plānot uzņēmējdarbības aktivitātes tirgū, 
izmantojot tirgzinības instrumentus; izstrādāt un realizēt uzņēmuma tirgvedības plānu. 
Kursā tiek aplūkotas tirgzinību definīcijas, to būtība. Detalizēti aplūkota tirgzinību vide, tirgzinību 
kompleksa elementi, to savstarpējā mijiedarbība. Patērētāju rīcība patēriņa un biznesa tirgū, 
patērētāju vieta tirgzinību sistēmā. Īpaša uzmanība tiek veltīta segmentēšanai, produkta un cenu 
politikai, tirgzinību organizēšanai un kontrolei, mārketinga informācijas sistēmas veidošanai, 
konkurencei, preces dzīves ciklam, preču sadalei, virzīšanai tirgū u.tml.  
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IUE218 Datormācība (pamatkurss) /3 KP; E/ 
Jansons Vladimirs; Docents; Doktors 
Kurss paredz attīstīt iemaņas un prasmes darbam ar datortehniku uzņēmējdarbības praktisko 
uzdevumu risināšanai. Studenti apgūst iemaņas jaunāko universālo un speciālo (uzskaites, 
grāmatvedības u.c.) programmu izmantošanā. Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās 
zināšanas un prasmes: informācijas vākšanā, sistematizācijā; informācijas analīzē; datora 
izmantošanā plānošanā; datora izmantošanā uzskates un kontroles uzdevumu veikšanai. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: ievads ekonomiskās informācijas apstrādāšana ar 
datorprogrammas MS Excel līdzekļiem – Goal Seek, Data Analysis un tajā iebūvētām funkcijām; 
datu statistiskā apstrāde ar prognozēšanas elementiem, izmantojot MC Excel grafiskās un 
analītiskās iespējas; dažu vienkāršāko ekonomisko uzdevumu optimizācija ar MS Excel 
programmu Solver un MathCad; nelielas datu bāzes izveidošana; PowerPoint un lietošana darba 
prezentācijai; u.c.  
 
 
IUV106 Lietišķā komunikācija /2 KP; I/ 
Ķipsna Jānis; Profesors; Doktors 
Kurss nodrošina zināšanas par iespējamajiem komunikācijas aspektiem – mutisko, rakstisko, 
vizuālo un uzņēmuma lietvedības veikšanas pamatprincipu apgūšanu. Mērķis ir: attīstīt studentu 
komunikatīvās prasmes, lai viņi varētu sazināties uzņēmējdarbības vidē; prast noformēt visu veidu 
dokumentus un zināt to glabāšanas un apstrādes prasības; attīstīt prasmi pasniegt savu ideju, 
izstrādni u.tml., izmantojot datoru, video, diapozitīvus u.c. prezentācijas līdzekļus. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: informācijas raksturojums; verbālā un neverbālā informācija; 
komunikācijas process; rakstiskā komunikācija; mutiskā komunikācija; lietišķās sarunas; u.c. 
 
 
IRO317 Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana /4 KP; I; I, D/ 
(1.sem. 2 KP; I) (2.sem. 2 KP; I, D) 
Zvanītājs Jānis; Asoc.prof.; Doktors 
Kursa mērķis ir iemācīt studentiem: izprast uzņēmējdarbības ekonomisko būtību; novērtēt tās 
iekšējo un ārējo vidi; aprēķināt un racionāli izmantot uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamos 
resursus; nodrošināt prasmi veikt uzņēmējdarbības plānošanu un strādāt grupā. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: uzņēmējdarbības sfēras Latvijā; uzņēmējdarbības procesu 
organizēšana, to organizatoriski tiesiskās formas; uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie 
resursi; plānošanas veidi un nozīme uzņēmējdarbībā; plānu veidi; plānošanas būtība; plānu rādītāju 
sistēma. 
 
 
IET104 Makroekonomika /4 KP; E/ 
Šenfelde Maija; Profesore; Doktore; 
Kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni un teorētisko zināšanu praktiskas pielietošanas iemaņas 
dažādu jautājumu risināšanā. Kursa noslēgumā studentiem jāizprot: ekonomikas likumsakarības, 
saistību starp dažādiem makroekonomikas sektoriem un to lomu ekonomikā; nacionālās 
ekonomikas problēmas; ekonomikas attīstības cikliskumu un galvenās problēmas – inflāciju, 
bezdarbu, struktūrizmaiņas utt.; saistību starp dažādām valstīm un starpvalstu ekonomisko sakaru 
veidošanos, globālās sadarbības svarīgumu; valsts un sabiedriskā sektora lomu ekonomisko 
politiku veidošanā un realizēšanā; šo politiku attīstību savā valstī un pasaulē. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: makroekonomikas priekšmets; nacionālā kopprodukta apjoma 
noteikšana; cikli tautsaimniecībā; nauda, bankas, inflācija; nodarbinātība, bezdarbs; valsts budžets; 
valsts fiskālā un monetārā politika; Keinsiānisms un monetārisms; starptautiskie ekonomiskie 
sakari; u.tt. 
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IUE217 Uzņēmējdarbības ekonomika /2 KP; E/ 
Alsiņa Rasma, Asoc.profesore; Didenko Konstantīns, Profesors; Doktors 
Kursa apguves rezultātā studentam jāapzinās uzņēmuma vieta un loma tautsaimniecībā, jāpārzina 
ekonomisko jēdzienu un likumsakarību izpausmes uzņēmējdarbībā, jāzina grāmatvedības pamati 
ar mērķi: pārzināt uzņēmējdarbības sfēras un to ekonomiskās īpatnības; orientēties un izmantot 
ekonomisko rādītāju sistēmu stratēģisko un taktisko lēmumu pieņemšanā; prast novērtēt un 
salīdzināt uzņēmējdarbības rezultātus un izdarīt attiecīgos secinājumus; pamatot resursu racionālu 
izvēli un izmantošanu. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: uzņēmējdarbības formu raksturojums; uzņēmumu līdzekļu un to 
finansēšanas avotu vispārīgs raksturojums; nemateriālo aktīvu raksturojums; pamatlīdzekļu sastāvs 
un to izmantošanas raksturojums; apgrozāmo līdzekļu raksturojums un to izmantošanas rādītāji; 
darbaspēka raksturojums; darba ražīguma rādītāji; darba algas formas un sistēmas; izmaksu un 
izdevumu jēdzieni; izmaksu klasifikācija; pašizmaksas kalkulācija; izmaksu posteņu aprēķini; 
peļņa un rentabilitāte, to ietekmējošie faktori. 
 
 
IUV443 Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati /2 KP; I/ 
Ose Daina, Praktiskā docente; Ķipsna Jānis, Profesors; Doktors; 
Kursa mērķis ir iemācīt studentiem: orientēties un izmantot normatīvos likumdošanas aktus; veidot 
optimālas darba ņēmēja un darba devēja attiecības; slēgt finansu un komerciālos darījumus un 
nodrošināt līgumsaistību izpildi. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: tiesisku darījumu jēdziens un to dalībnieki; tiesisku darījumu 
sastāvs un forma; līgumu slēgšanas galvenie noteikumi; saistības un prasījumi no neatļautas 
darbības; vaina kā civiltiesiskās atbildības pamats; vainas pakāpes; u.c. 
 
 
IĀS207 Ekonomiskā statistika /2 KP; I/ 
Orlovska Ausma; Docente; Doktore; 
Kursā aplūkota statistiskās informācijas veidošanās no uzņēmuma līmeņa līdz tautsaimniecībai 
kopumā. Studenti apgūst statistisko rādītāju ekonomisko saturu un analīzes metodes ražošanas un 
pakalpojumu sfērā. Mērķis ir: veidot studentiem priekšstatu par statistikas datu bāzu veidošanos; 
sniegt prasmes un iemaņas statistisko datu vākšanā, apstrādē un analīzē; sniegt zināšanas par 
uzņēmuma un LR valsts statistiskas komitejas un citu statistikas materiālu veidojošo iestāžu 
savstarpējām attiecībām. 
Lekciju kursā apskatīti jautājumi par statistikas uzdevumiem un organizāciju. Apskatīti jautājumi 
par statistisko novērošanu, grupēšanu, tabulu veidošanu, datu grafisko attēlošanu, absolūtiem, 
relatīviem, vidējiem lielumiem, variācijas rādītājiem, dinamikas rindām, u.c. 
 
 
HFA101 Sports /0 KP; I/ (Tikai pilna laika studentiem) 
Muižnieks Jānis, Docents, Doktors (Sporta katedra) 
Peldēšana. Ritmika. Smagatlētika. Sporta spēles. Vispārēja fiziskā sagatavotība. 
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B daļa – Obligātās izvēles priekšmeti 
 

1. Specializācijas priekšmeti 
 

Specializācija „Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” 
 
 
IUV230 Finanšu grāmatvedība /4 KP; E, D/ 
Vasiļjeva Valentīna; Docente; Doktore 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un prasmes: grāmatvedības uzskaites 
veikšanā; grāmatvedības pārskatu sastādīšanā un to analizēšanā, uzņēmuma finansiālā stāvokļa 
novērtēšanā un tā izmaiņās; uzņēmuma vadībai un ārējiem informācijas izmantotājiem ziņu 
sniegšanā par uzņēmuma finansiālo stāvokli; kases operāciju veikšanā, operāciju ar bankām 
organizēšanā; grāmatvedības dokumentu noformēšanā un uzglabāšanā; nodokļu un nodevu 
aprēķināšanas metodiku pārzināšana, ārējo un iekšējo faktoru ietekmēs uz nodokļu maksājumu 
lielumu un izmaiņām noteikšanā. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: grāmatvedības uzskaites organizācija; uzņēmuma finansu 
saimnieciskās darbības bilance, tās analīze; finansu plāns, tā sastādīšana; kredītu veidi; norēķinu 
sistēmas, u.c.. 
 
 
IUE134 Vadības grāmatvedība /4 KP; E/ 
Sundukova Zoja; Docente; Doktore 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un prasmes: resursu izmantošanā un 
izmaksu noteikšanā, plānošanā un kontrolē; cenu pamatošanā; budžeta plānošanā un kontrolē; 
informācijas sagatavošanai, kas nepieciešama ar uzņēmuma darbību saistītu lēmumu pieņemšanā; 
riska noteikšanā un tā vadības metožu izvēlē. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: 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. 
 
 
IMP201 Nodokļi un nodevas /3 KP; E/ 
Krastiņš Aivars; Profesors; Doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un prasmes: Latvijas Republikas nodokļu 
sistēmu un nodokļu sistēmu veidošanas pamatprincipos Latvijā un ārvalstīs; nodokļu un nodevu 
aprēķināšanas metodikā; ārējo un iekšējo faktoru ietekmes uz nodokļu maksājumu lielumu un 
izmaiņām vērtēšanā; nodokļu un nodevu aprēķināšanas īpatnības dažādos uzņēmumos. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve un sastāvdaļas: valsts 
nodokļus, valsts nodevas, pašvaldību nodevas; nodokļu sistēmā ietilpstošie valsts nodokļi; nodokļu 
un nodevu maksātāji, ar nodokļiem un nodevām apliekamie objekti, nodokļu un nodevu likmes, 
maksāšanas kārtība; nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība; ES tiešo 
nodokļu harmonizācija; ES nodokļu informācijas sistēmas. 
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IUE117 Revīzija un kontrole /2 KP; I/ 
Sundukova Zoja; Docente; Doktore 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un prasmes: uzņēmuma iekšējās un ārējās 
kontroles procedūras nepieciešamībā un nozīmē; iekšējās un ārējās kontroles veidu pārzināšanā, 
organizēšanas noteikumos, terminos, informācijas sagatavošanas procedūrā, uzņēmuma personāla 
pienākumos un funkcijās šo procedūru laikā un pēc tam. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: kontroles priekšmets un metode; kontroles veidi: revīzijas un 
kontroles darba organizācija un plānošana; profesionālo grāmatvežu ētikas kodekss; revīziju veidi; 
finanšu pārskatu revīzijas pamatprincipi, revīzijas plānošanas, revīzijas pierādījumu iegūšanas 
procedūras un revīzijas ziņojumu standarti; revidenta darba dokumenti; citu personu darba 
izmantošana.  
 
IUV218 Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana /3 KP; I, D/ 
Vasiļjeva Valentīna; Docente; Doktore 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un prasmes: uzņēmējdarbības iekšējos un 
ārējos finansēšanas avotu pārzināšanā, tai skaitā, kreditēšanā, to priekšrocībās un trūkumos; 
finansu resursu plānošanā un prognozēšanā, to izlietojumā, izmantojot finansu modeļus; kredīta 
izmaksu analizēšanā un izvērtēšanā, uzņēmējdarbības finansu rezultātos un tos ietekmējošajos 
faktoros, tai skaitā, finansu riskā; ieguldījumu projektu vērtēšanā, izmantojot finansu matemātikas 
metodes (vērtības pieauguma aprēķināšana un diskontēšana). 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: uzņēmuma finansu saimniecība un tās mērķi; banku sistēma; 
finansēšanas avoti; kredīti, to veidi; u.c. 
 

 
Specializācija „Mārketings un tirdzniecības ekonomika” 

 
IUE135 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana /4 KP; E, D/ 
Gaile- Sarkane Elīna; Asoc.profesore; Doktore; 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: par atšķirībām starp 
dažādiem sadales kanālu veidiem; visefektīvāko sadales veidu izvēlē; dažādo mazumtirdzniecības 
organizācijas veidu izpratnē; preces pareizā uzglabāšanā un transportēšanā; darbu organizēšanā 
mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumos. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Sadales kanāli, to veidi; Vairumtirdzniecības organizācijas un 
tirdzniecības veidi; Noliktavu saimniecība, transporta saimniecība, preču uzglabāšana un 
transportēšana; Mazumtirdzniecības organizācijas, tirdzniecības veidi, veikali; Mazumtirdzniecība 
ārpus veikaliem; Darbu plānošana, vadīšana, organizēšana un kontrole tirdzniecības uzņēmumā; 
Tirdzniecību reglamentējošā likumdošana un normatīvi; Ekonomiski efektīvāko sadales kanālu 
izvēle.   
 
IUE 121 Pārdošanas veicināšana /3 KP; E/ 
Magidenko Anatolijs; Profesors; Hab. Doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: optimālo 
pārdošanas uzvedības stilu konkrētajā situācijā un kultūras vidē izvēle; dažādas pārdošanas tehniku 
izpratnē un spējās pielietot tiešās un netiešās komunicēšanās metodes tiešā pārdošanā; mākā 
prezentēt produktu noteiktai mērķa grupai; pārdošanas vadīšanas pārzināšanā tādā līmenī, lai spētu 
kvalitatīvi veikt pārdošanas vadīšanas funkcijas uzņēmumā. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Komunikācijas process tirgzinībās; Produktu virzīšanas tirgū 
pasākumu plānošana un veidošana; Pircēju vajadzības un pirkšanas motīvi; Pārdošanas 
veicināšanas veidi; Tiešās pārdošanas attīstība; Pārdošanas procesa posmi; Pārdošanas 
prezentācijas veidi; Pārdošanas prezentācijas plānošana; Pēc pārdošanas pasākumi; Uzņēmuma 
pārdošanas nodaļas struktūra un funkcijas; Tirdzniecības personāla vadīšana.  
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IUE122 Tirgzinību plānošana /3 KP; E/  
Magidenko Anatolijs; Profesors; Hab. Doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: mārketinga 
problēmu noteikšanā un izvērtēšanā; mārketinga mērķu un stratēģijas noteikšanā, plānu 
izstrādāšanā, mārketinga budžeta noteikšanā; mārketinga aktivitāšu realizēšanā un noteikšanā. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Mārketinga problēmu noteikšana, izvērtēšana, analīze; Mārketinga 
mērķu noteikšana; Mārketinga stratēģijas; Mārketinga plāni; Mārketinga budžets; Mārketinga 
stratēģiskais plāns; Mārketinga aktivitāšu realizācija un kontrole; SVID analīze un tirgzinības 
plānošana; Tirgzinības plānošanas no tirgzinības kompleksa viedokļa; Tirgzinības plānošanas 
veidi; Plānošana cenu veidošanā. 
 
 
IĀS437 Starptautiskās tirgzinības /2 KP; E/  
Počs Remigijs; Profesors; Hab.doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: informācijas par 
starptautisko vidi iegūšanā un apstrādāšanā; starptautiskās mārketinga vides analizēšanā; 
starptautiskā biznesa īpatnību izpratnē; starptautiskā mārketinga aktivitāšu plānošanā. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Starptautiskā marketinga jēdziens; Starptautiskā marketinga vide 
un informācijas sistēma; Iesaistīšanās pakāpes starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās; Produkts 
pasaules tirgum; Eksporta cenu stratēģija; Starptautiskā marketinga komunikācijas, organizācija un 
kontrole. 
 
 
IET201 Starptautiskā tirdzniecība /2 KP; I, D/ 
Dovladbekova Inna; Asoc. profesore; Doktore 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: starptautisko 
ekonomisko sakaru būtības un nozīmes izpratnē; Latvijas ārējo ekonomisko sakaru analīzē; 
Latvijas vietas un lomas pasaules tirgū izpratnē; ārējo tirdzniecības līgumu, starptautisko norēķinu, 
kreditēšanas nozīmes analīzē; dažādu ekonomisko faktoru ietekmes uz starptautisko tirdzniecību 
analīzē; dažādu starptautisko organizāciju būtības un darbības izpratnē. Kursa apguves rezultātā 
spēt izstrādāt eksporta plāna mārketinga un tirdzniecības daļu. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Starptautiskās tirdzniecības pamatprincipi; Tirdzniecības politika; 
Protekcionisms; Starptautiskās tirdzniecības ģeogrāfija; Starptautiskās tirdzniecības organizācijas; 
Starptautiskās finanses un valūtas kursi; Valūtas kursa regulēšana; Ekonomiskā integrācija; 
Starptautiskās tirdzniecības aktuālās problēmas globalizācijas apstākļos. 
 
 
IUV210 Patērētāju uzvedība tirgū /2 KP; I/  
Reiters Jānis; Docents; Doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: organizācijas 
stratēģijas attīstībā, balstoties uz patērētāja rīcības izpratni; patērētāja grupu (segmentu) noteikšana 
kopumā un ņemot vērā to speciālās vajadzības; patērētāja rīcības modeļa un faktoru, kas to 
ietekmē katrā konkrētā situācijā izprašana un noteikšana. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Patērētāja rīcība izmantotāju un patēriņa tirgos; Izmantotāju 
darbības saskaņošana ar patērētāja rīcību dažādos tirgus veidos; Patērētāju grupas (segments) 
noteikšana saistībā ar speciālajām vajadzībām; Patērētāju rīcības modelis un faktori, kas to 
ietekmē; u.c. 
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Specializācija „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” 
 
ITE320 Transporta ekonomika un tirgzinības /5 KP; E, D/ 
Kuškins Jānis, lektors; Sprancmanis Nikolajs, Profesors, Hab. doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: analīzes veikšanā 
par konkurenci transporta biznesā; ar kādiem paņēmieniem var sasniegt konkurences priekšrocības 
apskatē; sniegto pakalpojumu patērētājam noteikšanā; analīzes veikšanā par patērētājiem un 
segmentāciju; transporta uzņēmuma izmaksu un ienākumu noteikšanā; cenu stratēģijas 
analizēšanā; cenu kalkulāciju veikšanā; transporta pircēja pirkšanas uzvedības un izvēles kritēriju 
noteikšanā. Kursa saturā iekļauti mērķa sasniegšanai atbilstoši jautājumi. 
 
ITE326 Transports un pārvadājumu organizēšana /4 KP; E/  
Sprancmanis Nikolajs; Profesors; Hab. doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: racionālāko 
transporta veidu atkarību no laika faktora un transporta izmaksām noteikšanā; racionālāko 
pārvadāšanas tehnoloģiju noteikšanā; likumu un dokumentu praktiskos subjektu noteikšanā. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Preču veidi transporta biznesā; Jūras transports; Gaisa transports; 
Dzelzceļa transports; Kravas transports; Kurjera transports; Pasta transports; Cauruļvadu transports; 
Pasažieru transporta atšķirīgās iezīmes; Multimodālais transports un kombinētais transports; Dažādu 
transporta veidu priekšrocības un trūkumi. 
 
ITE319 Uzņēmējdarbības loģistikas pamati /3 KP; E/  
Šķērītis Raitis, lektors; Sprancmanis Nikolajs, Profesors, Hab. doktors 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: loģistikas 
uzdevumu un pamatfunkciju noteikšanā; piegādes pakalpojumu un to kvalitātes attiecībā uz 
loģistikas izmaksām analizēšanā; uzņēmuma sadales menedžmenta un plānošanas veikšanā; 
uzņēmumam produkcijas ražošanas menedžmenta un plānošanas veikšanā; materiālu/pusfabrikātu 
vadīšanā un plānošanā; kvalitātes menedžmenta un kontroles plānošanā. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: lēmumu motivācija par maksimālo servisu pircējam, minimālajām 
transporta un krājumu glabāšanas izmaksām, to aprēķina, realizācijas un savstarpējās optimizācijas 
metodēm; u.c. 
 
ITE322 Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana /2 KP; I/  
Sprancmanis Nikolajs; Profesors; Hab.doktors; 
Atbilstoši kursa mērķim tā saturā iekļauti jautājumi: Importa operāciju noteikumi un 
dokumentācija; Eksporta operāciju noteikumi un dokumentācija; Transporta likumdošana un 
apdrošināšana, kas saistīta ar transportu un vairumtirdzniecību; Likumdošanas akti attiecībā uz 
tranzīta operācijām; Starptautiskās konvencijas; u.c. 
 
IET201 Starptautiskā tirdzniecība /2 KP; I, D/ 
Dovladbekova Inna; Asoc. profesore; Doktore 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas: starptautisko 
ekonomisko sakaru būtības un nozīmes izpratnē; Latvijas ārējo ekonomisko sakaru analīzē; 
Latvijas vietas un lomas pasaules tirgū izpratnē; ārējo tirdzniecības līgumu, starptautisko norēķinu, 
kreditēšanas nozīmes analīzē; dažādu ekonomisko faktoru ietekmes uz starptautisko tirdzniecību 
analīzē; dažādu starptautisko organizāciju būtības un darbības izpratnē. Kursa apguves rezultātā 
spēt izstrādāt eksporta plāna transporta un loģistikas daļu. 
Kursa saturā iekļauti jautājumi: Starptautiskās tirdzniecības pamatprincipi; Tirdzniecības politika; 
Protekcionisms; Starptautiskās tirdzniecības ģeogrāfija; Starptautiskās tirdzniecības organizācijas; 
Starptautiskās finanses un valūtas kursi; Valūtas kursa regulēšana; Ekonomiskā integrācija; 
Starptautiskās tirdzniecības aktuālās problēmas globalizācijas apstākļos. 
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Specializācija „Apdrošināšana” 
 
IRO545 Apdrošināšanas sistēma Latvijā /4 KP; E/ 
Baranovskis Nikolajs, Profesors, Hab. doktors 
Studiju kurss aptver jautājumus par: Apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā, to sabiedrisko imidžu, 
darbības principiem un apdrošināšanas pamatnoteikumiem, prēmiju lielumu un izmaksu drošumu. 
Īpaša uzmanība tiks veltīta uzņēmējsabiedrību darbības saistībai ar apdrošināšanas sabiedrībām. 
 
 
IUE434 Apdrošināšana /3 KP; E/ 
Didenko Konstantīns; Profesors; Doktors 
Studiju kurss aptver jautājumus: Apdrošināšanas loma un ekonomiska nozīme valstī un 
uzņēmējdarbībā; Apdrošināšanas darbības veidi; Apdrošināšanas sabiedrību izveidošana; 
Komercdarījumu apdrošināšana; Risks un tā veidi; Apdrošināšanas ekonomiskie aspekti; 
Apdrošināšanas tirgus un tā vadīšana; Apdrošināšanas mārketings; Pārapdrošināšana; Ar 
apdrošināšanu saistītie aprēķini. 
 
 
IRO551 Demogrāfija /3 KP; E, D/ 
Baranovskis Nikolajs, Profesors, Hab. doktors 
Studiju kurss aptver jautājumus: Iedzīvotāju ataudzes problēmas Latvijā; Dabiskā, mehāniskā un 
sociāli ekonomiskā kustība, tās faktori un pamattendences; Iedzīvotāju ataudzes reģionālās 
īpatnības; Iedzīvotāju mūža ilgums, pamattendences un palielināšanas problēmas; Demogrāfiskā 
statistika, tautas skaitīšana un citi informācijas avoti – to tautsaimnieciskā nozīme un ticamības 
līmenis. 
 
 
IRO413 Apdrošināšanas likumdošana /2 KP; I/ 
Tiek analizēta Latvijā pieņemtā likumdošana apdrošināšanas jautājumos un attiecīgi normatīvie 
dokumenti. Šim nolūkam plaši tiek izmantota LR FM Apdrošināšanas Valsts uzraudzības 
inspekcijas informācija. Tiek analizēti dažādi priekšlikumi likumdošanas pilnīgošanai un 
likumdošanas ietekme uz apdrošināšanas tirgus attīstību. 
 
 
IRO546 Apdrošināšanas finansēšanas organizēšana /2 KP; I/ 
Analizēti galvenie apdrošināšanas finansēšanas avoti Latvijā. Tiek parādītas esošās problēmas un 
to risināšanas ceļi un metodes. 
 
 
IRO207 Sociālā apdrošināšana /2 KP; I/ 
Baranovskis Nikolajs, Profesors, Hab. doktors 
Studiju kurss aptver jautājumus: Sociālās apdrošināšanas būtība un pamatprincipi; Nozīmīgākās 
problēmas Latvijā, to risināšanas ceļi un metodes; Valsts sociālās apdrošināšanas funkcijas un 
tautsaimniecības nozīmība; Sociālās apdrošināšanas funkciju izpildes nodrošinājuma mehānisms; 
Problēmas ar ieņēmumiem speciālajā budžetā. 
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2.Programmas priekšmeti (izvēles priekšmeti) 
 
IUV305 Personāla vadīšana (pamatkurss) /2 KP; I/ 
Reiters Jānis; Docents; Doktors 
Šis ir izvēles kurss, kura nolūks sniegt ieskatu cilvēku resursu vadīšanā – efektīva darbaspēka 
nodrošināšanā, izprast cilvēku resursu vadīšanas (CRV) nozīmi organizācijas stratēģijas plānošanā, 
novērtēt likumdošanu un virzienus sabiedrībā, kas ietekmē CRV, uzzināt metodes, ar kuru 
palīdzību nosaka nepieciešamību pēc personāla nākotnē, izprast personāla izmaksu veidošanos, 
izprast, kā tiek saglabāts (veidots) efektīvs darbaspēks, analizēt darbaspēka izmantošanas 
efektivitāti. 
Studiju kurss aptver jautājumus: Vadīšana kā darbībās fenomens; Labas komandas izveidošanas 
pamatprincipi; Darbinieku izvēles psiholoģiskais pamatojums; Vadītājs kā līderis un autoritāte; 
Motivācija darbam, prasme motivēt citus; u.c. 
 
IUE126 Kvalitātes vadīšana /2 KP; I/ 
Magidenko Anatolijs; Profesors; Hab.doktors 
Šis ir izvēles kurss, kuru apgūstot, studenti iegūs zināšanas par to, kā strādāt ar kvalitātes 
vadīšanas jēdzienu un izskaidrot, kā kvalitātes grupas un standarti var tikt izmantoti, lai uzlabotu 
kvalitātes vadīšanu organizācijās. Mērķis, lai studenti spētu definēt kvalitātes vadības sistēmu 
organizācijā, izprastu kvalitātes sistēmas, prastu izmantot kvalitātes vadīšanas tehnikas, zinātu ISO 
standartus, apzinātos vides problēmas. 
Studiju kurss aptver jautājumus: Kvalitātes būtība, definīcijas un ekonomiskie modeļi; Produkcijas 
kvalitātes rādītāji, to ekonomiskā nozīme, ISO-9000 standartu kopums, to ekonomiskā un 
izmantošana; Kvalitātes sistēma – TQM; Produkcijas kvalitātes sertifikācija; Kvalitātes kontrole; 
Kvalitātes līmeņa mērīšana, kvalitāte un produkcijas konkurētspēja.   
 
IUE128 Eiropas Savienības organizācija un funkcijas /2 KP; I/ 
Didenko Konstantīns; Profesors; Doktors 
Šis ir izvēles kurss, kuru apgūstot, studenti iegūs zināšanas par to, kā funkcionē Eiropas Savienība 
(ES), kā norisinās Latvijas iekļaušanās ES, lai viņi spētu izprast, kā Latvijas integrācija ES ietekmē 
viņus kā personas un topošos uzņēmējus. Kurss nodrošina spēju orientēties ES organizācijā, 
funkcijās, likumdošanā un noteikumos, palīdz apzināties Latvijas integrācijas ES procesa ietekmi 
uz ekonomiku un politiku, kā arī likumdošanu Latvijā. 
 
IUE125 Projektu vadīšana /2 KP; I/ 
Didenko Konstantīns; Profesors; Doktors 
Šis ir izvēles kurss. Projektu vadīšana ir speciāls studiju kurss, kura nolūks ir dot noteiktas 
zināšanas un iemaņas, lai pēc studiju pabeigšanas absolventi spētu sagatavot un iesniegt projekta 
pieteikumu gatavā veidā (kā gatavu vienību). Kursa mērķi: jāpārzina un jāprot lietot termini un 
metodes, saistītas ar projektu pieteikumu sagatavošanu; jāprot sagatavot projekta pieteikumu pirmā 
finansējuma saņemšanai, lietojot vispārpieņemtos terminus; jābūt vispārējai izpratnei par projekta 
vadības jēdzienu. 
 
ITE307 Uzņēmējdarbības loģistikas pamati /2 KP; I/  
(Pārējiem specializācijas virzieniem, izņemot virzienu „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta 
ekonomika”)  
Sprancmanis Nikolajs; Profesors; Hab.doktors; 
Šis ir izvēles kurss, kuru apgūstot, studenti iegūs pamatzināšanas par izejvielu un materiālu 
sagādes ekonomiku, organizējot ražošanu pēc pasūtījuma nelielās partijās un preču noieta kanālu 
izveidošanu, lēmumu motivāciju par maksimālo servisu pircējam, minimālajām transporta un 
krājumu glabāšanas izmaksām, to aprēķina, realizācijas un savstarpējās optimizācijas metodēm. 
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3.Valodas 
 
HVD155 Angļu valoda /4 KP; I; E/ 
(1.sem. 2 KP; I) (2.sem. 2 KP; E)  
Liokumoviča Irina; Docente; Doktore; 
Integrēts lietišķās angļu valodas kurss valodas prasmju nostiprināšanai un attīstīšanai:  
1) terminoloģija; 2) rakstveida iemaņu attīstīšana (biroju iekšējā sarakste, ziņojumi, darba pārskati, 
piezīmes u.tml.); 3) sarunas un runas uztveres iemaņu attīstība (profesionāli lietišķās situācijās, 
biroju vide, sarunas pa telefonu u.tml.). 
 
 
HVD154 Vācu valoda /4 KP; I; E/ 
 (1.sem. 2 KP; I) (2.sem. 2 KP; E) 
Rozenberga Larisa; Lektore 
Integrēts lietišķās vācu valodas kurss valodas prasmju nostiprināšanai un attīstīšanai:  
1) terminoloģija; 2) rakstveida iemaņu attīstīšana (biroju iekšējā sarakste, ziņojumi, darba pārskati, 
piezīmes u.tml.); 3) sarunas un runas uztveres iemaņu attīstība (profesionāli lietišķās situācijās, 
biroju vide, sarunas pa telefonu u.tml.). 
 
 
VIA193 Angļu valoda speckurss grāmatvedībā /2 KP; E/ 
Iļjinska Latisa; Asoc.prof.; Doktore 
Integrēts specializējošs angļu valodas kurss „Grāmatvedība un nodokļi” terminoloģijas, rakstveida 
iemaņu, sarunas un runas uztveres iemaņu attīstīšanā. 
 
VIA191 Vācu valoda speckurss grāmatvedībā /2 KP; E/ 
Rozenberga Larisa; Lektore 
Integrēts specializējošs vācu valodas kurss „Grāmatvedība un nodokļi” terminoloģijas, rakstveida 
iemaņu, sarunas un runas uztveres iemaņu attīstīšanā un nostiprināšanā. 
 
 
VIA191 Angļu valoda speckurss tirgzinībās /2 KP; E/ 
Iļjinska Latisa; Asoc.prof.; Doktore 
Integrēts specializējošs angļu valodas kurss „Tirgzinības un tirdzniecība” terminoloģijas, 
rakstveida iemaņu, sarunas un runas uztveres iemaņu attīstīšanā un nostiprināšanā. 
 
VIV192 Vācu valodas speckurss tirgzinībās /2 KP; E/ 
Rozenberga Larisa; Lektore; 
Integrēts specializējošs vācu valodas kurss „Tirgzinības un tirdzniecība” terminoloģijas, rakstveida 
iemaņu, sarunas un runas uztveres iemaņu attīstīšanā un nostiprināšanā. 
 
 
VIA192 Angļu valodas speckurss transportā /2 KP; E/ 
Smirnova Tatjana; Docente 
Integrēts specializējošs angļu valodas kurss „Transports un loģistika” terminoloģijas, rakstveida 
iemaņu, sarunas un runas uztveres iemaņu attīstīšanā un nostiprināšanā. 
 
VIV193 Vācu valodas speckurss transportā /2 KP; E/ 
Romanova Irina; Lektore 
Integrēts specializējošs vācu valodas kurss „Transports un loģistika” terminoloģijas, rakstveida 
iemaņu, sarunas un runas uztveres iemaņu attīstīšanā un nostiprināšanā. 
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VIA Angļu valodas speckurss apdrošināšanā /2 KP; E/ 
Derčaka Ludmila; Lektore 
Integrēts specializējošs angļu valodas kurss „Apdrošināšanas” terminoloģijas, rakstveida iemaņu, 
sarunas un runas uztveres iemaņu attīstīšanā un nostiprināšanā. 
 
VIV Vācu valodas speckurss apdrošināšanā /2 KP; E/ 
Romanova Irina; Lektore 
Integrēts specializējošs vācu valodas kurss „Apdrošināšanas” terminoloģijas, rakstveida iemaņu, 
sarunas un runas uztveres iemaņu attīstīšanā un nostiprināšanā. 
 
 
Tikai virzienam „Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” 
VIA182 Angļu valodas pamati /2 KP; I/ 
Iļjinska Latisa; Asoc.prof.; Doktore 
Mācību kurss ir domāts iesācējiem angļu valodā, tā ir kā otrā svešvaloda. Mērķis: attīstīt 
komunikācijas prasmes angļu valodā, izmantojot lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas 
prasmju attīstīšanu. Gramatikas tēmu apguve, izmantojot komunikatīvo pieeju un tās integrēšana 
lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmju apguvē. 
 
VIV194 Vācu valodas pamati /2 KP; I/ 
Romanova Irina; Lektore 
Mācību kurss ir domāts iesācējiem vācu valodā (kā otrajā svešvalodā) un ir ar lietišķas vācu 
valodas praktisku orientāciju. Mērķis: attīstīt komunikācijas prasmes vācu valodā, izmantojot 
lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmju attīstīšanu. Gramatikas tēmu apguve, 
izmantojot komunikatīvo pieeju un tās integrēšana lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas 
prasmju apguvē. 

 
 

D daļa - Prakse/ Praktiskais darbs 
 
IUE120 Prakse (mācību) /4 vai 8 KP; I, D/ 
Didenko Konstantīns; Profesors; Doktors 
Mācību prakse. Iepazīšanās ar uzņēmumu, tā darbību kopumā un dažādu profesiju pārstāvju darbu, 
darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli. Prakses atskaites izstrādei 
nepieciešamās informācijas vākšana, sistematizēšana un apstrāde. Mācību prakses atskaites 
izstrādāšana atbilstoši nolikumam. 
 
 
IUV232 Prakse (kvalifikācijas) /12 vai 8 KP; I, D/ 
Ķipsna Jānis; Asoc.prof.; Doktors; 
Pirms diploma prakse. Iepazīšanās ar grāmatvedības profilam atbilstošās profesijas pārstāvju 
darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli. Attiecīgā profila profesijas 
kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamās informācijas vākšana, sistematizēšana un apstrāde. 
Sagatavot atskaiti, kurā atspoguļota visa informācija, kas nepieciešama kvalifikācijas darba 
izstrādāšanai, kā arī atskaitē studenti ietver savu prakses laikā veikto darbu aprakstu. 
 
 
IUE136 Prakse (kvalifikācijas) /12 vai 8 KP; I, D/ 
Gaile-Sarkane Elīna; Docente; Doktore; 
Pirms diploma prakse. Iepazīšanās ar mārketinga un tirdzniecības profilam atbilstošās profesijas 
pārstāvju darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli. Attiecīgā profila 
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profesijas kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamās informācijas vākšana, sistematizēšana un 
apstrāde. Kvalifikācijas prakses atskaites izstrādāšana atbilstoši nolikumam. 
 
 
ITE323 Prakse (kvalifikācijas) /12 vai 8 KP; I, D/ 
Sprancmanis Nikolajs; Profesors; Hab.doktors; 
Pirms diploma prakse. Iemaņas rūpniecības un tirdzniecības firmu loģistikas dienestu un 
speciālistu praktiskajā darbībā, kā arī pārvadājumu starpniekfirmu kravu ekspeditoru pienākumos. 
Kvalifikācijas prakses atskaites izstrādāšana atbilstoši nolikumam. 
 
 
IRO206 Prakse (kvalifikācijas) /12 vai 8 KP; I, D/ 
Zvanītājs Jānis; Asoc. profesors; Doktors 
Pirms diploma prakse. Iepazīšanās ar apdrošināšanas profilam atbilstošās profesijas pārstāvju 
darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli. Attiecīgā profila profesijas 
kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamās informācijas vākšana, sistematizēšana un apstrāde. 
Kvalifikācijas prakses atskaites izstrādāšana atbilstoši nolikumam. 
 
 
 

E daļa) – Gala  (valsts) pārbaudījumi 
 
IUV231 Kvalifikācijas darbs /8 KP; D/ 
Ķipsna Jānis, Profesors, Doktors 
Gada pārskata analīze un novērtēšana – informācijas analīzes un priekšlikumu kopums, izstrādāts 
izmantojot prakses laika iegūto informāciju un praktisko pieredzi, kā arī studiju laika apgūtās 
teorētiskās zināšanas. Satur pētījuma gaitas un rezultātu precīzu, skaidru un loģisko izklāstu un no 
pētījuma rezultātiem izrietošos secinājumus un priekšlikumus. Demonstrē prasmi izmantot 
ekonomiskās, grāmatvedības u.c. metodes un informācijas tehnoloģijas konkrēto jautājumu 
risināšanā. 
 
IUE 137 Kvalifikācijas darbs /8 KP; D/ 
Didenko Konstantīns, Profesors, Doktors 
Mārketinga plāns – informācijas analīzes un priekšlikumu kopums, izstrādāts izmantojot prakses 
laika iegūto informāciju un praktisko pieredzi, kā arī studiju laika apgūtās teorētiskās zināšanas. 
Satur pētījuma gaitas un rezultātu precīzu, skaidru un loģisko izklāstu un no pētījuma rezultātiem 
izrietošos secinājumus un priekšlikumus. Demonstrē prasmi izmantot ekonomiskās, mārketinga 
u.c. metodes un informācijas tehnoloģijas konkrēto jautājumu risināšanā. 
 
ITE324 Kvalifikācijas darbs /8 KP; D/ 
Sprancmanis Nikolajs, Profesors, Hab.doktors 
Kravu pārvadījumu starpniekfirmu darbības ekonomiskā un organizatoriskā analīze, priekšlikumi 
tās pilnveidošanai. Rūpniecības un tirdzniecības firmu loģistika dienestu pilnveidošanas projekts. 
 
IRO208 Kvalifikācijas darbs /8 KP; D/ 
Baranovskis Nikolajs, Profesors, Hab.doktors 
Patstāvīgs pētījums – informācijas analīzes un priekšlikumu kopums, izstrādāts izmantojot prakses 
laikā iegūto informāciju un praktisko pieredzi, kā arī studiju laikā apgūtās teorētiskās zināšanas. 
Satur pētījuma gaitas un rezultātu precīzu, skaidru un loģisku izklāstu un no pētījuma rezultātiem 
izrietošos secinājumus un priekšlikumus. Demonstrē prasmi izmantot ekonomiskās, statistiskās 
u.c. metodes un informācijas tehnoloģijas, kā arī ārvalstu pieredzi konkrēto jautājumu risināšanā. 
Apdrošināšanas kompāniju darbības ekonomiskā un organizatoriskā analīze, priekšlikumi tās 
pilnveidošanai. Apdrošināšanas pakalpojumu pilnveidošanas projekts. 
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6.pielikums 

 

Rīga – Mācībspēku dzīves un darba gājums  
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai 

“Uzņēmējdarbība un vadīšana” 
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Mācībspēku saraksts studiju programmai, 
realizācijas vieta – Rīga 

 
Vispārizglītojošie mācību kursi (kopā 20 KP) 

Obligātie studiju priekšmeti (20 KP) 
Ievads specialitātē Prof. Konstantīns Didenko; Prof. Anita Lanka; 
Matemātika Lekt. Ilze Karpinska; Lek. Svetlana Pavlova 
Datormācība (pamatkurss) Doc. Aleksandrs Fiļipovs 
Lietišķā komunikācija Pr.doc. Ilona Ezera 
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana Asoc.prof. Jānis Zvanītājs 
Ekonomiskā statistika Doc. Ausma Orlovska; Lekt. Jolanta Priede 
Angļu valoda Pr.doc. Tatjana Smirnova; Doc. Irina Liokumoviča 
Vācu valoda Lekt. Larisa Rozenberga; Lekt. Irina Romānova 

Nozares mācību kursi (kopā 36 KP) 

Obligātie studiju priekšmeti (14 KP) 
Mikroekonomika Prof. Viktors Nešpors 
Tirgzinības Asoc.prof. Elīna Gaile-Sarkane 
Makroekonomika Prof. Juris Saulītis 
Uzņēmējdarbības ekonomika Asoc.prof. Rasma Alsiņa 
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati Pr.doc. Daina Ose 

Obligātās izvēles priekšmeti (22 KP) 

Specializācija “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” (18 KP) 
Finansu grāmatvedība Lekt. Lolita Tīse 
Vadības grāmatvedība Lekt. Karīna Marinska 
Nodokļi un nodevas Doc. Kārlis Ketners 
Revīzija un kontrole Pr.doc. Jānis Mežiels 
Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana Lekt. Nadežda Semjonova 
Angļu valodā speckurss grāmatvedībā Lekt. Lubova Ņikuļina 
Vācu valodā speckurss grāmatvedībā Lekt. Irina Romānova 

Specializācija “Mārketings un tirdzniecības ekonomika” (18 KP) 
Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana Lekt. Rita Greitāne 
Pārdošanas veicināšana Lekt. Jūlija Grinberga 
Tirgzinību plānošana Lekt. Ieva Andersone 
Starptautiskās tirgzinības Doc. Dmitrijs Solovjovs 
Starptautiskā tirdzniecība Lekt. Inga Lapiņa 
Patērētāju uzvedība tirgū Lekt. Iveta Seržante 
Angļu valodā speckurss tirgzinībās Doc. Irina Liokumoviča 
Vācu valodā speckurss tirgzinībās Lekt. Irina Romānova 

Specializācija “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” (18 KP) 
Transporta ekonomika un tirgzinības Lekt. Jānis Kuškins 
Transports un pārvadājumu organizēšana Lekt. Jānis Kuškins 
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati Prof. Nikolajs Sprancmanis 
Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana Lekt. Liene Priedīte-Kancēviča 
Starptautiskā tirdzniecība Lekt. Inga Lapiņa 
Angļu valodā speckurss loģistikā Pr.doc. Tatjana Smirnova 
Vācu valodā speckurss loģistikā Lekt. Irina Romānova 
Angļu valodas pamati Pr.doc. Tatjana Smirnova 
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Vācu valodas pamati Lekt. Irina Romānova 
Specializācija “Apdrošināšana” (18 KP) 

Apdrošināšanas sistēma Latvijā Prof. Nikolajs Baranovskis 
Apdrošināšana Prof. Konstantīns Didenko 
Demogrāfija Prof. Nikolajs Baranovskis 
Apdrošināšanas likumdošana Asoc.prof. Jānis Zvanītājs 
Apdrošināšanas finansēšanas organizēšana Asoc.prof. Jānis Zvanītājs 
Sociālā apdrošināšana Prof. Nikolajs Baranovskis 
Angļu valodā speckurss apdrošināšanā Pr.doc. Tatjana Smirnova 
Vācu valodā speckurss apdrošināšanā Lekt. Irina Romānova 

Programmas un virziena priekšmeti (4 KP) 

Personāla vadīšana (pamatkurss) Pr.doc. Gunta Maurāne 
Kvalitātes vadīšana Prof. Anatolijs Magidenko 
Eiropas Savienības organizācija un funkcijas Prof. Konstantīns Didenko 
Projektu vadīšana Lekt. Rita Greitāne 
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati Prof. Nikolajs Sprancmanis 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 

Vārds uzvārds: 
Info: 

Konstantīns Didenko 
Profesors 

Dzimšanas datums: 1946.gada 23.augusts   
 
Izglītība 

Rīgas Tehniskā universitāte 
Specialitāte: Inženieris-ekonomists 1969.g. 
Rīga ZA Ekonomikas institūts 
Grāds: Ekonomikas zinātņu kandidāts 1985.g. 
  

 

Kvalifikācijas paaugstināšana 

Семинар международной ассоциации деканов экономических факультетов технических 
вузов 
2004. март, Киев, Украина, НТУУ, "КПИ", ФММ 
"Par drošu un sakoptu vidi" 
2004.g. jūnijā, seminārs, Rīga, Latvijā. 
"Nepilna laika studijas un tālākizglītība. Problēmas un iespējas" 
2004.g. aprīlī, metodiskais seminārs, RTU, Rīgā, Latvijā 
"Latvijas rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanas iespējas" 
2003.g. oktobris, RTU Zinātniski praktiskais seminārs (Semināra vadītājs), Rīgā, Latvijā 
Baltijas universitāšu administratoru seminārs 
2002.g., Tartū, Igaunijā 
Diskusija par ekonomikas zinātni Latvijā 
2002.g., LZA EI., Rīgā, Latvijā 
"Profesiju standartu izstrāde un pielietojums akreditācijas procesā augstākajā izglītībā" 
2002.g., AIP seminārs, Rīgā, Latvijā 
"Studentu pastāvīgais darbs un darbs grupās" 
2002.g., RTU metodiskais seminārs, Rīgā, Latvijā 
"Par sarežģīto saprotami un interesanti" 
2001.g., RTU metodiskais seminārs, Rīgā, Latvijā 
"Otrais Baltijas universitāšu administratoru seminārs" 
2001.g., Seminārs, Kauņā, Lietuvā 
"Seminar zur Erarbeitung von ECTS-Lehreveranstaltungen" 
2000.g., Vismārā, Vācijā 
"Project management" 
2000.g., seminārs "Buskerud" koledžā, Norvēģijā  
 
Zinātniskie grādi 

Ekonomikas doktors (Dr. oec.) 1992.g. 
Ekonomikas zinātņu kandidāts, Rīga ZA Ekonomikas institūts, 1985.g.  



 59

  
Darba pieredze 

RTU profesors no 2002.gada 
Profesors no 2001.gada līdz 2002.gadam.
Asociētais profesors no 1998.gada līdz 2001.gadam.
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta vadītājs no 1993.gada līdz 1997.gadam. 
Inženierekonomikas fakultātes dekāns no 1997.gada 
Docents no 1990.gada līdz 1998.gadam.
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras vadītājs no 1989.gada 
IEF dekāna vietnieks mācību darbā no 1982.gada līdz 1997.gadam.
Lektors no 1973.gada līdz 1990.gadam.
Asistents no 1971.gada līdz 1973.gadam.
Inženieris no 1969.gada līdz 1971.gadam. 

 
Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
Publicēto zinātnisko darbu saraksts no 2000.gada: 
  
Lēmumu pieņemšanas procesa modelēšana uzņēmumā// Ekonomiskie pētījumi 
uzņēmējdarbībā. RTU IEF Zinātniskie raksti. 2.sējums., iesp, Rīga, RTU, 2004., 11. lpp., 
līdzaut. I. Kolomeičuka; 
  
Verbesserung der Lebensgualitat der Mittelsdricht in Lettband // Unternehmungs wandel 
und Zukunftperpektiven in Mittelstand. XIII Betriebwirtschafliche Tage zu Schwerin 
2003.23 un 24. Oktober., iesp., Schwerin, 2004., 2. lpp., līdzaut. A. Zvejnieks; 
  
Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā // LZP Ekonomiskās un juridiskas zinātnes 
galvenie pētījumu virzieni 2003. gadā., iesp., Rīga, LZP, Nr.9, 2004, līdzaut. A. Magidenko, 
E. Gaile- Sarkane, V. Jurēnoks, N. Lāce; 
  
Morāli tehnisko aspektu ietekme uz cilvēka un sabiedrības drošību // Sabiedrība. Cilvēks. 
Drošība - 2004. Starptautiskā zinātniski - praktiskā konference 2004.g. 12. novembrī, iesp., 
Rīga, RTU, 2004,līdzaut. A. Jemeļjanovs, J. Puškina, J. Ieviņš;   

 
Cita informācija 

Aktivitātes: Kā zinātniski - pētniecisko darbu vadītājs veicu 2 darbus, kā zinātniskais 
izpildītājs veicu 18 darbus, kuri ieviesti ražošanā un mācību procesā. Manā vadībā 
viens doktorants aizstāvējis doktora disertāciju 4 doktoranti izstrādā ekonomikas 
doktora disertācijas.  
Piedalījos: TEMPUS project JEPS –11064/96, Industrial Logistics managment 
Master and Engineering Study Programmes, BERiL - Business Education Reform 
in Latvia, Pieaugušo ekonomikas un vadībzinību izglītības koncepcijas 
izstrādāšanā. Latvijas-Norvēģijas starptautiskajā programmā "Development of 
University Levol Courses in Management".  
Piedalos: Latvijas – Norvēģijas starptautiskajā programmā "Inovācijas un 
uzņēmējdarbība". 
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Apbalvojumi: Apbalvots ar vairākiem Izglītības un Zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, 
Latvijas izglītības fonda, Rīgas Tehniskās universitātes atzinības rakstiem. RTU 
Goda darbinieks. 
 

Papildus 
informācija: 

RTU inženierekonomikas fakultātes dekāns. RTU profesors. RTU Senāta loceklis, 
RTU Senāta komisiju loceklis. RTU IEF domes priekšsēdētājs. RTU Ekonomikas 
un vadībzinātnes profesoru padomes loceklis. RTU Rektora padomes loceklis. 
RTU dekānu padomes priekšsēdētājs. Akademisian international Akademy of 
Ecology and Life Protection Sciences (IAELPS). On the decision of IAELPS 
Presidium decorated by Lomonosov's medal. Tehnisko augstskolu ekonomikas 
fakultātes dekānu starptautiskās asociācijas loceklis. Zinātnisko izdevumu 
redakcijas kolēģijas loceklis. Londonas aktuāru institūta Rīgas eksaminācijas 
centra vadītājs. RTU padomes ar promocijas tiesībām zinātņu nozares 
"Ekonomika" un "Vadībzinātne" loceklis. Augstākās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas centra eksperts. IEF bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas 
priekšsēdētājs. IEF RUEK maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājs. 
Promociju darbu recenzents LU, LLU, ka arī Ukrainā, Krievijā. Sadarbības 
koordinators ar ārzemju un Latvijas augstskolām un nozaru asociācijām.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
  
Vārds, uzvārds ANITA LANKA 
 
Dzimšanas dati:  06.02.1950  
 
Pārvalda svešvalodas:  Krievu, angļu 
 
Izglītība:  LVU Filoloģijas fakultāte 
 
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 

Socioloģijas un pedagoģijas katedras docente un 
pasniedz sekojošus studiju  

      priekšmetus: 
Mācīšanās metodika 
Augstskolu didaktika 
Pedagoģiskās domas vēsture 
Pedagoģiskais process 
Audzināšanas teorija 
Pieaugušo izglītības teorija 

 
No 2002.gada janvāra ir RTU Humanitārā institūta 

direktore 
 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 

1. Lanka A. Pašizglītības loma pedagoga adaptācijā mainīgā vidē.// Pētījumu materiālu 
krājums. Rīga, RTU HI, 1998. (2 lpp.) 

2. Lanka A. Studentu mācīšanās pilnveides aspekti // Personība. Laiks. Komunikācija. 
(Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2001.g.1.-2.marts) Rēzekne, 
Rēzeknes augstskola, 2001. (4 lpp.) (Referāts nolasīts Rēzeknē, 2001. gada 1. martā ) 

3. Lanka A. Augstskolu lekcija mūsdienu didaktikas skatījumā. // DPU 9.ikgadējās 
zinātniskās konferences rakstu krājums A 13 Daugavpils, DPU izdevniecība “Saule”, 2001. 
(2 lpp.) 
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4. Lanka A. Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas. // Rīgas Tehniskās universitātes 
Zinātniskie raksti. Rīga, RTU, 2002. ( 6 lpp.) ( Referāts nolasīts RTU 42. starptautiskā 
zinātniskā konferencē Rīgā , 2001. gada 11. oktobrī) 

5. Lanka A. Strategy for Dialectic Development of the VET Teacher Training Programme. // 
Vocational Education and Training: Research and Reality. Kaunas, 2002/4 (6 lpp.) 
(Referāts nolasīts Starptautiskā konferencē ”Qualification of Vocational Teacher – a Key 
Indicator of VET System Quality “ Vitauta Magnus Universitātē Kauņā, 2002. gada 25. 
aprīlī ) 

6. Lanka A. Mūsdienu tehniskās inteliģences izglītošanas teorētiskie avoti.  
 Referāts nolasīts RTU 43.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 2002.gada  
 14.oktobrī. 
7. Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika. RTU Zinātniskie raksti. 

8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 4.sēj., Rīga,   
      RTU, 2003, 41.-46.lpp. 
8. Lanka A. Objektīvās pedagoģiskās likumsakarības, tradicionālie jēdzieni un mūsdienu 

pedagoģiskā realitāte. Referāts nolasīts RTU 44.Starptautiskā zinātniskā konferencē Rīgā, 
2003.gada 10.oktobrī. 

      9. Lanka A. Laboratorijas darbu pedagoģiskā lietderība (studentu un pedagogu skatījumā). 
Referāts nolasīts RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konferencē  

      Rīgā, 2004.gada 15.oktobrī. 
     10. Lanka A. Vērtēšana procesorientētās studijās. Referāts nolasīts RTU 46.Starptautiskā 

zinātniskā konferencē Rīgā, 2005.gada 14.oktobrī. 
11. Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā. RTU Zinātniskie raksti. 

8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 8.sēj., Rīga, RTU, 2005 (6 lpp.) 
12. 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. Programma un tēzes. 65.-66.lpp. 
 

 
PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
 
Vadīti ap 20 maģistra darbi gan LVU, gan RTU. 
Vadīti ap 40 bakalaura darbi un 60 kvalifikācijas darbi. 
 
Docētie studiju kursi: 
 LVU “Vispārīgā pedagoģija”, “Audzināšanas teorija”,”A.Adlera psiholoģiskās atziņas 
pedagoga darbā”. 
 RTU “Pedagoģiskais process”, “Mācīšanās metodika”, “Audzināšanas teorija”, 
“Pedagoģiskās domas vēsture”, “Augstskolu didaktika”. 
 
Ir izstrādāti studiju kursi, kuri tiek realizēti studiju programmā “Arodpedagoģija”: 
 “Pedagoģiskais process”, “Mācīsanās metodika”, “Audzināšanas teorija”. 
  
Darbojas RTU Senāta Studiju programmu komisijas darbā. 
 
 
Kopā ar profesoru E.Mūrnieku ir izstrādāta koledžas līmeņa studiju programma “Arodpedagoģija”. 
 
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” ). 
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Metodiskās publikācijas    
1. Lanka A. Pedagoga un audzēkņu mijiedarbība mācību vidē. RTU HI, 1999. (48 lpp.) 
2. Lanka A., Mūrnieks E., Vadone I. Metodiskie ieteikumi arodskolotāju pamata 

pedagoģiskās izglītības viengadīgās programmas dalībniekiem. RTU HI Socioloģijas un 
pedagoģijas  katedra. Rīga, 1999. (14 lpp.) 

3. Līdzautore Leonardo da Vinci projekta rezultātu apkopojumam metodiskā krājumā 
“Modulis – saikne starp sākuma un tālāko profesionālo izglītību”. Rīga, RTK, 2001. (64 
lpp.) 

4. Lanka A. Valodas apguves raksturojums. Komunikativitāte valodas apguvē sākumskolā. // 
Metodikas rokasgrāmata sākumskolai. Rīga, LVAVP, UNDP,  2000. ( 27 lpp.) 

5. Lanka A. Changing my Teaching style through experiential learning. // The Rope. Stories 
of Adult Education. Nordic Folk Academy, 2000. (3 lpp.) 

6. Lanka A. Latviešu valoda Latvijas bērniem. // Tagad – 1999. – Nr.3-8.-9..lpp. 
7. Lanka A. Lai bērns skolā justos labi. // Skolotājs – 1999. – Nr.3 – 43. –46.lpp. 
8. Lanka A. Kāds ir studentu guvums plūsmas lekcijās. // Jaunais Inženieris – 2002. – Nr.13 – 

3. lpp. 
9. Lanka A. Mācīšanās metodika. Mācību līdzeklis./ Ievads studiju nozarē. Rīga, RTU, 2002. 

(30 lpp.) 
10. Lanka A. Pedagoģiskais process. RTU HI, 2003. (99 lpp.) 
11. Lanka A. Metodiskie ieteikumi./ Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma „Arodpedagoģija”. Rīga, RTU, 2004. (21 lpp.) 
12. Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi./ Viengadīgās arodskolotāju pamata 

pedagoģiskās izglītības programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (15 lpp.)  
13. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (55 lpp.) 

 
 
ORGANIZATORISKAIS DARBS 
 
RTU Zinātnisko rakstu sērijas “Humanitārās un sociālās zinātnes” redkolēģijas locekle. 
RTU Humanitārā institūta direktore. 
 
Sabiedriskā aktivitāte: 
 
Lektores darbība Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā. 
Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas apguves valsts programma). 
Sadarbība ar LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu ( promocijas darbu recenzente). 
Sadarbība ar IZM Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, lasot lekcijas skolotāju, 
skolu vadītāju un metodiķu kursos. 
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. 
(2000. gada maijs – 2001. gada decembris) dalība starptautiskā projektā “Akcentu un struktūras 
maiņa arodpedagoģiskajā izglītībā Latvijā un Lietuvā”, kura ietvaros tika nolasītas lekcijas “ 
Mācīšanās teoriju attīstība“, “ Mācīšanās mūsdienīga interpretācija” un “ Skolotāja lomas maiņa 
mūsdienu izglītībā”. Ir iesniegts raksts ”Interaktīvās mācību metodes arodpedagoģijā”.  
Starptautiska konference „Development of Training of Traines network” Tessalonikos 
(Thessaloniki), oktobris, 2004 
 Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”, Vīne, 29-30.06.2005 
 Seminārs „Initiating VET TTNet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:   Ilze Karpinska 
Info:   lektore 
Dzimšanas datums: 1944.gada 24. augusts 

 
Izglītība 

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte no 1963.gada līdz 1968.gadam. 
  

Kvalifikācijas paaugstināšana 
Latvijas Valsts universitāte, kvalifikācijas celšana no 1985.gada janvāra līdz 1985.gada 
decembrim.  
Erevānā, kvalifikācijas celšana no 1980.gada janvāra līdz 1980.gada decembrim.  
Ļeņingradā kvalifikācijas celšana no 1975.gada janvāra līdz 1975.gada decembrim.  
Minskā kvalifikācijas celšana no 1970.gada janvāra līdz 1970.gada decembrim.  

 
Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1998.gada  

Amats: lektore   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1995.gada līdz 1998.gadam. 

Amats: asistente Inženiermatemātikas katedrā     
Rīgas Tehniskā universitāte no 1987.gada līdz 1995.gadam. 

Amats: asistente Augstākās matemātikas katedrā    
Rīgas Tehniskā universitāte no 1971.gada līdz 1987.gadam. 

Amats: vecākā pasniedzēja   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1968.gada līdz 1971.gadam. 

Amats: asistente  
  

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 
Metodisko publikāciju skaits: 3 

 
Pedagoģiskā darbība 

Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Matemātiskā analīze, analītiskā ģeometrija, varbūtību teorija, matemātiskā statistika, 
biznesa statistika, matemātiskā fizika, matemātika ekonomistiem. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Aleksandrs Fiļipovs 
Info:   Docents 
Dzimšanas datums: 1944.gada 28. oktobris 

 
Izglītība 

Rīgas politehniskais institūts līdz 1972.gadam. 
Specialitāte: radio inženieris  
 

Valodas 
Krievu: ļoti labi  
Angļu: mazliet  
Vācu: labi  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1995.gada  

Amats: docents (līgumdarbs)   
Rīgas Tehniskā universitāte no 1972.gada līdz 1989.gadam. 

Amats: līgumdarbu vec. inženieris  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1978.gada līdz 1987.gadam. 

Amats: radioiekārtu katedras vec. pasniedzējs  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1987.gada  

Amats: radioiekārtu katedras docents  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1978.gada līdz 1990.gadam. 

Amats: Radiotehnikas un sakaru fakultātes dekāna vietnieks mācību darbā    
  

Pedagoģiskā darbība 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 

RTU Inženierekonomikas fakultāte. RUE profesora grupa: 
-datorzinības, datormācība ekonomistiem, prognozēšana, ekonomikas informatīvas 
sistēmas 
 
Cita pedagoģiskā darbība: 

RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Apraides sistēmu profesora grupa: 
-attēla pārraide, attēla pārraides sistēmas, televīzijas uztvērēji, videoierakstu sistēmas, 
ciparu TV apraide, attēla un skaņas apraide, datoru lietošana inženieru darbā. 

Telekomunikācijas koledžā: Datori telekomunikācijas uzdevumos 
RTU SESMI muitas koledža: Datormācība 
 
Cita informācija 

Aktivitātes: 
LV elektrosakaru inspekcijas radioamatieru eksaminācijas komisijas loceklis. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds Ilona Ezera 
Info:   Docente (prakt.) 
Dzimšanas datums: 1955.gada 25. novembris 

 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1998.gada līdz 2000.gadam. 

Grāds: Maģistrs  
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1997.gada līdz 1998.gadam. 

Specialitāte: ekonomika un vadība 
Grāds: Bakalaurs  

Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte no 1975.gada līdz 1982.gadam. 
Specialitāte: inženieris - ekonomists  
  

Kvalifikācijas paaugstināšana 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts no 2002.gada augusta līdz 2002.gada 
decembrim.  

Augstskolu didaktika: Mūsdienu teorijas un prakse, sertifikāts  
  

Valodas 
Krievu: ļoti labi  
Vācu: ļoti labi  
Angļu: mazliet  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 2005.gada  

Amats: prakt. docente  
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1993.gada  

Amats: lektore 
LR MK Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija no 1996.gada līdz 1997.gadam. 

Amats: vadītāja palīdze  
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no 1993.gada līdz 1996.gadam. 

Amats: ministra palīdze  
Rīgas politehniskais institūts no 1984.gada līdz 1993.gadam. 

Amats: vecākā inženiere, asistente  
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs no 1984.gada līdz 1985.gadam. 

Amats: laborante  
Rīgas eksperimentālā tehnoloģisko rīku rūpnīca no 1982.gada līdz 1983.gadam. 

Amats: ekonomiste  
  

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 

Ieviņš J., Ezera I. Darba vide kā būtisks organizācijas informācijas sistēmas elements//Ekonomika 
un uzņēmējdarbība. RTU zinātniskie raksti. - Rīga: RTU, 2004. - 47. - 54. lpp.; 

Ieviņš J., Ezera I. Motivation and Management Practice in Latvia Today // Economics and 
Management : International Scientific Conference, March 15, 2002., Kaunas; 

Ieviņš J., Ezera I. Darba aizsardzības aktuālas problēmas // Tautsaimniecības un izglītības 
attīstības problēmas mūsdienu periodā: Starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes. - R.: 
RTU, 2002. - 19.lpp.; 
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Ezera I., Ieviņš J. Sociāli ekonomiskā vide un uzņēmuma vadīšana // Ekonomika un 
uzņēmējdarbība: RTU zinātniskie raksti. - R.:RTU, 2001. - 58.-65. lpp.; 

Ezera I., Dreiberga S., Graudiņa I. Lietišķā komunikācija: atkārtots papildināts izdevums - R.: 
Kamene, 2000. - 100 lpp.; 

Ezera I., Ieviņš J. Motivācija un vadīšanas prakse Latvijā pašreizējā periodā// Rūpniecības attīstība 
pāejas periodā: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences tēžu krājums.- Rīga, RTU, 1999.; 

Ezera I., Dreiberga S., Graudiņa I., Jurēvičš A. Lietišķā komunikācija - Rīga.: Kamene, 1999. - 
64.lpp.; 

Ezera I. Lietišķā komunikācija.// Sociālie un ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbības vadīšanā: 
Zinātnisko rakstu krājums. - Rīga.: RTU, 1998. - 120. -122.lpp. 

 
Pedagoģiskā darbība 

Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Lietišķā komunikācija; 
Uzņēmējdarbības vadīšana; 
Vadīšanas teorija; 
Vadīšanas ētika. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 

Vārds uzvārds: 
Info: 

Jānis Zvanītājs 
Asoc. Profesors 

Dzimšanas datums: 1957.gada 13. janvāris  
   
Izglītība 

Rīgas Politehniskais institūts līdz 1980.gadam. 
Specialitāte: Inženieris ekonomists  

Kvalifikācijas paaugstināšana 

Eiro inovāciju menedžeru kurss, sertifikāts no 2002.gada janvāra līdz 2002.gada decembrim. 
Piezīmes: ES apmācību projekts 
BALTEX mācību programmu apgūšana no 1998.gada janvāra līdz 1998.gada decembrim. 
Piezīmes: izstrāde Zviedrijā 
Zviedrijas valdes akadēmiskais kurss “Īpašuma tiesības un valdes darbs” no 1995.gada janvāra 
līdz 1995.gada decembrim. 
Belgradas Universitāte, stažēšanās (10 mēneši) no 1989.gada janvāra līdz 1989.gada oktobrim.  

Zinātniskie grādi 

1985. g. aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija Maskavas Tekstilinstitūtā 1992. g. 
piešķirts Latvijas Dr. oec. grāds   

Valodas 

Angļu:  labi 
Krievu: ļoti labi  

Darba pieredze 

Rīgas Tehniskā universitāte no 1990.gada līdz 2002.gadam. 
Amats: katedras vadītājs, RUO profesoru grupas vadītājs 
Rīgas aviācijas institūts no 1999.gada līdz 2000.gadam. 
Amats: Administratora darbs  
VAS “VNĪA” no 1997.gada līdz 1999.gadam. 
Amats: Valsts pilnvarnieks  
A/S “Daugavpils ķīmiskās šķiedras kombināts no 1994.gada līdz 1995.gadam.
Amats: Valsts pilnvarnieks  
LR Ekonomikas ministrs no 1994.gada līdz 1995.gadam. 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1990.gada līdz 1994.gadam. 
Amats: katedras vadītājs 
Belgradas universitāte(Dienvidslāvija) no 1989.gada līdz 1990.gadam. 
Amats: Zinātniski pētnieciskā darbība 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1985.gada līdz 1989.gadam. 
Amats: lektors 
Rīgas Politehniskais institūts no 1983.gada līdz 1985.gadam. 
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Amats: mērķa aspirants Maskavas tekstilinstitūtā 
Rīgas Politehniskais institūts no 1980.gada līdz 1982.gadam. 
Amats: asistents 
   

Dalība svarīgākajos projektos 

PHARE projekts “LAA informātikas nodrošinājums” no 2000.gada janvāra līdz 2000.gada 
decembrim. 
Piezīmes: vērtētājs ekonomiski – finansiālajos jautājumos 
SCORE projekts “Sabiedrisko ēku energoresursu patēriņa analīze” no 1999.gada janvāra līdz 
1999.gada decembrim. 
Piezīmes: projekta vadītājs 
BALTEX projekts “Menedžmenta apmācība inženierzinātnēs” no 1999.gada janvāra līdz 
1999.gada decembrim. 
Piezīmes: lokālais eksperts 
PHARE projekts “Stratēģiskā partnera, konsultanta izvēle LAA” no 1995.gada janvāra līdz 
1995.gada decembrim. 
Piezīmes: vērtētājs ekonomiski – finansiālajos jautājumos, Brisele 
“Valsts investīciju programma” no 1995.gada janvāra līdz 1995.gada decembrim. 
Piezīmes: izstrāde, vadība, prezentācija  

 
Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
26 zinātniskās publikācijas 
  

Pedagoģiskā darbība 

Cita pedagoģiskā darbība: 
Bakalauru, maģistru, doktorantu darbu vadītājs.  
Bakalauru, maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas vadītājs RUO katedrā 
Starptautiskās BALTEX maģistru programmas aizstāvēšanas komisijas loceklis RTU 
Lekciju kursu izstrāde un vadīšana bakalauru, inženieru, maģistru, doktorantūras studijās 
RTU IEF 
 
Starptautiskā pedagoģiskā pieredze: 
 Lekciju kursa “Ekonomika un uzņēmējdarbība Baltijas valstīs” lasīšana (36 st.) Nīšopingas 
 komerckoledžā (Zviedrija) 1999. 
   

 

Cita informācija 

Aktivitātes: Zinātniski praktisko darbu izstrāde: Vadījis darba grupas zinātnisko darbu 
izpildei sekojošām valsts institūcijām: (LR Ekonomikas ministrija, LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, LR Valsts nodarbinātības 
dienests, LR Satiksmes ministrija u.c. Izstrādāto darbu piemēri: - Valsts 
rūpniecības stratēģijas izstrāde. - Ēku renovācijas pamatojums un biznesa plāna 
izstrādes metodika. - Valsts nodarbinātības dienesta attīstības koncepcija. -
Valsts investīciju programmas efektivitātes rādītāju noteikšana. - Civiltiesiskās 
apdrošināšanas limitu noteikšana būvniecībā.  
Vadījis darba grupas zinātniski praktisko darbu izstrādē pašvaldībām un 
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organizācijām (Jūrmalas pilsēta, Rīgas reģions attīstības padomes, Baltijas jūras 
piekrastes attīstības aģentūra, Valmieras pagasts, Mežotnes pagasts, Ādažu 
pagasts u.c.) Izstrādāto darbu piemēri: - Jūrmalas transporta attīstības 
koncepcija. - Lielrīgas reģiona ekonomiskās attīstības analīze. - Baltijas jūras 
piekrastes reģiona attīstības koncepcija - Pieteikumu izstrāde Valsts investīciju 
programmai.  
Kā konsultants, darba grupu vadītājs izpildījis pasūtījumus: -
uzņēmējsabiedrībās (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Rīgas ostas pārvaldes, a/s 
“Skonto”, a/s “Brocēnu šīferis” u.c.) - investīciju un attīstības fondos (Latvijas 
biznesa konsultāciju fonds, Pašvaldību kreditēšanas fonds, Vides fonds u.c.)  

Atzinības: 1998.g. – LR Ekonomikas ministrijas goda raksts par labākā inženierdarba 
vadīšanu Piešķirts Latvijas izglītības fonda (LIF) atzinības raksts par: 2001.g. –
labākā inženierdarba vadīšanu; 2002.g. – labākā maģistra darba vadīšanu  

 
Papildus informācija: 

 
Galvenās profesionālās darbības sfēras: Ražošanas un 
uzņēmējdarbības organizēšana Investīciju projektu izstrāde; Finansu –
ekonomiskā analīze; Projektu finansu – ekonomiskās efektivitātes 
noteikšana; Biznesa plānu izstrāde; Marketinga stratēģijas izstrāde; 
Attīstības programmu izstrāde.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  
 

Vārds, Uzvārds Ausma Orlovska 
 

Dzimšanas gads 
 

1939.g. 16.aprīlī  

Izglītība  Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas un juridiskā fakultāte absolvēta 
1967.g.; diploma Nr.079020; specialitāte “ekonomists” 
 

Zinātniskie grādi Zinātniskā kandidāta grāds piešķirts 1975.g. 30.jūnijā; diploma Nr.000467 
Docenta grāds – 1982.g. 8.septembrī; Nr.056817 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds – nostrificēts 1992.g. 10.septembrī; 
C-D Nr.000412 
 

Darba pieredze 1966.-1968. PSRS CSP ZPT Latvijas nodaļā vecākais ekonomists; 
1968.-1977. PSRS CSP ZPT Latvijas nodaļā vecākais zinātniskais 
līdzstrādnieks; 
1977.-1979. Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Statistikas un 
demogrāfijas katedras vecākā pasniedzēja; 
No 1979.gada LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un 
demogrāfijas katedras docente; 
No 1990.gada RTU IEF SESMI docente. 
 

Stažēšanās, 
papildizglītošanās 

1982.g. Maskavas Ekonomikas un statistikas institūtā; 
1987.g. Latvijas Valsts Statistikas komitejā; 
1992.g. Latvijas Rūpniecības ministrijas 9 uzņēmumos; 
1992.g. Zviedrijas Valdes Akadēmijā, Stokholmā; 
1994.g. Eiropas Kopienas PHARE programmas ietvaros Dānijā, 
Bornholmā. 
 

Zinātnisko 
pētījumu virziens, 
zinātniskā 
sadarbība 

Latvijas starpnozaru bilances sastādīšanas problēmas; 
Latvijas ekonomiskie sakari, starpnozaru proporcijas; 
Latvijas tautsaimniecībā nodarbināto ekonomiski demogrāfiskais 
raksturojums; 
Personīgā patēriņa analīze; 
Tautsaimniecībā nodarbināto saslimstība; 
Naudas ieņēmumu un izdevumu teritoriālo bilanču izstrādāšanas 
problēmas; 
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Rīgā, Erevānā, Maskavā, Tallinā, 
Ļeņingradā, Kijevā, Minskā, Vācijā, Grieķijā. 
 

Pedagoģiskais 
darbs, 
akadēmiskie kursi 

Plāna tautas saimniecības bilance; 
Rūpniecības statistika; 
Statistikas vispārīgā teorija; 
Sociāli ekonomiskā statistika; 
Uzņēmējdarbības statistika; 
Ekonomiskā statistika; 
Banku un finanšu statistika; 
Latvijas tautsaimniecība. 
 

Zinātniskās 
publikācijas 
 

Kopā - 53 
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Publicētā mācību 
literatūra 

2 mācību līdzekļi; 
3 metodiskie materiāli; 
4 kursa programmas. 
 

Valodu prasme Latviešu – dzimtā; 
Krievu – teicami; 
Vācu – sarunvalodas līmenī. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds: Jolanta Priede 
 
Dzimšanas dati: 1978.gada 26.maijs 
 
Izglītība:  

2003.gadā iestājusies RTU IEF doktorantūrā, kur studē šobrīd. 
2003.gadā ieguvusi RTU IEF maģistra grādu ekonomikā. 

            1999.gadā ieguvusi RTU IEF ekonomikas bakalauru; 
1996.gadā beigusi Rīgas 3.vidusskolu; 

 
Darba pieredze: 

No 2005.gada marta RTU Studiju daļas vadītāja. 
No 2004.gada septembra asistente SESTEL katedrā; 
1999.gada augusts – 2001.gada maijs RTU SESMI Muitas kursu vadītāja; 
1998.gada oktobris līdz 2005.gada aprīlis RTU SESMI (Starptautisko ekonomisko sakaru 
un muitas institūts) SESTEL katedras (Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta 
ekonomikas un loģistikas katedras) vadošā speciāliste; 
1995.gadam līdz 1999.gadam vasarās RTU Uzņemšanas komisijas vadošā speciāliste; 
1993.gada vasarā viesmīle LR Augstākajā Padomē; 

 
Papildus iemaņas:  
   B kategorijas autovadītāja apliecība; 

Iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, Microsoft FrontPage, PowerPoint, internets). 
 
Sabiedriskās aktivitātes: 
 Kopš 2005.gada RTU Senāta padomniece; 

Kopš 2005.gada RTU Senāta studiju kvalitātes un studiju programmu komisijas 
priekšsēdētāja vietniece; 
Kopš 2003.gada sabiedriskas organizācijas “Students studentam” valdes priekšsēdētāja. 
No 1997.gada līdz 2005.gadam RTU IEF Studentu pašpārvaldes locekle; 
No 1998.gada līdz 2005.gadam RTU IEF Domes locekle; RTU Studentu parlamenta (SP) 
locekle; RTU Senāta locekle; RTU SP valdes locekle un Kultūras nodaļas vadītāja; 
2001.gada līdz 2004.gadam RTU Studentu parlamenta prezidente; 
2004.gada līdz 2005.gadam RTU Studentu parlamenta Finanšu nodaļas vadītāja; 
1999.gadā līdz 2003.gadam LSA (Latvijas Studentu apvienības) kongresa dalībniece un 
LSA domes locekle; 
vairāku projektu vadītāja, t.s. 2004. un 2005.gadā “RTU Karjeras dienas”. 

 
Valodu prasme:  
            latviešu valoda – dzimtā; 

angļu valoda – sarunvalodas līmenī; 
 krievu valoda – labas zināšanas. 



 74

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS  
 

Vārds, uzvārds  TATJANA SMIRNOVA  
Dzimšanas datums  15.04.73 
 
DARBA PIEREDZE 
  
• Darba devēja nosaukums   Rīgas Tehniskā universitāte, Valodu Institūts 
• Datumi (no – līdz)  2004 līdz šīm brīdim 
• Amats  Praktiskā docente, angļu valodas pasniedzēja 
• Darba pienākumi  Angļu valodas mācīšana īpašiem nolūkiem, angļu valodas 

profesora grupas metodiskā vadītāja 
 

• Datumi (no – līdz)  1995 - 2004 
• Amats  Lektore, angļu valodas pasniedzēja 
• Darba pienākumi  Angļu valodas mācīšana īpašiem nolūkiem 

 
• Datumi (no – līdz)   1993, 1994. gada vasara-rudens 
• Darba devēja nosaukums   Friday Bridge International Farm Camp 
• Amats   Vadītāja asistente 

 
• Datumi (no – līdz)  1991- 1993 pavasaris 
• Darba devēja nosaukums   SIA ‘Neris’  
• Amats  Sekretāre 
• Darba pienākumi  administrēšana; lietvedība 
 
 
IZGLĪTĪBA 
 
• Datumi (no – līdz)   2002-2004 
• Iestādes nosaukums  Latvijas Universitāte 
• Pamatpriekšmeti  Angļu filoloģija  
• Iegūtais grāds  Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā ar izcilību 

 
• Datumi (no – līdz)  1997-2002 
• Iestādes nosaukums   Latvijas Universitāte 
• Pamatpriekšmeti  Angļu filoloģija 
• Iegūtais grāds  Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā 
 
Dzimtā valoda  KRIEVU 
 
CITAS VALODAS 
  LATVIEŠU 
• Lasīšanas prasmes  izcili 
• Rakstīšanas prasmes  labi 
• Runāšanas prasmes  labi 



 75

   
ANGĻU 

• Lasīšanas prasmes  izcili 
• Rakstīšanas prasmes  izcili 
• Runāšanas prasmes  izcili 
 
 
ORGANIZĀCIJAS 
PRASMES UN IEMAŅAS 

 - RTU Valodu Institūta Padomes locekle 
- Angļu valodas profesora grupas metodiskā vadītāja 
- 2004-2005. g. es piedalījos Leonardo da Vinci 
QUALSPELL projekta īstenošanā  

 
TEHNISKĀS PRASMES UN 
IEMAŅAS 

 Spēju strādāt ar lielāko daļu Microsoft datoru programmām 

 
CITAS PRASMES UN 
IEMAŅAS 

 2004 B&M Macības centrs 
Gida sertifikāts 

 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA   Publikācijas 

- ‘Handbook of LSP Examinations’, projekta dalībniece, 
TUT Izdevniecība (2004) 
- ‘Bakalaura studiju programma svešvalodā RTU 
studentiem’, viena no programmas sastādītājām, RTU 
Izdevniecība (2004) 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:   Irina Liokumoviča  
Info:   docente 
Dzimšanas datums: 1955.gada 5. janvāris 

 
Kvalifikācijas paaugstināšana 
Piedalīšanas Britu padomes projektā: “Interneta pielietošana angļu valodas mācīšanā” no 
1999.gada novembra līdz 2001.gada februārim. Sertifikāts  
BBC angļu valodas skola (Londona, Anglija) no 1999.gada jūlija līdz 1999.gada augustam. 
Sertifikāts  
Oxfordas Universitātes Lingvistikas un Filoloģijas centrs (Oxforda, Anglija) no 1995.gada 
septembra līdz 1995.gada oktobrim. Sertifikāts  

  
Zinātniskie grādi 

Filoloģijas zinātņu doktore (Dr. philol.), Rīga, 20.09.94:  
  

Zinātniskā darba virzieni 
Lingvistikas aspekti angļu valodas mācīšanā.  

 
Valodas 

Angļu: ļoti labi  
Vācu: labi  
Krievu: ļoti labi  
Latviešu: ļoti labi  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1998.gada  

Amats: Valodu institūta docente  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1987.gada līdz 1998.gadam. 

Amats: Svešvalodu katedras vecākā pasniedzēja  
Minskas Lingvistikā Universitāte no 1987.gada līdz 1991.gadam. 

Amats: Informātikas un pielietojamās lingvistikas katedras aspirante, neklātienes nodaļa  
Rīgas Politehniskais institūts no 1984.gada līdz 1987.gadam. 

Amats: Svešvalodu katedras štata pasniedzēja  
Rīgas Politehniskais institūts no 1977.gada līdz 1984.gadam. 

Amats: Svešvalodu katedras pasniedzēja ar stundu apmaksu  
Ražošanas apvienība “Komutators” no 1977.gada līdz 1984.gadam. 

Amats: inženiere – tulks  
  

Dalība svarīgākajos projektos 
Starptautiskas konferences no 1995.gada līdz 2003.gadam. 
Oxforda, Anglija (1995); Aalborga, Dānija (1996); Maskava, Krievija (1997, 1999, 2001, 2003); 
Rīga, Latvija (1998, 2000, 2003.); Kaunas, Lietuva (2000, 2002); Szczyrk, Polija (2001) 

 
Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
Kopējais zinātnisko darbu skaits: 38 

On the Autonomy of Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions// Proceeding of 
the International Conference: “Learner’s Autonomy in Foreign Language Learning.” –23 –25 
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April 1998. – Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Riga: “Vārti”, 1998. 
– 22 –23. lpp. 

Linguistic Aspects in English Language Teaching // Proceedings of the 4th International 
LATEUM Conference: “Linguistic Theory and ELT: Current Trends.” – 17 – 20 September 1997. 
– Moscow State University. – M.: “Dialogue – MSU”, 1998. – 36-39. lpp. 

The Role of Key Words in the Semantic Structure of the Text // New Developments in Modern 
Anglistics Proceedings of the 5th International LATEUM Conference: “Linguistic Theory and 
ELT: Current Trends.” –22 –25 September 1999. – Moscow State University. – Moscow: ”MAX  
Press”, 2001. – 40 –41. lpp. 

The Role of Linguistics in ELT in the 21st Century // Scientific journal “Language Learning / 
Teaching in the Context of Social Changes”, 2000, No. 1, Kaunas University of Technology, 
Faculty of Humanities, Centre of Foreign Languages, 46 – 48. lpp.     

The New Century: the Need for Different Approaches to Teaching English for Business // 
International Scientific Conference Materials: “Foreign Languages for Professional and Scientific 
Purposes.” – 31 March 2000.- Riga Technical University.- Riga: RTU izdevniecība 2002. –52-56. 
lpp. 

Some Aspects of Vocabulary Acquisition in the Age of Globalization // Proceedings of the 14th 
International Conference on Foreign / Second Language Acquisition.- 24 – 26 May 2001, Szczyrk, 
University of Silesia.- Sosnowiec, Poland 2001              

Some New Approaches to the Semantic Representation of the Text Content // Scientific Journal 
“Studies about Languages”, 2002, No. 3, ISSN 1648-2824, Kaunas University of Technology, 
Faculty of Humanities, Centre of Foreign Languages, Kaunas: ”Technologija”, 2002, -. 51.-54 
lpp., http//www.kalbos.lt 

Key words and Lexical Chunks as Means of Vocabulary Acquisition in the Context of Modern 
Tendencies in ELT // 6th International LATEUM Conference: Emerging Standards in ELT and 
Linguistics. – 19-22 September 2001. – Moscow State Lomonosov University, Faculty of 
Philology. – LATEUM Newsletter 2002#1, - Moscow 2002. – 61. lpp. 
http//www.lateum.ru/Articles/Liokumovich.htm 

Dynamic Aspect of the Semantic Structure of the Scientific - Technical Text: a Formal Approach 
// Proceedings of the 7th International LATEUM Conference: Towards Interactive Teaching: EL 
teaching and EL learning. – 17 – 20 September 2003. – Moscow State Lomonosov University, 
Faculty of Philology (in press). 
 
Cita informācija 

Aktivitātes: 
Profesionālais un sabiedriskais darbs: RTU Valodu Institūta Padomes locekle;  
Metodiskās komisijas locekle; 
Inženierekonomikas fakultātes mācību un metodisko darbu koordinatore ; 
Baltkrievijas komunikatīvās lingvistikas asociācijas locekle; 
Angļu valodas apmācīšanas kontaktu grupas locekle; 
Oxsford University Press Kluba locekle. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:   Larisa Rozenberga 
Info:   lektore 
Dzimšanas datums: 1948.gada 3. novembris 

 
Izglītība 
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts līdz 1999.gadam. 

Specialitāte: Pedagoģijas maģistre  
Latvijas Valsts Universitāte līdz 1973.gadam. 

Specialitāte: Filoloģija, vācu valodas pasniedzēja  
 

Kvalifikācijas paaugstināšana 

“Lietišķā vācu valoda profesionāli orientētās mācību iestādēs”, Libeka, Vācija no 2000.gada 
oktobra līdz 2000.gada novembrim.  

Lineburgas universitātes Austrumu akadēmijā (Vācija) “Izglītības un sabiedrības virzības 
perspektīva no 1998.gada janvāra līdz 1998.gada decembrim.  

Hāgenas tālmācības universitātē, Vācijā “Jaunākā vācu un Eiropas literatūra” no 1997.gada 
janvāra līdz 1997.gada decembrim.  

 
Zinātniskā darba virzieni 
1997.g. – Pētniecisks darbs saskarsmes psiholoģijā (Hāgenas tālmācības Universitāte, Vācija) 
“Unterschiede im Kommunikationsverhalten in der Familie und am Arbeitsplatz – eine empirische 
Stadie”1999.g. – Maģistra darbs pedagoģijas vēsturē  
 
Valodas 

Krievu: ļoti labi  
Vācu: ļoti labi  
Angļu: pamatzināšanas  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1996.gada  

Amats: lektore  
Rīgas tūrisma skola  no 1994.gada  līdz 1994.gadam. 

Amats: vācu valodas pasniedzēja  
Latvijas Valsts universitāte no 1990.gada līdz 1994.gadam. 

Amats: pasniedzēja  
Latvijas un ārzemju draudzības biedrība, Latvijas miera kustība no 1973.gada līdz 1996.gadam. 

Amats: referente  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds  Irīna Romanova 
 

Dzimšanas datums  14.05.1960 
 

DARBA PIEREDZE 
 • Datumi (no – līdz)  1994.26.09-līdz šim laikam 
• Darba devēja nosaukums   RTU Valodu institūts 

• Amats   lektore vācu valodas mācību priekšmetā 
Darba pienākumi  Vācu valodas nodarbību vadīšana un plānošana, metodisko 

mācību, kontroldarbu un uzskates materiālu izstrāde, ikgadējās 
studentu zinātniski tehniskās konferences organizēšana 

Datumi (no – līdz)  1998.g.okt. – 2000.g.jūnijs 
Darba devēja nosaukums  Rīgas Franču licejs 

• Amats  vācu valodas skolotāja (amatu savienošanas kārtībā) 
• Datumi (no – līdz)  1992.06. – 1993.05. 

• Darba devēja nosaukums  avīze “Latvijas Laiks” 
• Amats  ārštata tulkotāja (amatu savienošanas kārtībā) 

• Darba pienākumi  Rakstu tulkošana, tulkojumu rediģēšana 
• Datumi (no – līdz)  1988.01.04.-1994.26.09. 

• Darba devēja nosaukums   RTU Zinātnes daļa, RTU Ārējo sakaru daļa 
• Amats  Inženiere, speciāliste-referente 

• Darba pienākumi  Ar starptautiskās zinātniskās un mācību apmaiņas 
koordinēšanu saistītās dokumentācijas sagatavošana, 
organizatorisko jautājumu saskaņošana, apmaiņas programmu 
dalībnieku konsultēšana, ārzemju delegāciju uzņemšana 

Datumi (no – līdz)  1984.09.- 1988.06. 
Darba devēja nosaukums  LPSR Tirdzniecības un rūpniecības palāta 

Amats  zinātniski-tehniskās literatūras ārštata tulkotāja (amatu 
savienošanas kārtībā) 

• Darba pienākumi  Zinātniski-tehniskās literatūras tulkošana 
Datumi (no – līdz)  1978.09.– 1988.31.03. 

Darba devēja nosaukums  ZPI “VEF” 
Amats  tehniskā informatore, tehniskās literatūras tulkotāja 

• Darba pienākumi  Informācijas meklēšana pēc projektētāju pasūtījuma,  tehniskās 
literatūras tulkošana 

 
IZGLĪTĪBA 

• Datumi (no – līdz)   1995.-1998. 
• Iestādes nosaukums  LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte  

• Pamatpriekšmeti  svešvalodu mācīšanas metodika  
• Iegūtais grāds  Pedagoģijas maģistrs  

• Datumi (no – līdz)  1978.-1984.. 
• Iestādes nosaukums   LU svešvalodu fakultāte 

• Pamatpriekšmeti  vācu valoda un literatūra 
• Iegūtais grāds  Bakalaurs, filoloģe, vācu valodas pasniedzēja 
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Dzimtā valoda  krievu 
CITAS VALODAS 

vācu   
• Lasīšanas prasmes  izcili 

• Rakstīšanas prasmes  izcili 
• Runāšanas prasmes  izcili 

latviešu   
       • Lasīšanas prasmes  izcili 
       • Rakstīšanas prasmes  ļoti labi  

• Runāšanas prasmes  izcili 
angļu   

• Lasīšanas prasmes  ļoti labi 
• Rakstīšanas prasmes  labi 
• Runāšanas prasmes  labi 

 
ORGANIZĀCIJAS PRASMES 

UN IEMAŅAS 
 Starpkultūru komunikācija, situāciju analīze, konfliktu 

menedžments, prezentācijas prasme, kolektīva vadīšana, 
dažāda mēroga pasākumu organizācija un plānošana 

 
TEHNISKĀS   PC (Windows), Internet Explorer, Trados, Transit 

 
CITAS PRASMES UN 

IEMAŅAS 
 autovadīšana kategorija B 

PAPILDUS INFORMĀCIJA  Kvalifikācijas celšana un ārzemju pieredze (pēdējos 5 gados) 
2004.g.novembris Gētes institūta seminārs vācu fonētikā 
(9 stundas) 
2004.g.augusts 7. Starptautiskā Vasaras akadēmija 
„Philologia baltica” Greifsvaldes universitātē VFR (40 
stundas) 
2004.g.marts Latvija Tulku un Tulkotāju Asociācijas 
seminārs „Dokumentu tulkošana” (10 stundas) 
2002.g.novembris Gētes institūta metodiskais seminārs 
„Wirtschaftsdeutsch” (16 stundas) 
2002.g.aprīlis Gētes institūta metodiskais seminārs 
„Wirtschaftsdeutsch” (16 stundas) 
2001.g.aprīlis Gētes institūta metodiskais seminārs 
„Methoden des deutschsprachigen Fachunterrichts” (16 
stundas) 
2000.g.decembris Gētes institūta metodiskais seminārs 
„Deutschsprachiger Fachunterricht” (16 stundas) 
2000.g.oktobris Gētes institūta seminārs „Interkulturelle 
Kommunikation” (20 stundas) 
2000.g.septembris Baltijas valstu vācu valodas 
pasniedzēju seminārs „Deutschlehrertag” Jūrmalā (20 stundas) 
2000.g.marts  Gētes institūta metodiskais seminārs 
„Wirtschaftsdeutsch” (20 stundas) 
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Zinātniski-metodiskā un pedagoģiskā darbība 
Zinātniskā darba virzieni: ekonomikas tekstu lasīšanas iemaņu 
attīstīšana, profesionālās tulkošanas metodika, starpkultūru 
komunikācija. 
Maģistra darba tēma: „Patstāvīgas lasītprasmes attīstīšana, 
strādājot ar ekonomiskā satura tekstiem”. 
Praktiskās nodarbības vācu valodas mācību priekšmetā 
sekojošās RTU studiju programmās: 
- ekonomikas studiju koledžas, bakalauru, inženieru un 
maģistru programmās; 
- transporta un mašīnzinību studiju bakalauru un 
praktisko bakalauru programmās; 
- vācu valodas kā otrās svešvalodas koledžas, bakalauru 
un maģistrantu līmeņos. 
Praktiskās nodarbības Tehnisko tulku programmas 
priekšmetos: vispārējā tulkošanas 
prakse, profesionālā tulkošanas prakse, profesionālo tekstu 
lasīšana, vācu fonētika; lekcijas 
tulkošanas teorijā; semestra darbu vadīšana. 
RTU Valodu institūta metodiskās komisijas locekle. 
IEF mācību darba koordinatore vācu valodas mācību 
priekšmetā. 
LR vācu valodas skolotāju apvienības biedre. 
Latvijas Tulku un Tulkotāju Asociācijas (LTTA) biedre. 
 

  Publikācijas un tulkojumi 
* ”Kreativität in der Übersetzerarbeit”, referāts Starptautiskajā 
konferencē Rīgā 2004.g. 
* “Akzeptanz von verschiedenen Aufgabentypen in der 
Fachübersetzerausbildung”, referāts 
Starptautiskajā konferencē Ventspilī “Valoda starpkultūru 
komunikācijā” 2003.g. Līdzautore. 
* “Translator and Interpreter as Experts in Intercultural 
Communication”, referāts 
Starptautiskajā konferencē Ventspilī “Valoda starpkultūru 
komunikācijā” 2003.g. Līdzautore. 
* “Development of communicative scills considering the 
English American mentality 
factor”, referāts Starptautiskajā konferncē Rēzeknē 
“Tradicionālais un novatoriskais 
svešvalodu mācīšanā” 2002.g. Līdzautore. 
*„Lernen lernen. Lernen lehren.” Mācību līdzeklis 
pedagoģijas studentiem. Līdzautore. Rīga „Vārti”, 1998 
* „Элементы и основные схемы 
микроэлектроники”.Tulkojums no vācu valodas: 
„Bauelemente und Grundschaltungen der Mikroelektronik“. 
M.Frohn/W.Oberthür/H.-J.Südler/M.Wiemer/ 
P.Zastrow.München,1999.-584 S.  
* Mākslas filmas “Pünktchen und Anton” tulkojums krievu 
valodā 2000.g. Kinoforumā Rīgā. 
* Patenti, tehniskie noteikumi, iekārtu lietošanas instrukcijas, 
katalogi, darījumu dokumenti un citi nepublicēti tulkojumi. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:   Viktors Nešpors 
Info:   Profesors, Tālākizglītības nodaļas vadītājs, 

Mikroekonomikas profesora grupas vadītājs 
Dzimšanas datums: 1943.gada 22. februāris 

 
Izglītība 
Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra no 1976.gada līdz 1980.gadam. 
Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte no 1968.gada līdz 1974.gadam. 
Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums no 1958.gada līdz 1962.gadam. 

  
Kvalifikācijas paaugstināšana 
Trends and drives implementing international collaboration between European enterprises   

Piezīmes: Starptautiskais seminārs, 2005.g. 18.februārī  
  

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 padomē H-09  
 

Zinātniskā darba virzieni 
Mikroekonomika, mazo uzņēmumu problēmas  

 
Valodas 

Krievu: ļoti labi  
Angļu: labi  
Lietuviešu: labi  
 

Darba pieredze 
RTU Inženierekonomikas fakultāte no 2003.gada  

Amats: Tālākizglītības nodaļas vadītājs, profesors, mikroekonomikas profesoru grupas 
vadītājs  

Rīgas Tehniskā universitāts Inženierekonomikas fakultāte no 1999.gada  
Amats: Mikroekonomikas profesora grupas vadītājs  

Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas fakultāte no 1999.gada līdz 2003.gadam. 
Amats: Asoc. profesors  

Auditorfirma "AUDIT" no 1992.gada līdz 1999.gadam. 
Amats: Direktora vietnieks 

RTU Ekonomikas teorijas katedra no 1984.gada līdz 1999.gadam. 
Amats: Docents  

LVU (LU) no 1976.gada līdz 1980.gadam. 
Amats: Aspirants  

RPI (RTU) no 1974.gada līdz 1984.gadam. 
Amats: Vecākais pasniedzējs  

Rīgas Politehniskajā institūtā no 1968.gada līdz 1974.gadam. 
Amats: students  

Rīgas vagonu rūpnīcā no 1966.gada līdz 1968.gadam. 
Amats: Maiņas meistars  

Dienests armijā no 1963.gada līdz 1966.gadam. 
Panevēžas lokomotīvju depo (Lietuva) no 1962.gada līdz 1963.gadam. 

Amats: Mašīnista palīgs  
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Dalība svarīgākajos projektos 
ES Phare N LE 9502.06 no 1999.gada  
Eksperts Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AJKNC) akreditācijas 
komisijās  
 

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 

60 publikācijas (1748lpp.). Svarīgākās no tām:  

Нешпорс В. Предпосылки социально-экономического развития в условиях 
постиндустриального общества. "Problems of foreign economic relations development and 
attraction of foreig investments: regional aspect" .- Ukraine Doneck, 2006.- 1164-1168 стр.  

Ievads mikroekonomikas teorijā.- R.:Kamene, 2001, 2002., 2003., 2004., 2005.,- 150.lpp.  
Mikroekonomika (zinātniskais redaktors 60% kopējā apjoma autors).- R.: Kamene, 2001., 2002., 
2003.- 131.lpp.  

Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss I daļa.- R.;Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija, 2003.- 280.lpp.  

Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss II daļa.- R.:Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, 2003.- 243.lpp.  

Ievads ekonomikā.- R.: KAMENE, 2003.- 193.lpp.  

Проблемы поддержки малых предприятий. Економичний висник 2004 (1) НТУУ, Киев 
2004.г. 147-153 стр.  

Pašvaldību lomas palielināšana mazo uzņēmumu atbalsta veicināšanā. Starptautiskās zinātniskās 
konferences "Tautsaimniecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā" zinātniskie 
raksti.- Rīga, RTU, 2003. 151-156lpp.  

Postindustriālā sabiedrība un Latvijas vieta tajā. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2002. 257.-262.lpp.  

Atbildības sadalīšana un nodrošināšana centrālās varas un pašvaldību mijiedarbībā. RTU 
zinātniskie raksti 3. sērija. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3.sējums.- Rīga, RTU 2002. 42-
49lpp.  

Mazo uzņēmumu definīcijas un atbalsta problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums. R.:RTU, 2002., 44.-49.lpp.  

Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgam darbam.- R.: KIF "Biznesa komplekss" 
2002.-60lpp. 
 
Pedagoģiskā darbība 

Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Mikroekonomika, Ekonomikas teorija 
 

Cita informācija 
Aktivitātes: 
Eksperts AIKNC akreditācijas komisijā 
RTU Senāta loceklis 
RTU šķīrējtiesas loceklis 
Atzinības: 
Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti 
RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti 
Latvijas Izglītības fonda un VAS "Latvijas dzelzceļā" atzinības raksts (2000.gads) 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:   Elīna Gaile-Sarkane 
Info:   Docente 
Dzimšanas datums: 1973.gada 19. marts 

 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1999.gada līdz 2003.gadam. 

Grāds: Doktors  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1996.gada līdz 1999.gadam. 

Grāds: Maģistrs  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1995.gada līdz 1996.gadam. 

Grāds: Bakalaurs  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1991.gada līdz 1995.gadam. 

Specialitāte: Bakalaura grāds ķīmijas rūpniecības organizēšanā  
  

Kvalifikācijas paaugstināšana 

RTU TIC "Inovācijas augstākā izglītības sistēma", kvalifikācijas paaugstināšanas kursi no 
2004.gada aprīļa līdz 2004.gada maijam.  

Etera, "E - komercija un informācijas sabiedrība" no 2004.gada februāra līdz 2004.gada februārim.  

Lauva Mārketings, aktīvā pārdošana  no 2002.gada septembra līdz 2002.gada oktobrim. 

Mercuri International, komandas veidošana  no 2000.gada marta līdz 2000.gada aprīlim. 

International Trendseters Corp. Inc., pieczvaigžņu serviss no 1999.gada septembra līdz 1999.gada 
oktobrim. 

Mercuri International, vadītāja efektivitāte  no 1998.gada decembra līdz 1999.gada janvārim.  
 

Zinātniskie grādi 
Ekonomikas doktora zinātniskais grāds. 2003. gada 7. novembrī, Rīgas Tehniskās 
universitātes Promocijas padome P-09, Dipl. Nr. 001078:  

 
Valodas 

Angļu: labi  
Krievu: labi  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 2006.gada  

Amats: Asociētā profesore  
Rīgas Tehniskā universitāte no 2001.gada  

Amats: Lektore, docente  
B/O SIA “Sociālo Tehnoloģiju Augstskola” no 2001.gada līdz 2003.gadam. 

Amats: Lektore  
Uzdevumi/pienākumi: Mārketings (tirgzinības), tirgus izpēte un analīze, mārketinga 
vadīšana  

SIA “Latvijas Tālrunis” no 1998.gada  līdz 2000.gadam. 
Amats: Mārketinga nodaļas vadītāja  
Uzdevumi/pienākumi: Firmas mārketinga procesa plānveidīga attīstība, koordinācija, 
vadība; Jaunu produktu ideju radīšana, koncepciju izstrāde un ieviešana; Reklāmas un 
publicitātes pasākumu plānošana un īstenošana.  

SIA “Latvijas Tālrunis” no 1997.gada līdz 1998.gadam. 
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Amats: Pārdošanas vadītāja asistente  
SIA “Rīgas karstā līnija” no 1995.gada līdz 1997.gadam. 

Amats: Tirdzniecības menedžeris  
  

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 
Zinātniski metodiskie darbi - 2; 
zinātniskās publikācijas - 29. 

 
Pedagoģiskā darbība 

Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Elektroniskā komercija, 
tirgzinības, 
tirgzinību teorija, 
tirgzinību pētījumi, 
E - mārketings 
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 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Juris Saulītis 
Info:   profesors 
Dzimšanas datums: 1939.gada 19. janvāris 

 
Izglītība 

Pēterburgas (Ļeņingradas) Valsts Universitāte, ekonomikas fakultāte no 1963.gada līdz 
1971.gadam. 

Pēterburgas (Ļeņingradas) Valsts Universitāte, ekonomikas fakultāte no 1963.gada līdz 
1971.gadam. 

Virķēnu tehniskā skola no 1957.gada līdz 1958.gadam. 

Rūjienas vidusskola no 1946.gada līdz 1957.gadam. 
  

Kvalifikācijas paaugstināšana 
Rīgas Tehniskā universitāte   
Specialitāte: gadskārtējie semināri studiju procesa pilnveidošanai  
  

Zinātniskie grādi 
Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec.). Disertācija aizstāvēta 1972.gadā. :  
Nostrifikācija: 1992.gadā 3. decembrī LU Habilitācijas un Promocijas padome.  
 

Zinātniskā darba virzieni 
Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmas  

 
Valodas 

Angļu: labi  
Krievu: ļoti labi  
 

Darba pieredze 
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts no 2000.gada  

Amats: direktors  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1999.gada  

Amats: makroekonomikas profesora grupas vadītājs  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1991.gada  

Amats: profesors  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1992.gada līdz 1999.gadam. 

Amats: ekonomikas teorijas katedras vadītājs  
Sabiedrisko zinātņu fakultāte no 1987.gada līdz 1992.gadam. 

Amats: dekāns  
Politekonomiskas katedra no 1985.gada līdz 1992.gadam. 

Amats: vadītājs  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1976.gada līdz 1985.gadam. 

Amats: prorektors mācību – audzināšanas darbā  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1974.gada līdz 1991.gadam. 

Amats: docents  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1972.gada līdz 1974.gadam. 

Amats: vec. pasniedzējs  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1971.gada līdz 1972.gadam. 

Amats: asistents  
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Dalība svarīgākajos projektos 

LZP projekts 01.01.01. Nr. 483 no 2001.gada līdz 2004.gadam. 
Piezīmes: Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā Latvijas rūpniecības 
konkurētspēja ārējā tirdzniecībā. Vadošais pētnieks  
 

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 
80 publikācijas; t.sk.:  

Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU, 2002. 63 – 187 lpp., atb. un zin. redaktors (līdzautors - 
M. Šenfelde). Papildināts izdevums 2003.g.   

Zinātniskie raksti:  

Leikuma R., Saulītis J. Latvijas farmācijas nozares attīstību ietekmējušie faktori, problēmas un 
izaugsmes iespējas 21. gadsimta sākumā. RTU Zinātniskie raksti – 3. sērija Ekonomika un 
uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU, 2003, 7 sēj., 95.–103. lpp. 

Nipers A., Saulītis J. Elektroniskā biznesa attīstības tendences. RTU Zinātniskie raksti – 3.sērija. 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU, 2002, 3 sēj., 90.-
98. lpp. 

Ekhande L., Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un risinājumi mūsdienās. 
“Uzņēmējdarbība un tiesiskā vide starptautiskās konferences rakstu krājums”. R.: 2002, 78 – 83 
lpp. 

Krasavcevs I., Saulītis J. Latvijas kokrūpniecības attīstība un problēmas.  RTU Zinātniskie raksti–
3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU, 2001, 4. 
sēj., 79.-89. lpp. 

Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un problēmas mūsdienās. RTU Zinātniskie raksti. 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU, 2000, 1. sēj., 16.-
24. lpp. 

Didenko K., Saulītis J. Conditions and problems in the economic development of Latvia on the 
21st century. Humanities and social sciences of Latvia, 1 (26), University of Latvia, 2000, p. 35- 
48 
 
Pedagoģiskā darbība 

Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Makroekonomika 
Latvijas tautsaimniecība 
Latvijas tautsaimniecības vēsture 

 
Cita informācija 

Aktivitātes: 
RTU Inženierekonomikas fakultātes un LR Ekonomikas ministrijas rīkotais seminārs 
„Latvijas rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”, 2003. gads 
Atzinības: 
Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti, 
RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Rasma Alsiņa 
Info:   Asociētā profesore 
Dzimšanas datums: 1942.gada 22. decembris 

 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1993.gada līdz 1994.gadam. 

Specialitāte: inženierzinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā  
Latvijas Valsts universitāte no 1961.gada līdz 1967.gadam. 

Specialitāte: ekonomista kvalifikācija tautsaimniecības ekonomikas specialitātē  
Rīgas 6. vidusskola no 1958.gada  līdz 1961.gadam. 
Rīgas 41. septiņgadīgā skola no 1951.gada līdz 1958.gadam. 

  
Kvalifikācijas paaugstināšana 
Angļu valodas kursi no 2001.gada līdz 2004.gadam.  

Piezīmes: Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgā, Latvijā  
Uzņēmējdarbības ekonomikā, Uzņēmējdarbības vadīšanā, Finanšu grāmatvedībā, Vadības 
grāmatvedībā no 1997.gada līdz 1998.gadam.  

Piezīmes: Semināri, ES Beril programmas ietvaros Latvijā un Dānijā   
  

Zinātniskie grādi 
1993.-1994.g. RTU Maģistra akadēmiskais grāds uzņēmējdarbības vadīšanā:  
  

Zinātniskā darba virzieni 
Uzņēmējdarbības plānošanas pilnveidošana  

 
Valodas 

Krievu: ļoti labi  
Angļu: pamatzināšanas  
Latviešu: dzimtā  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 2005.gada  

Amats: asociētā profesore  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1998.gada līdz 2005.gadam. 

Amats: docente  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1968.gada līdz 1998.gadam. 

Amats: lektore  
Rīgas Politehniskais institūts no 1967.gada līdz 1968.gadam. 

Amats: mācību meistare  
Rīgas Elektromehāniskā rūpnīca no 1964.gada līdz 1967.gadam. 

Amats: inženiere ekonomiste  
Centrālais konstruktoru Tehnoloģiskais birojs no 1962.gada līdz 1964.gadam. 

Amats: tehniķe- ekonomiste  
Trešais taksometru parks no 1961.gada līdz 1962.gadam. 

Amats: tabeļvede  
Rīgas 8. bērnu poliklīnika no 1960.gada līdz 1961.gadam. 

Amats: med reģistratore  
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Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 
42 publikācijas, apjoms 1774 lpp. 110,8 iesp.l. tajā skaitā: 12 zinātniskie raksti, 30 
metodiskie darbi, t. sk. 9 grāmatas, kas izdotas Latvijas izdevniecībās. 

 
Pedagoģiskā darbība 

Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
“Uzņēmējdarbības ekonomika”, 
“Uzņēmējdarbības plānošana”, 
“Vadības grāmatvedība”, 
“Finansu plānošana un kontrole”. 
 

Cita informācija 
Aktivitātes: 
Vadu seminārus un konsultēju uzņēmumu vadītājus plānošanas un vadības grāmatvedības 
jautājumos. 
Atzinības: 
RTU Rektora atzinības raksts 2000.gada 24. novembrī un 1992.gada 31. martā. 
Ar RTU IEF dekāna rīkojumu izteikta pateicība 2002.gada 16.decembrī un 2002.gada 
13.maijā. 
LR Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts 1998.gada 30.septembrī. 
Apbalvojumi: 
2002.g. “RTU Goda darbinieka” nosaukums. 
Citi: 
Profesionālās intereses: - uzņēmējdarbības ekonomika un plānošana, vadības 
grāmatvedība. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Daina Ose 
Info:   Docente (prakt.) 
Dzimšanas datums: 1971.gada 22. marts 

 
Izglītība 
RTU, Inženierekonomikas fakultāte no 1998.gada līdz 2000.gadam. 

Specialitāte: inženierekonomikas doktorantūras teorētiskais kurss    
LU, Juridiskā fakultāte no 1996.gada līdz 1998.gadam. 

Specialitāte: tiesību zinātnes  
Grāds: Maģistrs  

RTU, Inženierekonomikas fakultāte no 1993.gada līdz 1995.gadam. 
Specialitāte: inženierzinātnes  
Grāds: Maģistrs  

LU, Juridiskā fakultāte no 1989.gada līdz 1993.gadam. 
Specialitāte: jurista kvalifikācija un tiesību zinātņu bakalaura grāds    
Grāds: Bakalaurs  

Viesītes vidusskola no 1978.gada līdz 1989.gadam. 
 

Valodas 
Krievu: ļoti labi  
Vācu: pamatzināšanas  
Angļu: pamatzināšanas  
 

Darba pieredze 
RTU, Inženierekonomikas fakultāte no 1998.gada  

Amats: lektors  
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1994.gada līdz 1998.gadam. 

Amats: stundu pasniedzēja   
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte no 1996.gada  

Amats: pasniedzējs  
VRU “Kompresors” no 1992.gada  

Amats: jurists  
 
Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 

Civilprocesa jēdzienu alfabētiskais rādītājs.// Latvijas Vēstnesis, 2001.; 

D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu darbību traucējošais faktors//41.RTU Studentu zinātniskās un 
tehniskās konferences materiāli2000.gada 9.-12.aprīlī.- R;RTU,2000.-118.-119.lpp.; 

D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu darbības vides raksturojums //Rūpniecības attīstība pārejas 
periodā.-R; RTU, 1999.-18.lpp. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: 

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.; 

D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu maksātnespējas un bankrota cēloņi //Ekonomika un 
uzņēmējdarbība, 3.sērija, 2.sējums. R; RTU - 2001.- 66.-73.lpp. 
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D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu organizācijas īpatnības// Baltijas reģiona valstu integrācijas 
problēmas ceļā uz Eiropas Savienību- Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2000.g.2.-
3.marts. - Rēzekne, 2000.- 107.-110.lpp. 

Mācību materiāls : 

D.Ose. Tiesību pamati. Mācību līdzeklis, R; RTU, 2002., 58 lpp. 

D.Ose. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati, R., “Kamene”, 1999., 66 lpp. 
 
Pedagoģiskā darbība 

Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Saimnieciskās un darba tiesības; 
darba un sociālās tiesības; 
sprieduma izpildes tiesības.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
Vispārīgās ziņas 
Vārds, uzvārds: Lolita Tīse 
Dzimšanas dati: 14.08.1956 
 
Izglītība 
1993-1994 RTU maģistrantūra – inženierzinātņu maģistra akadēmiskais grāds uzņēmējdarbības 
vadīšanā 
1979-1983 RPI, inženieris-ekonomists 
1973-1974 Rīgas 58. vidusskola 
1963-1973 Rīgas 5. vidusskola 
 
Kvalifikācijas paaugstināšana 
2006. gada 29. marts 1. Zinātniski – praktiskā konference „Grāmatvedība un ekonomika teorijā un 
praksē”, Grāmatvedības un finanšu koledžā 
2005.14.11. – 2006.13.02. profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu didaktika” LLU – 
sertifikāts 
1996.g. līdz šim brīdim - Latvijas Grāmatvežu kluba biedre 
1993. g. apgūta starptautiskā konsultantu programma „Finansu tirgus riska vadīšana”, sertifikāts 
 
Valodas 
Latviešu, krievu - pārvaldu brīvi, vācu – sarunvalodas līmenī 
 
Darba pieredze 
 2000.g. līdz šim brīdim RTU, Inženierekonomikas fakultāte,  
     Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa, 

Lektore 
 1998-2000   RTU, Inženierekonomikas fakultāte,  
     Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa, 

Lektore 
1990 -1998 RPI, Inženierekonomikas fakultāte, DZO ražošanas pārvaldes 

katedra, asistente 
 1989 - 1995   RPI, Darba zinātniskās organizācijas un 

ražošanas pārvaldes katedra,  
vecākā pasniedzēja 

 1985 - 1989   RPI, Darba zinātniskās organizācijas  
zinātniski– pētnieciskās un psihofizioloģisko 

              pamatu izpētes laboratorija, vecākā inženiere 
1984 -1985 Ogres raj. Krapes pagasta, „Ļeņina” kolhozs, ekonomiste 
1983 - 1984   Celtniecības banka, ekonomiste 

 1983    Rīgas alus pārstrādes uzņēmums „Aldaris”,  
     galvenā grāmatveža vietas izpildītāja 

1979-1983 Mācības RPI 
1975-1979 RMI DZO laboratorija, laborante  
1975 Popova radio rūpnīca, tehniķe  

 
Publikācijas 
Tīse L., „Uzņēmuma informācijas sistēmas organizēšana”, raksts 47. Starptautiskai zinātniskai 
konferencei, Rīga, RTU, 2006. 
Tīse L., Vasiļjeva V., Grāmatvedība, mācību līdzeklis – Rīga, RTU, 2006. 
Tīse L., Finansu grāmatvedība, lekciju konspekts, rokrakstā. 
Tīse L., Finansu ekonomiska analīze, lekciju konspekts, rokrakstā. 
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Tīse L., Lapiņa I., Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai, papildināts izdevums, 
RTU, 2006 
Tīse L., Lapiņa I., Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai, RTU, 2004 
Tīse L., Ieviņš J., Geipele I., Prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi grāmatveža un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas 
iegūšanai, RTU, 2001 
Tīse L., Ieviņš J., Prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi, RTU, 2000 
Tīse L., Latvijas grāmatvedības reforma, RTU , rakstu krājums, 1998 
Tīse L., Vadītāju, speciālistu un kalpotāju darba organizācija, RTU 1991 
Tīse L., Petusko J., Darba samaksas pilnveidošanas mehānisms strādniekiem atomatizētās 
ražošanas apstākļos, RTU, 1990 
Tise L., Petuško J., Uzņēmumu saimnieciskais aprēķins nomas gadījumā, RTU, 1990 
Tīse L., Izdevumu parametru noteikšanas izpēte uzlabojot darba apstākļus, RTU, 1990 
 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā 

1. Grāmatvedība 
2. Finanšu grāmatvedība 
3. Nodokļi un nodevas 
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 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Karina Marinska 
Info:   Lektore 
Dzimšanas datums: 1975.gada 25.jūnijs 

 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte Ekonomikas fakultāte no 1997.gada  

Studiju līmenis: Doktorantūra, Tēma: "Vadības grāmatvedības metodoloģijas 
pilnveidošana"  

Rīgas Tehniskā universitāte Ekonomikas fakultāte no 1995.gada līdz 1997.gadam. 
Grāds: Maģistrs  

Rīgas Tehniskā universitāte Ekonomikas fakultāte no 1992.gada līdz 1995.gadam. 
Grāds: Bakalaurs  

Rīgas 68.vidusskola no 1982.gada līdz 1992.gadam. 
  

Valodas 
Vācu: pamatzināšanas  
Angļu: labi  
Krievu: dzimtā  
Latviešu: ļoti labi  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 2002.gada jūnija 

Amats: štata lektore  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1997.gada līdz 2002.gadam. 

Amats: lektore ar stundu apmaksu  
 
Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
11 zinātniskās publikācijas. 
 
Metodiskās publikācijas: 

“Biznesa ekonomika” grāmatas līdzautore R.: Jānis Roze, 2002.gads 
“Vadības grāmatvedības pamati” grāmatas līdzautore R.: RAKA, 2000.gads  
Mācību grāmatas “Vadības grāmatvedība” 1.,3.,4. nodaļu autore R.: Kamene, 1999.g. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Kārlis Ketners 
Info:   Asociētais profesors 
Dzimšanas datums: 1979.gada 9. aprīlis 

 
Izglītība 
RTU IEF Doktorantūra uzņēmējdarbības ekonomikas virzienā  no 1997.gada  līdz 1999.gadam. 

Piezīmes: Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.). Diploms Nr.B-D001014  
RTU Inženierekonomikas fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūts no 
1995.gada līdz 1997.gadam. 

Piezīmes: Inženierzinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības ekonomikā (diploms ar 
izcilību). Diploms Nr.000972  

Rīgas Tehniskā universitāte Inženierekonomikas fakultāte no 1992.gada līdz 1995.gadam. 
Piezīmes: Inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā. Diploms Nr.006066.  

Rīgas 21.vidusskola no 1982.gada līdz 1992.gadam. 
 

Kvalifikācijas paaugstināšana 
Danish-Latvian seminar for civil servants on Consolidated Accounts   

Piezīmes: Riga, 15.01.1998-16.01.1998  
OECD Workshop for Tax officials on Tax Systems for Small businesses   

Piezīmes: Vienna, 9.02.1998-13.02.1998  
Seminar for tax officials on Income Tax in OECD Centre   

Piezīmes: Copenhagen, 20.04.1998-24.04.1998  
Seminar for civil servants in Danish European Institute on Negotiation process and EU structures   

Piezīmes: Copenhagen, 05.07.-1998-10.07.1998  
Seminar for tax officials on Income Tax Administration in OECD   

Piezīmes: Copenhagen, 02-06.11.1998  
1.Baltic Tax Policy Workshop of OECD Baltic Tax Programme   

Piezīmes: Vilnius, 01.03-05.03.1999  
OECD Workshop on Taxation of Financial Innovation in Global Economy   

Piezīmes: Vienna OECD Multinational Tax Centre, 17.05.1999-25.05.1999  
3.Baltic Tax Policy Workshop of OECD Baltic Tax Programme   

Piezīmes: Riga, 04.10.1999-08.10.1999  
Rūpniecības attīstība pārejas periodā: Starptautiskā zinātniski praktiskā konference   

Piezīmes: Rīgā, 1999.gada 10.decembrī  
4.Baltic Tax Policy Workshop of OECD Baltic Tax Programme   

Piezīmes: Tallinn, 31.01.2000-04.02.2000  
Baltijas jūras valstu Reģistru konferencē (Baltic Sea Registers Conference (REGNO 2000)   

Piezīmes: Talinn, 12.03.2000-14.03.2000  
OECD Workshop on Personal Income Taxation    

Piezīmes: Vienna OECD Multinational Tax Center, 05.06.2000-09.06.2000  
4th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2000   

Piezīmes: Bratislava, Slovak Republic June, 15-16, 2000  
Inženierekonomikas loma uzņēmējdarbības attīstībā“ Starptautiskā zinātniski praktiskā konference   

Piezīmes: Rīgā, 2000.gada 24.novembrī  
OECD Workshop on Auditing of Multinational Enterprises   

Piezīmes: Budapest, 11.12.2000-15.12.2000  
OECD and JVI (IMF) organizēts seminārs Tax Modelling Seminar   

Piezīmes: Vienna, 09.04.2001-13.04.2001.  
Valsts Administrācijas Skolas seminārs    

Piezīmes: Rīgā, 25.04.2001-27.04.2001   
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Baltic Domestic Tax Policy Workshop of OECD Baltic Tax Programme   
Piezīmes: Vilnius, 17.09.2001 – 21.09.2000.  

12th EIT Income Tax Workshop of OECD Multinational Tax Programme   
Piezīmes: Budapest, 01.11.2001-02.11.2001  

OECD Multinational Tax Training Center organized Seminar on Tax Incentives   
Piezīmes: Budapest, 05.11.01-09.11.01  

13th EIT Income Tax Workshop of OECD Multinational Tax Programme   
Piezīmes: Budapest, 11.04.2002-12.04.2002  

RTU Inženierekonomikas fakultātes zinātniskie semināri “Uzņēmējdarbības ekonomiskās 
problēmas”   

Piezīmes: 1995.,1996.,1997.gadā;  
36., 38., 40. RTU Studentu un doktorandu zinātniskās un tehniskās konferences-    

Piezīmes: 1995.,1997.,1999.gadā  
Rīgas Tehniskās universitātes 45. Starptautiskā zinātniskā konference   

Piezīmes: 2004. gada. 14.- 17. oktobrī  
  

Zinātniskie grādi 
1999 - Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.).Diploma Nr. B-D 001014:  
 

Valodas 
Angļu: ļoti labi  
Krievu: ļoti labi  
Vācu: pamatzināšanas  
 

Darba pieredze 
Finanšu ministrijas Budžeta departaments no 2004.gada aprīļa 

Amats: Direktors  
Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas fakultātes (IEF) no 2002.gada janvāra 

Amats: Docents  
Piezīmes: (kopš 2004.gada RTU IEF SESMI Nodokļu un muitas katedrā), darbs amatu 
savienošanas kārtībā 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) no 2003.gada novembra līdz 2004.gada aprīlim. 
Amats: Ģenerāldirektors  

Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes Starptautisko darījumu daļa no 2002.gada 
novembra līdz 2003.gada martam. 

Amats: Priekšnieks  
Finanšu ministrija no 2002.gada novembra līdz 2003.gada martam. 

Amats: Finanšu ministra padomnieks; Piezīmes: Darbs amatu savienošanas kārtībā  
Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu metodoloģijas nodaļa no 2000.gada 
janvāra līdz 2002.gada novembrim. 

Amats: Vadītājs  
Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļa  no 1999.gada marta 
līdz 2000.gada janvārim. 

Amats: Vecākais referents   
Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļa no 1998.gada aprīļa līdz 
1999.gada martam. 

Amats: Galvenais ekonomists  
Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļa no 1998.gada janvāra 
līdz 1998.gada martam. 

Amats: Vecākais referents   
Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu maksājumu piemērošanas nodaļa no 
1998.gada janvāra līdz 1998.gada janvārim. 

Amats: Referents  
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Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Tiešo nodokļu nodaļa no 1997.gada septembra 
līdz 1998.gada janvārim. 

Amats: Referents  
 

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 
Ir publicēti 25 zinātniskie raksti (no tiem pēc aizstāvēšanas 13 raksti), tai skaitā: 

1. K. Ketners, A.Mahnitko, S.Guseva Starpsistēmu elektroenerģijas pārplūdu optimizācija tirgus 
ekonomikas apstākļos (angļu valodā)//LATVIAN JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNICAL 
SCIENCES 1999, N 5 – 33.-39.lpp. 

2. K. Ketners, A.Mahnitko Imported electric power transfers (overflows) optimization problem 
statement and solution in Latvia.//Preprints of the 4th International Conference CONTROL OF 
POWER SYSTEMS 2000 Bratislava, Slovak Republic June 15-16, 2000.,- Bratislava, 2000.- 335.-
340.lpp. 

3. K. Ketners, A.Mahnitko, S.Guseva Energosistēmu jaudas pārplūdes cenu noteikšanas aspekti // 
LATVIAN JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNICAL SCIENCES 2000, N 3 – 65.-72.lpp 

4. K.Ketners, A.Magidenko Energo uzņēmumu darbības ekonomiskās modelēšanas iespējas 
elektroenerģijas tirgus liberalizācijas apstākļos// Rūpniecības attīstība pārejas periodā: 
Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātnisko rakstu krājums. – Rīga: RTU, 2000.-
104.-109.lp. 

5. K. Ketners, A.Mahnitko, T. Loman The problem and algorithm of the operating mode’s co-
ordination for independent electric power systems. The Xth International Scientific Conference on 
Present-day problems of power engineering Poland, Gdansk -–Jurata, June 6-8, 2001// APE’01 
Technical university of Gdansk Department of Electric Power systems, 2001, 35.-41.pp 

6. Z. Krišāns, I. Oļejnikova, J. Gerhārds, A.Mahnitko, K.Ketners Elektroenerģētikas attīstības 
plānošanas dināmiskās metodes un modeļi, kā Latvijas enerģētiskās drošības nodrošinājuma 
līdzeklis (krievu val.)//  

Ir publicēti 5 raksti SIA “Lietišķās informācijas dienests” žurnālā „Bilance”: 
1. “Par nodokļu piemērošanu, ja vēlaties skolai atdot datoru”; 
2. “Par nodokļu piemērošanu uzņēmējsabiedrību pievienošanas gadījumā”; 
3. “Pamatlīdzekļu pārņemšana, uzņēmumiem apvienojoties”; 
4. “Jauni grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””; 
5. ”Par zaudējumiem un zudumiem”. 

 
Cita informācija 

Aktivitātes: 
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas dibinātājs, sertificēts nodokļu konsultants 
(sertifikāta Nr.1), Starptautiskās fiskālās asociācijas (IFA) biedrs, Eiropas Nodokļu Tiesību 
Profesoru Asociācijas biedra kandidāts.  
Apbalvojumi: 
Zinātniskais darbs “Uzņēmējdarbības risinājumu ekonomiskais pamatojums 
energouzņēmumos” uzvarējis LR Ekonomikas ministrijas zinātnisko darbu konkursā, kā arī 
ieguvis 1.vietu Latvijas Elektroenerģētiku biedrības zinātnisko darbu konkursā.1996 – 
1997 gados biju Latvijas Izglītības fonda stipendiju konkursa laureāts, 1994- 1998.gados – 
biju Rīgas Tehniskās universitātes Senāta visu triju pakāpju stipendiāts. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Jānis Mežiels 
Info:   Docents(prakt.) 
Dzimšanas datums: 1959.gada 1. oktobris 

 
Izglītība 

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte līdz 1994.gadam. 
Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana  
Grāds: Maģistrs  
Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte no 1978.gada līdz 
1983.gadam. 
Specialitāte: inženiera – ekonomista kvalifikācija  
Ogres vidusskola līdz 1978.gadam. 
 

Kvalifikācijas paaugstināšana 
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija no 2000.gada janvāra līdz 2000.gada decembrim.  

Piezīmes: zvērināta revidenta sertifikāts Nr. 127    
LZRA “Izglītības Centrs” BO SIA, Starptautiskie revīzijas standarti no 1998.gada janvāra līdz 
1998.gada decembrim.  

Piezīmes: Starptautiskie grāmatvedības standarti. Revīzijas metodiskie norādījumi. Finansu 
grāmatvedība. Uzņēmējdarbības tiesības.  

Rīgas Fondu birža, ražojoša uzņēmuma novērtēšanas problēmas no 1996.gada janvāra līdz 
1997.gada decembrim.  
Latvijas Grāmatvedības metodiskā padome no 1996.gada janvāra līdz 1996.gada decembrim.  

Specialitāte: Grāmatvedības apmācības kurss vadītājiem – banku darbiniekiem  
Piezīmes: Grāmatvedības likuma ekonomiskā ietekme. Finansu grāmatvedība.  

SIA “Grāmatvedis”, zvērināto revidentu kursi no 1994.gada janvāra līdz 1994.gada novembrim.  
 
Zinātniskā darba virzieni 

Mg.oec. darbs “Mašīnbūves iekārtas organizatoriski tehnisko pētījumu ekonomiskais 
novērtējums” (pēc publicēto darbu kopuma) (1994.)  

 
Valodas 

Krievu: ļoti labi  
Angļu: ļoti labi  
 

Darba pieredze 
SIA "Rīgas Audits" no 2004.gada  

Amats: rīkotājdirektors  
SIA “Rīgas Audits” no 2000.gada  

Amats: zvērināts revidents   
Rīgas Tehniskā universitāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūts no 1984.gada  

Amats: Uzņēmējdarbības ekonomikas, uzņēmējdarbības plānošanas praktiskais docents  
Individuālais uzņēmums “Aim & Co no 1991.gada  

Amats: vadītājs  
SIA “Rīgas Audits” no 1994.gada līdz 1999.gadam. 

Amats: revidents  
SIA “Jānis” (veikals) no 1992.gada līdz 1993.gadam. 

Amats: grāmatvedis  
RTU kooperatīvā firma “EIK” no 1989.gada līdz 1991.gadam. 

Amats: grāmatvedis  
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Rīgas Politehniskais institūts no 1983.gada līdz 1984.gadam. 
Amats: inženieris  
  

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 
Raksti zinātniskos rakstu krājumos - 8 
Konferenču tēzes - 2 
Citas publikācijas - 14 
Profesionālo studiju (ekonomikas koledžā)kursu programmas - 2 
Mācību priekšmeta programmas - 4 

 
Cita informācija 

Atzinības: 
Atzinības raksts par studentu zinātnisko darbu vadīšanu, kas uzvarējuši LR Ekonomikas 
ministrijas izsludinātajos konkursos:1998. "Investīciju vērtēšana". 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Nadežda Semjonova 
Info:   Lektore 
Dzimšanas datums: 1971.gada 2. janvāris 

 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1994.gada līdz 1997.gadam. 

Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana  
Grāds: Maģistrs  

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1993.gada līdz 1994.gadam. 
Specialitāte: Inženiera organizatora kvalifikācija uzņēmējdarbības vadīšanas specializācija   

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1990.gada līdz 1993.gadam. 
Specialitāte: Inženierzinātne ekonomikā  
Grāds: Bakalaurs  
 

Kvalifikācijas paaugstināšana 
Uzņēmējdarbības grāmatvedība   

Piezīmes: sertifikāts  
Vadīšanas pamati, lietvedība   

Piezīmes: sertifikāts  
Datorzinības, psiholoģija, ētika   

Piezīmes: sertifikāts  
 

Valodas 
Latviešu: ļoti labi  
Krievu: ļoti labi  
Vācu: mazliet  
 

Darba pieredze 
Baltijas Krievu institūts no 2003.gada  

Amats: lektore pr. „Uzņēmumu finanses”  
STA no 2000.gada  

Amats: lektore pr. „Finansu pamati”  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1999.gada  

Amats: Uzņēmējdarbības vadīšanas profesoru grupas lektore  
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija no 1999.gada  

Amats: vecākā inspektore  
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība ‘‘Zolitūde" no 1998.gada februāra 

Amats: galvenā grāmatvede  
Valsts meža dienesta Meža un medību valsts inspekcija no 1994.gada jūnija 

Amats: galvenā grāmatvede-revidente  
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 DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Ļubova Ņikuļina 
Info:   lektore 

 
Izglītība 
Latvijas Universitāte no 1998.gada līdz 2000.gadam. 

Specialitāte: Angļu filoloģija  
Grāds: Maģistrs  

Minskas Valsts Pedagoģiskais Svešvalodu Institūts no 1967.gada līdz 1972.gadam. 
  

Kvalifikācijas paaugstināšana 
LU Moderno valodu fakultāte   
Specialitāte: Līdzdalība semināros Britu Padomē  
 

Valodas 
Angļu: ļoti labi  
Vācu: ļoti labi  
Latviešu: ļoti labi  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskās universitātes Valodu Institūts no 1993.gada  

Amats: angļu valodas lektore  
Rīgas Dzelzceļa Institūts no 1990.gada līdz 1993.gadam. 

Amats: Angļu un vācu valodas lektore  
S. Birjuzova Kara Augstākā Skola no 1985.gada līdz 1990.gadam. 

Amats: Angļu valodas pasniedzēja  
angļu, vācu valodas pasniedzēja no 1972.gada līdz 1985.gadam. 

  
Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
uzrakstījusi 17 metodiskās izstrādes,2 nodarbību plānus programmētām apmācībām datoru 
klasē, piedalījos vārdnīcas sastādīšanā.  
 

Pedagoģiskā darbība 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Cita pedagoģiskā darbība: 
Praktiskās nodarbības ar RTU studentiem pēc bakalaura un maģistra programmām. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Rita Greitāne  
Info:   Lektore 
Dzimšanas datums: 1966.gada 22. decembris 

 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1996.gada septembra līdz 1998.gada jūlijam. 

Grāds: Ekonomisko zinātņu maģistrs uzņēmējdarbības ekonomikā  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1995.gada septembra līdz 1996.gada jūnijam. 

Grāds: Ekonomisko zinātņu bakalaurs uzņēmējdarbības ekonomikā  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1986.gada septembra līdz 1991.gada jūnijam. 

Specialitāte: šūšanas tehnoloģijas inženieris  
Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums no 1982.gada septembra līdz 1986.gada jūnijam. 

Specialitāte: Apģērbs modelētājs - konstruktors  
Rīgas 5. vidusskola no 1974.gada septembra līdz 1982.gada jūnijam. 

 
Kvalifikācijas paaugstināšana 

Komercizglītības centrs, intensīvais kurss "Mārketinga menedžments" no 1999.gada novembra 
līdz 1999.gada decembrim.  

Valsts administrācijas skola, kurss "Projektu vadīšana" no 1999.gada augusta līdz 1999.gada 
septembrim.  

Latvijas pašvaldību mācību centrs, kurss "Projektu sagatavošana no 1999.gada aprīļa līdz 
1999.gada maijam. 

Latvijas pašvaldību mācību centrs, kurss "Pieaugušo izglītošanas metodika" no 1999.gada marta 
līdz 1999.gada aprīlim.  

Lībekas Tirdzniecības kameras vasaras universitāte no 1996.gada jūlija līdz 1996.gada augustam.  
ES PHARE biznesa izglītības reformas Latvijā programma no 1996.gada novembra līdz 1998.gada 
decembrim.  

Piezīmes: Piedalīšanās Biznesa koleģas mācību priekšmetu programmu izstrādē  
  

Zinātniskie grādi 
Rīgas Tehniskā universitāte - Mg.oec.:  

 
Valodas 

Angļu: mazliet  
Vācu: mazliet  
Latviešu: dzimtā  
Krievu: ļoti labi  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1998.gada septembra 

Amats: lektore  
Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums no 1996.gada septembra līdz 1998.gada jūlijam. 

Amats: ekonomikas priekšmetu pasniedzēja  
  

Dalība svarīgākajos projektos 
ES PHARE Biznesa izglītības reformas programma (Beril) no 1997.gada aprīļa 

Piezīmes: RTU Ekonomikas koledžas studiju programmas "Tirgzinības un tirdzniecība" 
kursa programmas "Tiešā pārdošana" autore.  
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Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
1998. gada novembris - 1999. gada aprīlis - 4 zinātniskās publikācijas ekonomikas jomā saistītas 
ar ražošanas projektēšanu un produkcijas kvalitāti. 
1999. gads - Lekciju konspekts "Pārdošanas veicināšana" 
1998. gada 30. septembrī Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts. Piešķirts 
par uzvaru studentu zinātnisko rakstu konkursā ar darbu "Izmaksu optimizēšana ražošanas 
uzņēmumos". 
1996. gada 18. decembrī Latvijas Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts. Piešķirts par uzvaru 
studentu zinātnisko rakstu konkursā ar darbu "Uzņēmuma pamatlīdzekļi" 
 

Citi: 
Hobijs - tautas dejas 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds:  Jūlija Grinberga 
Info:   Lektore 
Dzimšanas datums: 1979.gada 24. jūnijs 

 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte no 2002.gada  

Studijas: ekonomikas zinātņu doktorantūra, virziens - tirgzinības  
Rīgas Tehniskā universitāte no 2000.gada līdz 2002.gadam. 

Specialitāte: tirgzinības  
Grāds: Maģistrs  

Rīgas Tehniskā universitāte no 1997.gada līdz 2000.gadam. 
Specialitāte: tirgzinības  
Grāds: Bakalaurs  
  

Kvalifikācijas paaugstināšana 
Lattelekom Mācību Centrs, vadības un līderības programma Sinerģija no 2002.gada oktobra līdz 
2002.gada decembrim. 
Lattelekom Mācību Centrs, benchmarking no 2002.gada maija līdz 2002.gada jūnijam.  
Ideju Akadēmija, kreatīvā domāšana no 2002.gada maija līdz 2002.gada jūnijam.  
Komercizglītības Centrs, projektu vadīšana no 2001.gada septembra līdz 2001.gada oktobrim.  
British Open University no 2000.gada maija līdz 2000.gada oktobrim.  

Specialitāte: Praktiskais mārketings  
Fortech no 1993.gada līdz 1998.gadam.  

Specialitāte: Programmnodrošinājuma izstrādes kursi    
 
Valodas 

Latviešu: ļoti labi  
Krievu: dzimtā  
Angļu: ļoti labi  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 2002.gada  

Amats: Lektore  
SIA "Autonams" no 2003.gada  

Amats: Mārketinga vadītāja  
Uzdevumi/pienākumi: Stratēģisko mārketinga plānu izstrāde, IT projektu vadība, 
komunikācijas procesu vadība, klientu attiecību vadība, cenu politikas izstrāde, produktu 
virzīšana, tirdzniecības vadība, budžetu sastādīšana un kontrole, preču zīmes izstrāde un 
virzīšana.  

SIA "Latakko" no 2003.gada aprīļa līdz 2004.gada martam. 
Amats: Mārketinga departamenta direktore  

"Lattelekom" Transporta daļa no 2002.gada līdz 2003.gadam. 
Amats: Tirgus vadības direktore  
Uzdevumi/pienākumi: Tirgus izpēte, analīze un stratēģisko plānu izstrāde, reklāmas plānu 
izstrāde, IT projektu vadība, komunikācijas procesu vadība, klientu attiecību vadība, cenu 
politikas izstrāde, produktu virzīšana, tirdzniecības vadība, budžetu sastādīšana un 
kontrole, daļas un nodaļas procesu un darbinieku vadība.  

"Lattelekom" Transporta daļa no 2001.gada janvāra līdz 2001.gada decembrim. 
Amats: Biznesa analītiķe  
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Uzdevumi/pienākumi: Biznesa procesu analīze, pakalpojumu vadība un attīstība, IT 
projektu vadība, klientu apkalpošanas centra izveide, tirgus analīze un izpēte  

Izdevniecības nams "Petits" no 1998.gada līdz 2001.gadam. 
Amats: Reklāmas analītiķe  
Uzdevumi/pienākumi: Reklāmas tirgus analīze, reklāmas un pārdošanas projektu vadība, 
IT projektu vadība, reklāmas pakalpojumu vadība un attīstība.  
  

Pedagoģiskā darbība 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
„Tirgzinības un tirdzniecība” un „Pārdošanas veicināšana”. 

 
Cita informācija 

Citi: 
Datorzināšanas - Windows, MS Office 97 – XP2002 (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Project, Visio, Photo Editor, Front Page), SQL, Corel Draw, Internet rīki (Outlook 
Express, Netscape Communicator, Internet Explorer etc.), HTML un citi 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds Ieva Andersone 
Info:   Lektore 
Dzimšanas datums: 1977.gada 2. janvāris 

 
Izglītība 
Hāgenas Tālmācības universitāte no 2001.gada  

Grāds: Maģistrs  
Rīgas Tehniskā universitāte no 1999.gada līdz 2001.gadam. 

Specialitāte: Tirgzinību un tirdzniecības specialitāte  
Grāds: Maģistrs  

Rīgas Tehniskā universitāte no 1996.gada līdz 1999.gadam. 
Specialitāte: Uzņēmējdarbība un vadīšana  
Grāds: Bakalaurs  
  

Kvalifikācijas paaugstināšana 
1998.g. Vācu valodas 11 mēnešu tālmācības kurss   

Piezīmes: Zināšanu līmenis- mittelstufe-sertifikāts  
2001.g. "Wirstshaftsdeutsch"   

Piezīmes: Hāgenes Tālmācības universitāte, 4 mēnešu tālmācības kurss- iegūts sertifikāts  
9.11.2002.g. REKLĀMA&PR   

Piezīmes: Biznesa Dienas 2002, seminārs  
18.02.2005.g. "Tendences un virzība starptautiskās sadarbības ieviešanai Eiropas uzņēmumos"   

Piezīmes: RTU un Štutgartes universitāte, starptautiskais seminārs  
2.11.2005.g. "Wazzap?"   

Piezīmes: Baltic Marketing&Advertising, konference  
3.11.2005.g. "Wazzap?"   

Piezīmes: Baltic Marketing&Advertising, seminārs par mārketinga plānošanu  
4.11.2005.g. "Wazzap?"   

Piezīmes: Baltic Marketing&Advertising, seminārs par tiešo mārketingu  
21.01.2006.g. "Sabiedriskās attiecības augstskolā"   

Piezīmes: RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību departaments, seminārs.  
14.11.2005-13.02.2006.g. "Augstskolu didaktika"   

Piezīmes: Latvijas lauksaimniecības universitāte, 4KP, 40kontakstundas-sertifikāts 
Nr.0427  

 
Zinātniskā darba virzieni 

Maģistra darba tēma - mārketinga kompleksa izveide un vadīšana  
 
Valodas 

Krievu: labi  
Vācu: ļoti labi  
Angļu: mazliet  
Latviešu: dzimtā  
 

Darba pieredze 
2005.g.- ... RTU Inženierekonomikas fakultāte  

Piezīmes: Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra- lektore 
2001.-2005.g. RTU Inženierekonomikas fakultāte  

Piezīmes: Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra-asistente  
 



 107

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 
2000.g. Inovāciju nozīme un vieta tirgzinības sistēmā-1 lpp 
2005.g. Par inovācijas izdevumu klasifikāciju un to ekonomisko novērtēšanu-1 lpp 
2005.g. Tirgzinības plānošanas nozīme inovācijas izstrādāšanā-1 lpp 

 
Pedagoģiskā darbība 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 

Tirgzinības – lekcijas un praktiskās nodarbības;  
Jaunas produkcijas tirgzinības – lekcijas un praktiskās nodarbības; 
Tirgzinību plānošana – lekcijas un praktiskās nodarbības . 

 
Cita pedagoģiskā darbība: 

Metodiskais darbs: 
Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. Mācību līdzeklis.- Rīga: RTU izdevniecība, 2004.-75 lpp. (ar 
līdzautoru). 
Tirgzinību plānošana. Mācību līdzeklis.-Rīga, 2004-69 lpp. 
Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 
norādījumi tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas iegūšanai- Rīga: RTU 
izdevniecība, 2004.-35 lpp. (ar līdzautoriem). 
Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 
tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas iegūšanai-Rīga:RTU izdevniecība, 2006.-42 
lpp. (ar līdzautoriem). 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, Uzvārds  DMITRIJS SOLOVJOVS  
 
Dzimšanas datums  30. Septembris 1976.g. 
Darba tālrunis   +371 7113756 
 
Izglītība 
1999 – 2004 RTU, IEF, Starptautisko ekonomisko sakaru transporta un loģistikas 

katedra. Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec) 
(vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē). 

1997 – 1999 RTU, IEF, Starptautisko ekonomisko sakaru un Muitas institūts. 
Ekonomikas maģistra zinātniskais grāds (M.sc.oec). 

1994 – 1997 RTU, Inženierekonomikas fakultāte (IEF), Starptautisko ekonomisko 
sakaru un Muitas institūts. Ekonomikas bakalaura zinātniskais grāds 
(B.sc.oec).  

1983 – 1994 Rīgas Tehniskā koledža. Vispārējas vidējas izglītības grāds. 
 
Papildus un tālāk izglītība   
2002 – 2005 RTU, Ražošanas Kvalitātes institūts (RKI). Maģistra studijas 

“Visaptverošās Kvalitātes vadības” specialitātē. Profesionālais 
uzņēmējdarbības vadības maģistra grāds (MBA). 

1996 – 1997 LU, Eiro Fakultāte. Kursi (mācību val.: angļu) pēc programmām: 
 - Administratīvās tiesības (sertifikāts) (Administrative Law) 
 - Starptautiskā ekonomika (sertifikāts) (International Economy) 
28.07.97 – 30.09.97 Mikkeli Politehniskais Institūts (Mikkelin Ammattikorkeakoulu, 

Somija), (mācību val.: angļu) kurss:  
- Starptautiskās Finanses (International Finances) (sertifikāts)  

 
Apmeklētie mācību kursi, semināri, konferences, saistītie ar izvēlēto specialitāti 
08.11.05 – 10.11.05 Mercuri International, seminārs: Efektīva vadības stila izvēle MI – Lead 
(Izmaiņas biznesa vidē; Cilvēku vadību ietekmējošie faktori; Līdera iemaņu attīstības virzieni; 
Līdera motīvu ietekme uz efektivitāti) 
 
28.06.04 – 06.07.04 Doņeckas Nacionāla Universitāte, Ukrainā, vasaras starptautiskā - 

ekonomiskā skola. (sertifikāts) 
20.07.03 – 28.07.03 Doņeckas Nacionāla Universitāte, Ukrainā, vasaras starptautiskā - 

ekonomiskā skola. (sertifikāts) 
22.11.2003 Zygon Baltic Consulting Latvia, kurss: “Kvalitātes Auditora Kurss”, 

sertificēts kā atzītais Kvalitātes iekšējais auditors.  
01.08.01 – 27.09. 01 Sales & Personnel Experts, kurss: Pārdošanas Meistarība (sertifikāts)  
24.09.2001 Rīgas Juridiskā Augstskola sadarbībā ar Ziemeļvalstu Kravu 

Ekspeditoru Asociāciju, kurss: “Ziemeļvalstu Kravu Ekspeditoru 
Asociācijas ģenerālie noteikumi NSAB 2000   

26.04.01 – 28.05.01  GregScott Training System, kurss: Sales Management Training 
(sertifikāts)  

10.08.2001 People management sadarbībā ar Micro Media, kurss: “Today’s 
Challenges for Managing Customers Relationships”  

18.07.01-22.07.01 SAS Cargo College, kurss: Basic Cargo for Agent Course 
(sertifikāts)  

07.11.99 – 18.12.99  Mercuri International, kurss: Servisa vadība (sertifikāts)   
10.09.96 – 15.05.97 LU, Eiro Fakultāte, kurss: English Academic Preparation Couse 

(sertifikāts) 
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01.09.95–20.07.97 RTU, IEF, SESMI, kurss: English Advanced Conversational and 
Business Language Course    

 
Darba pieredze 
2005 – pašlaik Kuehne + Nagel Latvia SIA, amats: Pārdošanas un marketinga 

vadītājs Baltijā 
2004 – 2005 Danzas SIA (DHL Latvia), amats: Sauszemes transporta biznesa 

attīstības vadītājs Baltijā & Korporatīvo klientu vadītājs Latvijā 
2002 – 2004   Danzas SIA (DHL Latvia), amats: Korporatīvo klientu vadītājs   
2001 –  2002 Schenker SIA, amats: Korporatīvo klientu vadītājs   
1999 – 2001 Schenker SIA, amats: Pārdošanas nodaļas vadītājs   
1998 – 1999 Schenker SIA, amats: Pārdošanas pārstāvis   
1995 – 1998   Garanto SIA, amats: pārdošanas vadītāja asistents 
 
Pedagoģiskā darba pieredze 
2001 – pašlaik RTU, IEF, Starptautisko ekonomisko sakaru transporta un loģistikas 

katedras Docents. Pasniedzamie priekšmeti: Starptautiskās 
Tirgzinības, Uzņēmējdarbības aktualitātes prognozēšana. 

01.2004 – pašlaik RTU, Ražošanas Kvalitātes Institūts, vieslektors. Pasniedzamais 
priekšmets: “Kvalitātes vadības pamati” 

2002 – pašlaik RTU, Ārzemju studentu fakultātes vieslektors. Pasniedzamais 
priekšmets: “Starptautiskie ekonomiskie sakari”  

 2002 – 2003 Banku Augstskola, vieslektors. Uzņēmējdarbības Fakultāte, lektors. 
Pasniegtais priekšmets: “Kvalitātes vadības pamati”  

1997 -1998  Rīgas Uzņēmējdarbības Koledžas pasniedzējs. Pasniegtie 
priekšmeti: Tirgzinības pamati, Starptautiskais Mārketings, 
Mikroekonomikas pamati, Makroekonomikas pamati, Ekonomiskā 
Statistika, Biznesa angļu valoda. 

 
Zinātniskie raksti 
1. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modelis un vadība pārejas perioda valstīs. 

RTU zinātniskie raksti “Ekonomika un uzņēmējdarbība”. Tautsaimniecība: teorija un prakse, 
3. sērija, 4. sējums. 128–136. lpp., Rīga, RTU, 2001. 

2. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modelis un vadība – uzņēmējdarbības 
panākumu pamats 21. gadsimtā. LU Ekonomikas un vadības fakultātes zinātniskie raksti 
“Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas” IV, 647.sējums., 693–704. lpp., Rīga, 
Latvijas Universitāte, 2002. 

3. D. Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas un pārvaldes sistēmas – mūsdienas uzņēmējdarbības 
pamataspekts. Biznesa augstskolas “Turība” Starptautiskās zinātniskās konferences 
“Uzņēmējdarbības un tās tiesiskā vide: procesi, tendences un rezultāti”, rakstu krājums. 256–
262. lpp., Rīga, Biznesa augstskola ”Turība”, 2002. 

4. D. Solovjovs. Pārejas perioda apstākļiem piemērota kvalitātes nodrošināšanas un vadības 
sistēma. Sistēmas strukturālais apraksts un shematisks atspoguļojums. Latvijas Universitātes 
raksti.  Ekonomika II. 659. sēj., 229-235. lpp., Rīga, Latvijas Universitāte, 2003. 

5. D. Solovjovs. Development Stages and Methodology of the Quality Assurance and 
Management System’s Model Adapted for Transition Period Countries. LLU, starptautiskās 
zinātniskās konferences “Zinātne lauku attīstībai 2002” rakstu krājums. 341-348.lpp., Jelgava, 
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2002.  

6. D. Solovjovs. Pārejas perioda un attīstošo valstu kvalitātes vadības procesu veicinošo un 
traucējošo faktoru analīze. Daugavpils Universitātes (Latvija), N. Kopernika Toruņas 
Universitātes (Polija), Viļņas Pedagoģiskās Universitātes (Lietuva) starptautiskās zinātniskās 
konferences “Reģiona konkurētspēja” rakstu krājums. 302-309.lpp., Daugavpils, 2002.   
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7. D. Solovjovs. Total Quality – New Approach in Entrepreneurship in  Transition Period 
Countries. Doņeckas Nacionālas Universitātes (Ukraina) rakstu krājums. Doņecka (Ukraina), 
Doņeckas Nacionāla Universitāte, 2004.  

8. D.Solovjovs, A. Burmeisters. Pārejas perioda valstu kvalitātes vadības procesu un traucējošo 
faktoru analīze. Biznesa augstskolas “Turība” V. Starptautiskās konferences ”Uzņēmējdarbības 
iespējas, problēmas un risinājumi globalizācijas apstākļos” rakstu krājums. Rīga, Biznesa 
augstskola “Turība”, 2004. 

9. D. Solovjovs, A. Burmeisters, “Analysis Of Promoting And Hinder Factors Of Quality 
Management Processes In Transition Period Countries”, School of Business Administration 
Turība 6th International Conference, Māijs 2005. 

 
Citas publikācijas 

1. D. Solovjovs. Riska vadības un korektīvi – preventīvās darbības metodoloģijas pielietošana 
kvalitātes sistēmas modelī pārejas perioda valstīs. Daugavpils Universitāte, sociālo zinātņu 
fakultāte, ekonomikas katedra, starptautiskās zinātniskās konferences “Reģiona finansu un 
ekonomiskais potenciāls” materiāli. 17-20. lpp., Daugavpils, Daugavpils Universitāte, 
2002.  

2. D.Solovjovs, R.Počs, I. Matisone. Internal Audit – a Quality System Assurance Tool. 42. 
RTU Studentu zinātniskās konferences materiāli. 270-271. lpp., Rīga,  2001..  

 
Ziņojumi starptautiskajās zinātnes konferencēs 
1. D.Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas un vadības sistēmas modelis pārējas perioda valstīs. II 

Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa tēžu krājums, - 184 lpp., Rīga, 2001.g. 14.-15. augusts.   
2. D.Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas modelis un vadība – uzņēmējdarbības 

panākumu pamats 21. gadsimtā. Latvijas Universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konference. 
Vadības zinātnes, pārvaldes pilnveidošanas sekcija., Rīga, 2002.g. 8. februāris.  

3. D.Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšanas un pārvaldes sistēmas – mūsdienas uzņēmējdarbības 
pamataspekts. Biznesa augstskolas “Turība”, starptautiskā zinātniskā konference: 
“Uzņēmējdarbības un tās tiesiskā vide: procesi, tendences un rezultāti”, 3. sekcija – 
ekonomikas attīstības problēmas un risinājumi. Rīga, 2002.g. 12. maijs.  

4. D.Solovjovs. Riska vadības un korektīvi – preventīvās darbības metodoloģijas pielietošana 
kvalitātes sistēmas modelī pārejas perioda valstīs. Daugavpils Universitātes sociālo zinātņu 
fakultātes ekonomikas katedras zinātniskā konference: “Reģiona finansu un ekonomiskais 
potenciāls”, Daugavpils, 2002.g. 8. maijs.  

5. D.Solovjovs. Kvalitātes nodrošināšana un vadības sistēmas – mūsdienas uzņēmējdarbības 
pamataspekts. RTU starptautiskās zinātniskās konferences “Tautsaimniecības un izglītības 
attīstības problēmas mūsdienu periodā” referātu tēzes. –45. lpp., Rīga, RTU, 2002.g. 17. maijs.  

6. D.Solovjovs. Development Stages and Methodology of the Quality Assurance and 
Management System’s Model Adapted for Transition Period Countries. LLU, starptautiskā 
zinātniskā konference “Zinātne lauku attīstībai 2002”. Sekcija “Ekonomika”, Jelgava, Latvijas 
lauksaimniecības Universitāte, 2002.g. 22. – 24. maijs.  

7. D.Solovjovs. Internal Audit - a Quality System Assurance Tool”. RTU, 42. studentu 
zinātniskās un  tehniskās konferences  materiāli, 270.-271. lpp., Rīga, RTU, 2001.  

8. D.Solovjovs. Pārejas perioda valstu kvalitātes vadības procesu un traucējošo faktoru analīze. 
Biznesa augstskolas “Turība” V. Starptautiskā konference ”Uzņēmējdarbības iespējas, 
problēmas un risinājumi globalizācijas apstākļos”. Rīga, Biznesa augstskola “Turība”, 2004.  

9. D. Solovjovs. “Analysis Of Promoting And Hinder Factors Of Quality Management Processes 
In Transition Period Countries”, School of Business Administration Turība 6th International 
Conference, Māijs 2005. 
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Valodu zināšana 
Krievu valoda – dzimtā;  Latviešu valoda – brīvi 

   Angļu valoda – brīvi;    Spāņu valoda – vidēji 
Ukraiņu valoda - vidēji   Vācu valoda – sākuma līmenī 

Datoru prasme 
- MS Office (Excel, Word, Access, MS Power Point, Outlook, utt.) 
-  Client Access (CIEL)  
- Caesar Business Systems (tirdzniecības datu bāzes programma) 
- Hansa Business Solution datu bāzes programma 

 
Papildus informācija 

B kategorijas autovadītāja apliecība no 09.1996 
Latvijas Karate - Do Federācijas loceklis kopš 1993.g. 
Melnā josta (1. dans) Šotokan Karate – Do paveidā.  
Austrumciņu (Karate – Do) sertificēts instruktors un atzītais pasniedzējs 
kopš 1995 .g.     
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds Inga Lapiņa 
Info:   Lektore 
Dzimšanas datums: 1972.gada 21.septembris 

 
 
Izglītība:  
no 2002.gada septembra līdz šodienai studēju RTU IEF doktorantūrā, programma „Vadībzinātne” 

 
Izglītības iestāde Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09.1996.gads 
06.1999.gads 

Iegūtā izglītība: izglītības zinātņu maģistra grāds 
Diploma Nr. 005985 

 
Izglītības iestāde Latvijas Universitāte Ekonomikas fakultāte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

09.1990.gads 
06.1995.gads 

Iegūtā izglītība: Profesionālā augstākā izglītība kvalifikācija – ekonomists, 
Diploma Nr. 105650 
 
Papildu izglītība/kursi: 
Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg) 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

Augstskolu didaktika 2005.gada decembris – 
2006.gada februāris (40 stundas) 

ESF Nacionālās 
programmas projekts 

Metodika un tās izstrādes 
pamatprincipi 

2005.gada maijs (6 stundas) 

National Council on 
Economic Education (ASV) 

Developing Skills in Evaluation 
Workshop  

2000.gada jūlijs (10 dienas) 

Latvijas pašvaldību mācību 
centrs 

Projekta sagatavošana 1999.gada aprīlis (1 nedēļa) 

Latvijas pašvaldību mācību 
centrs 

Pieaugušo izglītošanas metodika 1998.gada aprīlis – maijs  
(2 nedēļas) 

National Council on 
Economic Education 

Training of Writers 1997.gada oktobris – 1998.gada 
jūnijs (10 dienas) 

Riga Technical University 
Riga Business School 

Case writing and teaching course 1997.gada jūlijs (1 nedēļa) 

Latvijas – Dānijas biznesa 
izglītības projekts 

Sertifikāts – par teorētiskā 
eksāmena un praktiskā 
pedagoģiskā testa nokārtošanu 
ekonomikā 

1994.gada septembris – 
1997.gada augusts  
(714 stundas) 

National Council on 
Economic Education 

Training of Trainers 1996.gada oktobris - 1997.gada 
maijs (40 dienas) 

 
Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)): 
Valoda Lasītprasme Runātprasme Rakstītprasme 
Latviešu 5 5 5 
Krievu 5 5 5 
Angļu 5 4 4 
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Darba pieredze: 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

2003.gada februāris 
līdz šodienai 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)  
Inženierekonomikas fakultāte (IEF)  
Uzņēmējdarbības un vadīšanas koledžprogrammu nodaļa 

Amata nosaukums direktora vietniece 
Galvenie pienākumi 1. mācību darba organizēšana un vadīšana 

2. metodiskais darbs 
3. prakses organizēšana un vadīšana 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

2003.gada marts 
līdz šodienai 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte,  
Inženierekonomikas fakultāte, Dekanāts 

Amata nosaukums vadošā speciāliste 
Galvenie pienākumi 1. studiju programmu akreditācija 

2. sabiedrisko attiecību jautājumi 
3. reklāma un mārketings 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1997.gada septembris 
līdz šodienai 

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte,  
Inženierekonomikas fakultāte  
Makroekonomikas profesora grupa 

Amata nosaukums lektore 
Galvenie pienākumi 1. Studiju kurss „Starptautiskā tirdzniecība” 

2. Studiju kurss „Makroekonomika 
 

Cita nozīmīga informācija (dalība projektos): 
2005.gada aprīlis –
2005.gada decembris 
 
 
 
1999.gada oktobris –
2000.gada oktobris 
 
 
1997.gada janvāris –
1999.gada jūlijs 
 
 
1994.gada septembris –
1997.gada jūlijs 

ESF Nacionālās programmas projekts “Vienotas metodikas izstrāde 
profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo 
partneru iesaistei un izglītošanai” ekspertu darba grupas „Profesijas 
standartu izveides metodika” vadītāja 
 
ES PHARE Programma “Profesionālā izglītība 2000” Projekts 
“Profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmu izstrāde” 
darba grupas “Infotehnoloģijas” vadītāja 
 
ES PHARE Programma „Biznesa izglītības reforma Latvijā” 
(BERiL) Biznesa koledžas izglītības programmu un mācību 
priekšmetu programmu darba grupu vadītāja 
 
Latvijas – Dānijas biznesa izglītības projekts 
Ekonomikas priekšmeta skolotāju darba grupas vadītāja 

 
Raksti zinātniskos izdevumos un konferenču tēzes: 
1. Darba tirgus ietekme uz uzņēmējdarbības izglītības attīstību Latvijā// Izglītība 21.gadsimtā: 

teorija un prakse. – Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. – Rīga: Informācijas 
sistēmu augstskola, 2003. – 160.-168.lpp. 
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2. Cilvēka attīstība ekonomikas vidē un izglītības loma tajā// Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. – Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. 
– Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2004. 

3. Ekonomiskās attīstības un izglītības mijiedarbība Latvijā// Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas. – Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. 
– Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2005. – 223.-234.lpp. 

 
Mācību un metodiskie līdzekļi: 
1. Bikse V., Gineite A., Kullesa (Lapiņa) I. u.c. Ekonomikas pamatprincipi. Aktīvās mācību 

metodes/ Skolotāja grāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. - 232 lpp. 
2. Bikse V., Gineite A., Kullesa (Lapiņa) I. u.c. Ekonomikas pamatprincipi. Uzdevumi 

vidusskolai/ Mācību līdzeklis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. - 35 lpp. 
3. Kullesa (Lapiņa) I., Pīzele N., Nikitina V. u.c. Sabiedrība un ekonomika/ Mācību līdzeklis.- 

Rīga: Jumava, 1996.- 93 lpp. 
4. Kullesa (Lapiņa) I., Nikitina V., Pīzele N., u.c. Ekonomika/ Mācību līdzeklis.- Rīga: Jumava, 

1996.- 112 lpp. 
5. Kullesa (Lapiņa) I., Nikitina V., u.c. Ekonomika un ārējās tirdzniecības pamati/ Mācību 

līdzeklis.- Rīga: Jumava, 1997.- 75 lpp. 
6. Lapiņa I. Makroekonomika/ Tālmācības studiju kurss. – Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmija, 2003. – 331 lpp. 
7. Lapiņa I., Andersone I. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas 

un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas 
iegūšanai/ Metodiskais materiāls. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2006. – 42 lpp. 

8. Lapiņa I., Ieviņš J. Studiju darbu un mācību prakses atskaites izstrādāšanas un aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi/ Metodiskais materiāls. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2004. – 31 
lpp. 

9. Lapiņa I., Pīzele N. Ekonomikas pamati. – Rīga: Jumava, 2002. – 280 lpp. 
10. Lapiņa I., Tīse L. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas metodiskie norādījumi grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai/ Metodiskais 
materiāls. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2004. – 36 lpp. 

11. Reiters J., Lapiņa I., Maurāne G. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba 
izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi personāla speciālista kvalifikācijas 
iegūšanai/ Metodiskais materiāls. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2004. – 36 lpp. 

12. Šēnfelde M., Nikitina V., Kullesa (Lapiņa) I. Makroekonomika. – Rīga: Kamene, 1999. – 174 
lpp. 

13. Šēnfelde M., Nikitina V., Lapiņa I. Makroekonomika. – Rīga: Kamene, 2002. – 220 lpp. 
 
Citas publikācijas: 
1. Kullesa (Lapiņa) I. Ekonomiskās izglītības analīze// LR Ekonomikas ministrijas pētījums, 

1999. 
2. Lapiņa I. Šenberga A. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības 

programmas izstrādes process. – ES Phare programma "Profesionālā izglītība 2000", 2000. – 
39 lpp. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds, uzvārds Iveta Seržante 
Info:   Lektore 
Dzimšanas datums: 1971.gada 10. oktobris 

 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte , Inženierekonomikas fakultāte no 1996.gada līdz 2001.gadam. 

Studijas: Doktorantūra 
Piezīmes: zinātniskā darba tēma "Darbaspēka efektivitātes novērtēšana"  

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte  no 1996.gada  līdz 1999.gadam. 
Specialitāte: psiholoģija  
Grāds: Bakalaurs  
Piezīmes: bakalaura darba tēma "Studējošās jaunatnes trauksmainības un dzīves apjēgtības 
savstarpējās sakarības".  

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1993.gada līdz 1995.gadam. 
Specialitāte: specialitāte “Uzņēmējdarbības vadīšana” un specializācija “Personāla 
vadīšana”  
Grāds: Maģistrs  
Piezīmes: maģistra darba tēma "Personāla vadīšanas speciālistu sagatavošanas projekts".  

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1988.gada līdz 1993.gadam. 
Specialitāte: ekonomista profesionālo studiju programma, specialitāte „Mašīnbūves 
ekonomika un vadīšana”  
Piezīmes: diplomprojekta tēma "Vadītāju un speciālistu izvēles un karjeras veidošanas 
sistēmas projekts"  
 

Kvalifikācijas paaugstināšana 
4h, Dr. psych. M. Burčella (M. Burchell), Kembridžas Universitāte (University of Cambridge, 
UK) no 2004.gada aprīļa līdz 2004.gada maijam.  

Piezīmes: organizators RPIVA; lekcijas „Psiholoģiskā konsultēšana organizācijās”  
8h, Dr. psych. K. Martinsone (LU) un Mag. psych. D. Kamerāde (RPIVA) no 2003.gada janvāra 
līdz 2004.gada janvārim.  

Specialitāte: lekcijas „Kvalitatīvie pētījumi psiholoģijā” 
8h, M. psych U.Ābele (RPIVA) un M. psych I. Austers (LU) no 2002.gada janvāra līdz 2003.gada 
janvārim.  

Specialitāte: lekcijas „Kvantitatīvie pētījumi psiholoģijā”  
  

Zinātniskie grādi 
inženierzinātņu maģistra grāds ekonomikā, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, 
inženiera-ekonomista kvalifikācija ar specialitāti "Mašīnbūves ekonomika un vadīšana":  
  

Zinātniskā darba virzieni 
cilvēku resursu vadīšana, cilvēku resursu ekonomika, organizāciju attīstības psiholoģija  

 
Valodas 

Latviešu: ļoti labi  
Krievu: dzimtā  
Angļu: labi  
 

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1995.gada  

Amats: lektore  
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Piezīmes: izstrādātas mācību programmas "Psiholoģijas pamati", "Personības psiholoģija", 
"Saskarsmes psiholoģija", "Uzņēmējdarbības psiholoģija", "Vadīšanas psiholoģija", 
"Komandas veidošana", "Personāla vadīšana", "Patērētāju uzvedība tirgū", "Cilvēku 
resursu ekonomika” un pasniedzu šos mācību kursus akadēmisko un profesionālo studiju 
programmu studentiem; vadu diplomprojektus, kas attiecas uz personāla vadīšanas nozari. 

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola, Psiholoģijas fakultāte no 1999.gada  
Amats: docētāja  
Uzdevumi/pienākumi: izstrādāju mācību programmas "Saskarsmes psiholoģija", "Mazo 
grupu psiholoģija", "Vadības psiholoģija", "Mārketinga pētniecības metodes", 
"Organizāciju attīstības psiholoģija" un pasniedzu šos mācību kursus psiholoģijas un 
komercdarbības vadīšanas studiju programmas studentiem; vadu kursa darbus.  

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Psiholoģijas fakultāte no 2003.gada līdz 
2004.gadam. 

Amats: lektore  
Piezīmes: izstrādāju mācību programmu "Organizāciju izpētes metodes" un pasniedzu šo 
kursu psiholoģijas studiju programmas studentiem.     

ES Phare Biznesa izglītības reforma Latvijā projekta ietvaros no 1996.gada līdz 1998.gadam. 
mācību priekšmetu programmu izstrāde  
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1993.gada līdz 1995.gadam. 

Amats: asistente  
Piezīmes: izstrādāju mācību programmu "Profesionālās atlases organizācija", praktisko 
nodarbību plānu mācību priekšmetam "Individuālo atšķirību psiholoģija" un pasniedzu šos 
mācību priekšmetus IEF studentiem. 

LAUMA (vieglā rūpniecība, Liepāja) no 1993.gada jūlija līdz 1993.gada augustam. 
Amats: kadru inspektors  
Uzdevumi/pienākumi: veicu personāla lietvedību un statistiku.  

LAUMA (vieglā rūpniecība, Liepāja) no 1991.gada jūlija līdz 1991.gada augustam. 
Amats: kadru inspektors  
Uzdevumi/pienākumi: veicu personāla lietvedību un statistiku.  

Liepājas pils. Pašvaldība, Finansu nodaļa no 1992.gada jūlija līdz 1992.gada augustam. 
Amats: speciāliste  
Uzdevumi/pienākumi: pārbaudīju pašvaldības uzņēmumu ikmēneša finansiālās atskaites  
  

Dalība svarīgākajos projektos 
Latgales Uzņēmējdarbības Atbalsta Centrs "Komunikatīvo prasmju izkopšana" no 
2003.gada marta līdz 2003.gada aprīlim. 
Piezīmes: profesionālās apmācības eksperts – nodarbību vadītājs ES Phare projektā 
"Linkage mechanism improvement between professional education institutions and 
business sectors in rezekne and immediate neighborhood – Service of General Activities".   
 

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 

Ir 6 publikācijas zinātnisko konferenču materiālos un 1 mācību līdzeklis, kopējais apjoms – 100 
lpp.. 

Svarīgākās publikācijas pēdējo 5 gadu laikā: 
"Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā" // RTU 44. starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli (līdzautore – Daina Ose), nodots publicēšanai 2003.g. 
"Komandas veidošana" – Rīga: RTU, 2002, 80 lpp. 
"Uzņēmuma darbaspēka efektīvas plānošanas principi un metodes"// Studentu zinātniskās un 
tehniskās konferences (SZTK) materiāli. – R.: RTU, 2000. – 121.-122. lpp. 
"Organizāciju vadītāju adaptācija personāla vadīšanas mūsdienīgai videi"  - R.: RPIVA, 2000. 

"Personāla darbības novērtēšanas nozīme organizācijas mērķu sasniegšanā"// SZTK 
materiāli. – R.: RTU, 1999. – 50. lpp. 
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Pedagoģiskā darbība 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
"Psiholoģijas pamati", "Personības psiholoģija", "Saskarsmes psiholoģija", 
"Uzņēmējdarbības psiholoģija", "Vadīšanas psiholoģija", "Komandas veidošana", 
"Personāla vadīšana", "Patērētāju uzvedība tirgū", "Cilvēku resursu ekonomika" 
 
Cita pedagoģiskā darbība: 
Regulāri tiek pārskatītas un uzlabotas mācību programmas vadāmos mācību priekšmetos, 
tiek veidoti izdales materiāli.  
Pēdējo 2 gadu laikā tika izstrādāti divi jauni lekciju kursi "Organizāciju attīstības 
psiholoģija" un "Organizāciju izpētes metodes".  
Pašreiz tiek gatavots lekciju kurss un mācību līdzeklis "Cilvēku resursu ekonomika".     
26.03. 2002. – piedalīšanās RTU metodiskajā seminārā "Studentu patstāvīgais darbs un 
darbs grupās" ar ziņojumu "Mācību metodes "darbs grupās" pielietojums mācību kursa 
"Komandas veidošana" apgūšanā". 

 
Cita informācija 

Apbalvojumi: 
12.2003. saņemta Pateicība par kvalitatīvi veiktu darbu un augstu pasniegšanas līmeni 
studentu vērtējumā (RPIVA, Psiholoģijas fakultāte). 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
Personīgā informācija 

Vārds, uzvārds Jānis Kuškins 
Info:   lektors 
Dzimšanas datums: 1956.gada 7.janvāris 

 
Izglītība 

Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte no 1974.gada līdz 1979.gadam. 
Specialitāte: augstākā izglītība inženiera - ekonomista kvalifikācijā  
  

Kvalifikācijas paaugstināšana 
LDZ Mācību centra mācību kurss “Vadības psiholoģija” no 2001.gada janvāra līdz 2001.gada 
decembrim, kursi  
LDZ Mācību centra mācību kurss “Lietišķo pārrunu vadīšana” no 2000.gada janvāra līdz 
2000.gada decembrim, kursi 
Rīgas Biznesa institūta un LDZ Mācību centra mācību kurss “Stratēģiskā vadīšana” no 2000.gada 
janvāra līdz 2000.gada decembrim, kursi 
LDZ Mācību centra mācību kurss “Valsts budžets, tā līdzekļu izmantošana, atskaite” no 2000.gada 
janvāra līdz 2000.gada decembrim, kursi  
LDZ Mācību centra mācību kurss “Kvalitātes vadība” no 1999.gada janvāra līdz 1999.gada 
decembrim, kursi  
Komercizglītības centra un LDZ Mācību centra mācību kurss “Mārketinga vadīšana” no 
1999.gada janvāra līdz 1999.gada decembrim, kursi  
Kurs’90 User Group seminārs “Service von Haus zu Haus”, Vācija, Lībeka Travemunde no 
1998.gada janvāra līdz 1998.gada decembrim, seminārs  

  
Valodas 

Angļu: labi  
Krievu: ļoti labi  
 

Darba pieredze 
Transporta un sakaru institūts, Vadības, ekonomikas un transporta fakultāte no 2003.gada  

Amats: lektors   
Piezīmes: mācību kursi: transporta tehnoloģisko procesu vadīšana, transporta sistēmas, 
transporta līdzekļi 

Latvijas Universitāte no 2002.gada  
Amats: projektu vadītājs, drošības tehnikas vadošais inženieris   

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” Pasažieru pārvadājumu uzņēmums “Elektrovilciens” 
no 1999.gada  līdz 2002.gadam. 

Amats: direktora vietnieks, pārvadājumu organizēšanas daļas vadītājs  
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte no 1996.gada  

Amats: lektors   
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” no 1995.gada līdz 1999.gadam. 

Amats: Pasažieru pārvadājumu pārvaldes Mārketinga daļa, priekšnieks  
Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Transporta koordinācijas nodaļa no 1993.gada līdz 
1995.gadam. 

Amats: vadītājs  
Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Autotransporta departamenta pasažieru pārvadājumu 
nodaļa  no 1990.gada  līdz 1993.gadam. 

Amats: dažādi amati (vadošais inženieris, galvenais speciālists, vadītājs)  
Latvijas PSR Autotransporta un šoseju ministrija no 1983.gada līdz 1990.gadam. 

Amats: vecākais inženieris, vadošais inženieris  
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Jūrmalas autotransporta uzņēmums no 1980.gada līdz 1983.gadam. 
Amats: dažādi amati   

Rīgas pilsētas Tramvaju un trolejbusu pārvaldes Kustības dienests no 1973.gada līdz 1980.gadam. 
Amats: dispečers, kontrolieris, operators, vecākais dispečers, vecākais centrāldispečers  
 

Pedagoģiskā darbība 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
transporta veidi, transporta līdzekļi un to muitas kontroles ierīces, tirgzinības transportā, 
transporta ekonomika un mārketings, transports un pārvadājumu organizēšana 
Cita pedagoģiskā darbība: 
 

Cita informācija 
Citi: 
Pieredze darbā ar datoru (MS Office) 
Autovadītāja apliecība (B, C, D1 kategorija) 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 

Vārds uzvārds: Nikolajs Sprancmanis 
Dzimšanas datums: 1936.gada 13. oktobris   

Izglītība 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija no 1958.gada līdz 1963.gadam. 
Specialitāte: inženieris – mehāniķis 
Maskavas Automobiļu un ceļu institūts no 1966.gada līdz 1969.gadam.  
Specialitāte: tehnisko zinātņu kandidāts (Automobiļu dzinēji)   

 
Kvalifikācijas paaugstināšana 

Gentes Universitāte no 1998.gada janvāra līdz 1998.gada decembrim. 
Kalsrue Tehniskā Universitāte no 1997.gada janvāra līdz 1997.gada decembrim. 
EU – PHARE Valsts administrācijas reformu programma no 1994.gada janvāra līdz 
1994.gada decembrim. 
Norvēģijas biznesa skola no 1993.gada janvāra līdz 1993.gada decembrim.  

 

Darba pieredze 

Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centrs no 2004.gada  
Amats: Vadītājs 
Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra no 
2003.gada  
Amats: Profesors 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1993.gada  
Amats: Profesors 
Uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas profesora grupa no 1993.gada līdz 
2002.gadam. 
Amats: Grupas vadītājs, profesors 
Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu Valsts institūta ekonomikas katedra no 
1979.gada līdz 1993.gadam. 
Amats: Vadītājs 
Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu Valsts institūts no 1971.gada līdz 
1993.gadam. 
Amats: Asociētais profesors 
   

Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
Transporta pakalpojumu ekonomika un vadīšana. Rīga, RTU, 2001. – 280 lpp. 
  
Development Prospects for Passenger transport in Riga – Proceedings of 8th World 
Conference of Transport Research. Antwerpen, July 12th – 17th, 1998. 
 
 Par valsts ekonomisko politiku iekšzemes transportā. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis – 
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51.sējums, Nr.314,1997. – 123 – 128. lpp. 
Firmas ekonomika un lēmumu motivācija. LTVSVI. 1994. – 80.lpp. 
 
Pārvadājuma kompāniju efektivitātes uzlabošana. Avots, Rīga, 1988. – 140 lpp.   
Cita informācija 

Aktivitātes: Profesionālā pieredze: 1994 – šobrīd: Latvijas transporta izglītības un 
zinātnes asociācijas Prezidija loceklis 2002 – šobrīd: Latvijas sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas konsultatīvās padomes loceklis 1996 – 
šobrīd: Žurnāla “Transportas” (Viļņa, Lietuvas Zinātņu Akadēmija) 
redakcijas kolēģijas loceklis 1993 – šobrīd: Vadošo speciālistu un 
tautsaimniecības speciālistu institūta konsultants  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
 
Vārds, uzvārds:  

Liene Priedīte - Kančēviča 

Info:   lektore 
Dzimšanas datums: 1975.gada 19. oktobris 

 
Izglītība 
 
Latvijas Universitāte no 1994.gada līdz 1999.gadam. 

Specialitāte: jurists  
 
Āgenskalna ģimnāzija no 1982.gada līdz 1994.gadam. 

 
Kvalifikācijas paaugstināšana 
 
Helsinki, „Seminar on integrated intermodal strategies for road, rail and water transport” no 
2000.gada aprīļa līdz 2000.gada maijam.  
 
Viļņa, „Assistance for Drafting and Implementing Licensing Regulation and Procedures” no 
1998.gada maija līdz 1998.gada jūnijam.   
 
Sofijā no 1998.gada janvāra līdz 1998.gada februārim.  

Piezīmes: Kvalifikācijas celšana  
 
Kopenhāgenā no 1997.gada marta līdz 1997.gada aprīlim.  

Piezīmes: kvalifikācijas celšana  
  

Darba pieredze 
Rīgas Tehniskā universitāte no 2001.gada  

Amats: lektore  
 
LR Satiksmes ministrija no 2000.gada  

Amats: Sakaru departamenta direktores vietniece  
 
LR Satiksmes ministrija no 1998.gada līdz 2000.gadam. 

Amats: Sakaru departamenta vecākā referente, juriskonsulte  
 
LR Satiksmes ministrija no 1996.gada līdz 1998.gadam. 

Amats: Sakaru departamenta jaunākā referente, juriskonsulte  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds uzvārds: Nikolajs Baranovskis 
Dzimšanas datums: 1943.gada 21. septembris   

Zinātniskie grādi 

kopš 1976.gada Ekonomisko zinātņu kandidāts. Disertācija aizstāvēta PSRS ZA 
Socioloģisko pētījumu institūtā Maskavā. Specialitāte 09.00.09. – “Pielietojamā 
socioloģija”. kopš 1986.gada Ekonomikas zinātņu doktors. Disertācija aizstāvēta 1985. gadā 
PSRS ZA Socioloģisko pētījumu institūtā. Specialitāte 08.00.18. – “Iedzīvotāju ekonomika 
un demogrāfija”. 1992.gadā ar Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomes 
lēmumu piešķirts ekonomikas habilitētā doktora zinātniskais grāds. 1995. gadā specialitātē 
“socioloģija” piešķirts profesora nosaukums, bet 2001.gadā piešķirts RTU profesora 
nosaukums.   

Darba pieredze 

Starptautiskā Zinātņu Akadēmija no 2002.gada  
Amats: akadēmiķis 
Newport International University no 2002.gada 
Amats: studiju centra vadītājs 
Latvijas Univarsitāte no 2001.gada  
Amats: promocijas padomes loceklis
Rīgas Tehniskā universitāte no 1999.gada 
Amats: Senāta loceklis 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1998.gada  
Amats: Habilitācijas padomes loceklis un RTU Inženierekonomikas fakultātes Domes 
loceklis 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1997.gada 
Amats: profesors 
LR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts no 1993.gada 
Amats: Zinātniskās padomes loceklis 
a/s “Latvijas Birža”, a/s “Rīgas birža” un Rīgas biznesa no 1992.gada 
Amats: prezidents 
Zemkopības ministrija no 1996.gada  
Amats: Baltijas brīvās tirdzniecības līguma nodaļas vadītājs
Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte no 1994.gada līdz 1995.gadam. 
Amats: maģistru Padomes priekšsēdētājs 
Latvijas Ekonomikas ministrija no 1990.gada līdz 1993.gadam.
Amats: Latvijas Informācijas centra (LIC) direktors 
LR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūts no 1978.gada līdz 
1988.gadam. 
Amats: lektors 
Latvijas Universitāte no 1972.gada līdz 1974.gadam.
Amats: lektors  
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Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
Publicējis vairāk nekā 120 zinātniskos darbus, t.sk. 8 grāmatas. No tām trīs monogrāfijas. 
Uzņēmējdarbības resursu organizēšana R.,RTU, 2002. 
  
Diferencēto obligāto maksājumu ieviešana Latvijas komercbankās.- Rīga, RTU 2001. 
Baltijas jūras piekrastes plānošanas reģiona telpiskās stratēģijas izstrāde (lauksaimniecības 
nodaļa) -R., 2001. 
  
Darbaspēka nodrošinājums Latvijas rūpniecībā. Rakstu krājums: Rūpniecības attīstība 
pārejas periodā.- Rīga RTU., 2000.   

Cita informācija 

Papildus informācija: Regulāri kā neatkarīgs eksperts gatavo slēdzienus par atsevišķu 
firmu maksātnespējas iemesliem, veicot šo firmu saimnieciskās 
darbības analīzi un pārbaudot grāmatvedības atskaites. Vienlaicīgi 
tiek sniegti maksas pakalpojumi sastādot Līzinga un Trasta operāciju 
līgumus ar atsevišķām Latvijas komercbankām, kā arī tiek veikti 
līgumdarbi, izpildot dažādus valsts pasūtījumus.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds uzvārds: Gunta Maurāne  
Dzimšanas datums: 1955.gada 24. novembris   

 
Izglītība 

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte no 1992.gada līdz 
1993.gadam. 
Specialitāte: bioloģija 
Grāds: Maģistrs 
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte no 1973.gada līdz 1978.gadam.  
Specialitāte: biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikācija   
Rīgas Franču licejs no 1963.gada līdz 1973.gadam.   

 
Kvalifikācijas paaugstināšana 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts - kurss "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas 
un prakse" no 2002.gada augusta līdz 2002.gada decembrim. 
Piezīmes: sertifikāts 
Valsts Administrācijas skola - seminārs "Cilvēku resursu menedžments" no 1999.gada 
augusta līdz 1999.gada septembrim. 
Piezīmes: sertifikāts 
RTU seminārs "Ergonomika" no 1995.gada septembra līdz 1995.gada oktobrim. 
Piezīmes: sertifikāts 
RTU lekciju kurss "Uzņēmējdarbības grāmatvedība" no 1994.gada februāra līdz 1994.gada 
aprīlim. 
Piezīmes: sertifikāts  

Valodas 

Krievu:  ļoti labi 
Franču:  labi 
Angļu:  mazliet 
Latviešu: dzimtā  

Darba pieredze 

Rīgas Tehniskā universitāte, Inžinierekonomikas fakultāte no 2003.gada 
Amats: Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa – praktiskā docente 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inžinierekonomikas fakultāte no 1991.gada līdz 2003.gadam.
Amats: Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupa – lektore 
RTU IEF DZO psihofizioloģisko pamatu problēmu zinātniski pētnieciskā laboratorija no 
1978.gada līdz 1991.gadam. 
Amats: jaunākā zinātniskā līdzstrādniece  

Dalība svarīgākajos projektos 
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darbs profesijas "personāla vadītājs" standarta izstrādes darba grupā no 2002.gada līdz 
2003.gadam. 
darbs profesijas "personāla speciālists" standarta izstrādes darba grupā no 2002.gada 
janvāra līdz 2002.gada decembrim. 
ES PHARE programma "Profesionālā izglītība 2000" no 2000.gada janvāra līdz 2000.gada 
decembrim. 
Piezīmes: darbs pie mācību priekšmeta "Lietišķā saskarsme" programmas izstrādes 
ES PHARE programma "Biznesa izglītības reforma Latvijā" no 1999.gada janvāra līdz 
1999.gada decembrim. 
Piezīmes: darbs pie mācību priekšmeta "Vadības psiholoģija" programmas izstrādes  

Publikācijas 

Pēdējo gadu publikācijas: 
Ir 10 publikācijas zinātnisko konferenču materiālos un 2 mācību līdzekļi, kopējais apjoms -
118 lpp. 
 
Nozīmīgākās publikācijas pēdējo gadu laikā: 
Reiters J., lapiņa I., Maurāne G. Kvalifikācijas prakses atskaites un kvalifikācijas darba 
izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi personāla speciālista kvalifikācijas 
iegūšanai. - Rīga: RTU, 2004. - 35 lpp.; 
 Maurāne G. Personāla veidošanas problēmas mazajā un vidējā biznesā.//Sociālie un 
ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbības vadīšanā. - Rīga: RTU, 1998; 
Jansone I., Maurāne G. Darba fizioloģijas un psiholoģijas metodes. - Rīga: RTU, 1991. - 47 
lpp.  

Pedagoģiskā darbība 

Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Personāla vadīšana; 
Personāla plānošana, organizācija un vadīšana;
Darba motivāciju teorijas; 
Darba psihofizioloģija;  
Ergonomika  

Cita informācija 

Papildus informācija: Datorzināšanas: MS Word, Excel. Pieredze darbā ar cilvēkiem.  
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personīgā informācija 
Vārds uzvārds: Anatolijs Magidenko 
Dzimšanas datums: 1934.gada 23. novembris   

 
Izglītība 

Rīgas Tehniskā universitāte līdz 2000.gadam. 
Specialitāte: profesora diploms 
Starptautiskās ekoloģijas un darbības drošības zinātņu Akadēmijas akadēmiķis (ar 
diplomu) 
Piezīmes: 1999. gada 2. oktobris 
Ontario (Kanāda) Rietumu universitātes biznesa skola (sertifikāts) no 1992.gada janvāra 
līdz 1992.gada decembrim. 
Latvijas zinātnes padome 
Specialitāte: habilitētais ekonomikas doktors 
Piezīmes: 1992. gadā 
Ļeningradas Inženierekonomikas institūts 
Specialitāte: ekonomikas zinātņu doktors 
Piezīmes: 1991.g. diploms 
PSRS PM AAK līdz 1974.gadam. 
Specialitāte: Mašīnbūves ekonomikas un organizācijas katedras docents (atestānts) 
Latvijas Zinātņu akadēmija līdz 1971.gadam. 
Specialitāte: ekonomikas zinātņu kandidāts 
Rīgas Politehniskais institūts līdz 1970.gadam. 
Specialitāte: aspirants 
Rīgas Politehniskais institūts līdz 1960.gadam. 
Specialitāte: inženieris - elektriķis 
   

Kvalifikācijas paaugstināšana 

Kijevas Nacionālā ekonomikas universitāte (ar publikācijām) no 1999.gada janvāra līdz 
1999.gada decembrim. 
Maskavas sakaru institūts no 1990.gada janvāra līdz 1990.gada decembrim. 
Piezīmes: kvalifikācijas celšana (diploms)  

 
Zinātniskie grādi 

Habilitētais ekonomikas doktors ( Dr.habil.oec.) 
Nostrifikācija: Nostrifikācijas laiks: 1992.g.24.09. Nostrifikācijas vieta: Latvijas zinātnes 
padome  

 
Valodas 

Angļu:  labi 
Vācu:  labi 
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Krievu:  dzimtā 
Latviešu: ļoti labi  

Darba pieredze 

Rīgas Tehniskā universitāte no 2001.gada 
Amats: P-09 Promocijas Padomes loceklis
Rīgas Tehniskā universitāte no 1998.gada līdz 2001.gadam. 
Amats: Latvijas valsts profesors, Inovāciju un tirgzinību profesoru grupas vadītājs 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1995.gada līdz 1999.gadam.
Amats: Senāta loceklis 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1992.gada līdz 1999.gadam.
Amats: H - 09 Habilitācijas Padomes loceklis 
Rīgas Tehniskā universitāte no 1992.gada 
Amats: profesors 
Latvijas mašīnbūves un aparātbūves automatizētais projektēšanas sistēmu centrs no 
1985.gada līdz 1991.gadam. 
Amats: ekonomiskā pamatojuma zinātniskās grupas vadītājs 
Rīgas Politehniskais institūts no 1972.gada līdz 1992.gadam.
Amats: docents 
Rīgas Politehniskais institūts no 1970.gada līdz 1972.gadam.
Amats: vecākais pasniedzējs 
Rīgas Politehniskais institūts no 1967.gada līdz 1970.gadam.
Amats: aspirants (dienas nodaļa) 
Rīgas rūpnīca no 1964.gada līdz 1967.gadam.
Amats: 1. kategorijas inženieris - konstruktors
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca no 1960.gada līdz 1964.gadam.
Amats: 2. kategorijas inženieris - konstruktors  

 
Dalība svarīgākajos projektos 

LZP grants Nr. 04.1026 no 2004.gada līdz 2007.gadam.
Piezīmes: vadītājs 
LZP grants Nr. 01.0566 no 2001.gada līdz 2003.gadam.
Piezīmes: vadītājs 
LZP grants Nr. 98.0897 no 1998.gada līdz 2000.gadam.
Piezīmes: vadītājs  

Publikācijas 
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Pēdējo gadu publikācijas: 
409 publikācijas (249 - zinātniskie darbi, 160 metodiskie darbi). 
 290. iesp. l., t.sk. 5 monogrāfijas. 
 Informācijas tirgus īpatnības un tā modelēšana Latvijā, RTU Zinātniskie raksti, 2000.g. 43. 
– 48.lpp.; 
 Energouzņēmumu inovāciju projektu veicināšanas problēmas pārejas perioda ekonomikas 
apstākļos, RTU Zinātniskie raksti, 2001.g. 37. – 43.lpp. 
Par informācijas produktu klasifikāciju, RTU Zinātniskie raksti, 2001.g. 51. – 57.lpp.;   

Cita informācija 

Apbalvojumi: Apbalvots ar Latvijas valdības, Latvijas Ekonomikas ministrijas, 
Latvijas izglītības fonda, Kijevas nacionālās tehniskās universitātes 
(KPI), RTU un Rīgas uzņēmumu Atzinības rakstiem. Starptautiskā 
ekoloģijas un darba drošības akadēmija piešķīra nosaukumu 
"Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks un apbalvoja ar 
"Zinātnieku zvaigzni" (2003.g.) 

Papildus informācija: Kopš 1989. g. RTU Goda darbinieks.  
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7.PIELIKUMS 
 
 

Liepāja – Mācībspēku dzīves un darba gājums pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Uzņēmējdarbība 

un vadīšana” 
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Mācībspēku saraksts studiju programmai 
realizācijas vieta – Liepāja 

 
Vispārizglītojošie mācību kursi (kopā 20 KP) 

Obligātie studiju priekšmeti (20 KP) 
Angļu valoda Maģ. lektore O.Semjonova 
Vācu valoda Lektors A.Jaunzems 
Matemātika Maģ. lektore K.Tapiņa 
Datormācība (pamatkurss) Pr.doc. J.Jevsjukova 
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana Pr.doc. I.Ruperte 
Lietišķā komunikācija Lektore S.Dreiberga 
Ekonomiskā statistika Maģ. lektore V.Kārkliņa 
Ievads specialitātē Prof. A.Lanka 

Pr.doc. I.Ruperte 
Nozares mācību kursi (kopā 36 KP) 

Obligātie studiju priekšmeti (14 KP) 
Mikroekonomika Pr.doc. I.Ruperte 
Makroekonomika Maģ. lektore D.Līduma 
Tirgzinības Maģ. lektore J.Korāte 
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati Maģ. lektore L.Vēbere 
Uzņēmējdarbības ekonomika Maģ. lektore D.Līduma 

Obligātās izvēles priekšmeti (22 KP) 

Specializācija “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” (18 KP) 
Finansu grāmatvedība Lektore D.Dirba 
Vadības grāmatvedība Lektore D.Dirba 
Nodokļi un nodevas Maģ. lektore I.Birzniece 
Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana Maģ. lektore I.Birzniece 
Revīzija un kontrole Maģ. lektore I.Birzniece 
Angļu valodā speckurss grāmatvedībā Maģ. lektore O.Semjonova 
Vācu valodā speckurss grāmatvedībā Lektors A.Jaunzems 

Specializācija “Mārketings un tirdzniecības ekonomika” (18 KP) 
Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana Maģ. lektore J.Korāte 
Tirgzinību plānošana Maģ. lektore J.Korāte 
Pārdošanas veicināšana Lektore S.Dreiberga 
Patērētāju uzvedība tirgū Lektore S.Dreiberga 
Starptautiskās tirgzinības Maģ. lektore J.Korāte 
Starptautiskā tirdzniecība Maģ. lektore J.Korāte 
Angļu valodā speckurss tirgzinībās Maģ. lektore O.Semjonova 
Vācu valodā speckurss tirgzinībās Lektors A.Jaunzems 

Specializācija “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” (18 KP) 
Transporta ekonomika un tirgzinības Maģ. lektore D.Līduma 
Uzņēmējdarbības loģistikas pamati Hab.dr.ek. prof. N.Sprancmanis 
Transports un pārvadājumu organizēšana Maģ. lektore M.Birze 
Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana Maģ. lektore M.Birze 
Starptautiskā tirdzniecība Maģ.lektore J.Korāte 
Angļu valodā speckurss loģistikā Maģ.lektore O.Semjonova 
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Vācu valodā speckurss loģistikā Lektors A.Jaunzems 
Angļu valodas pamati Maģ. lektore O.Semjonova 
Vācu valodas pamati Lektors A.Jaunzems 

Programmas un virziena priekšmeti (4 KP) 
Projektu vadīšana Maģ. lektors A.Ruperts 
Kvalitātes vadīšana Maģ. lektore V.Kārkliņa 
Personāla vadīšana (pamatkurss) Maģ. lektors A.Ruperts 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds: Olga Semjonova 
 
Dzimšanas datums: 1975.gada 31.oktobris 
 
Tālrunis: 3438879, 9878266 
 
Izglītība: 

2003. – patreiz mācās Latvijas Universitātes, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
doktorantūrā. 

2001. – 2003. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, izglītības 
zinātņu maģistrs 

1996. – 2001. Latvijas Universitāte Moderno valodu fakultāte, humanitāro zinātņu 
bakalaura grāds filoloģijā (angļu) 

 
Darba pieredze: 

1998. – patreiz RTU Liepājas filiāles, lektore. 
1995. – 1998. Liepājas 3. un 4. pamatskolas, skolotāja. 

 
Piedalīšanās projektos: 

2004. Apmaiņas programma Somijā, Espoo Biznesa koledžā. 
2001. Stažēšanās Alkmāras augstskolā, Nīderlandē. 
2001. Leonardo da Vinci programmas projekts “Liepājas un Alkmāras darbs Eiropas 
nākotnei” Alkmāras augstskolā, Nīderlandē. 
1998.g. BERiL programma, mācību programmu izstrāde. 

 
Valodu prasme: krievu – dzimtā  
   latviešu – pilnībā pārvaldu 

angļu – pilnībā pārvaldu 
   vācu – sarunvalodas līmenī 
 
Publikācijas: 

Speciālā angļu valodas apguves prakse Alkmāras augstskolā Nīderlandē. Metodiskie 
ieteikumi. Liepāja, RTU, 2002. 25 lpp 
“Par sarežģīto vienkārši un saprotami” Konference Rīga 2001. 33 lpp. 
“Angļu valoda vakara nodaļas studentiem” 
 

 



 134

 
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
Vārds, uzvārds: Andrejs Jaunzems 
 
Dzimšanas datums: 1950.gada 10.marts 
 
Tālrunis: 3426867 
 
Izglītība: 

1977. – 1979. mācības aspirantūrā Maskavas valsts universitātē. 
1972. – 1976. mācības LU Ekonomikas fakultātē, ekonomists. 
1968. – 1971. mācības LU Svešvalodu fakultātē, vācu valodas un literatūras 

specialitātē, dienas nodaļā. 
 
Darba pieredze: 

1996. – patreiz RTU Liepājas filiāles, vācu valodas lektors, starptautisko sakaru 
organizators. 

1995. – 1996. skolotāja asistents Azusas vidusskolā, Kalifornijā, ASV. 
1994. – 1995.  vācu valodas skolotājs Liepājas 5.vidusskolā. 
1979. – 1994 skolotājs un ārpusklases darba organizators Ropažu vidusskolā. 
1976. – 1977. RPI, vecākais pasniedzējs. 

 
Kvalifikācijas kursi: 

2005. Gētes Institūta kursi vācu valodas mācīšanas metodikā, Libekā, Vācijā. 
2002. Gētes institūta kursi vācu valodas mācīšanas metodikā Minsterē, Vācijā. 
1999. Gētes institūta kursi biznesa vācu val. Diseldorfā, Vācijā. 
1993. Gētes institūta kursi biznesa vācu val. Minhenē, Vācijā. 
1993. – 1995. Ozglītības attīstības Institūta Svešvalodu centra kursi 
  Didaktika un metodoloģija – 42 stundas, 
  Praktiskā vācu valoda – 416 stundas 
  Vācu literatūra – 38 stundas 
  Vācu valodas gramatika  - 32 stundas 
  Tipiskās valodas kļūdas – 32 stundas. 

 
 
Valodu prasme: vācu, krievu – brīvi 
   angļu – sarunvalodas līmenī 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
 
Vārds, uzvārds: Kristīna Tapiņa 
 
Dzimšanas datums: 1970.gada 21.septembris 
 
Tālrunis: darbā – 3484922 
  mob. - 9403004 
Izglītība: 

2002. – 2005. RTU Profesionālais maģistra grāds visaptverošā kvalitātes vadībā. 
1988. – 1993. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, Vidusskolas pedagoģijas fakultāte, 

matemātikas un informātikas un skaitļošanas tehnikas skolotāja. 
 
Darba pieredze: 

1996. – patreiz Rīgas Tehniskā universitāte Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas 
matemātikas skolotāja. 

1993. – 1996. Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas MZTK, laborante. 
1990. – 1993. Liepājas 6.vidusskola, skolotāja. 

 
Piedalīšanās starptautiskos projektos: 

1998. ES Phare BERiL projekts 
 
 
Valodu prasme: krievu, vācu – sarunvalodas līmenī 
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Dzīves un darba gājums 
 

Vārds, uzvārds: Jeļena Jevsjukova 
 
Dzimšanas datums: 1957.gada 22.aprīlis 
 
Izglītība: 

1993. – 1994. Rīgas Tehniskās universitātes Automātikas un skaitļošanas tehnikas 
fakultātes maģistratūra, inženierzinātņu maģistra grāds lietišķās 
datorzinātnēs.  
inženierzinātņu maģistra grāds lietišķās datorzinātnēs. 

1993.g. Stoholmas vasaras universitāte, kurss “Diskrētie mācību līdzekļi”. 
1985. – 1986. Latvijas Izglītības Attīstības institūts,  

kvalifikācija – informātikas un skaitļošanas tehnikas skolotāja. 
1974. – 1978. Volgogradas Valsts Pedagoģiskais institūts,  
  kvalifikācija – matemātikas skolotāja. 

 
Darba pieredze: 

1994. – patreiz  Rīgas Tehniskā universitāte Liepājas filiāle, lektore. 
1989. – 1994. Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas MZTK Vispārtehniskā fakultāte, 

asistente. 
1988. – 1989. Liepājas 75.arodskola, 
 matemātikas un informātikas pasniedzēja. 
1978. – 1988. Liepājas politehnikums, 
 matemātikas un (kopš 1985.g.) informātikas pasniedzēja. 
 

Piedalīšanās starptautiskos projektos: 
1996. – 1998. ES Phare BERiL projekts 
2001. – 2002. ES Phare 5.ietvara projekts “BITNet”. 
2002. projekts “See Saw” 

 
Apbalvojumi: 1999.g. – RTU Atzinības raksts. 
  2004.g. – RTU Liepājas filiāles Atzinības raksts. 
 
Valodu prasme: latviešu, krievu, angļu 
 
Publikācijas (pēdējo 6 gadu laikā): 

 Datu bāzu vadības sistēma MS Access uzņēmējdarbībā. – Rīga: “Kamene”, 2000. – 62 
lpp 

 Studijas informācijas plūsmas palielināšanās apstākļos – RTU metodiskā semināra “Par 
sarežģīto saprotami un interesanti” materiālu krājums, 2001. 

 Izglītības kvalitāte – absolventu konkurētspējas garantija. – RTU metodiskais seminārs 
“studiju process absolventu konkurētspējai”, 2005. 
 

Metodiskie darbi: 
 referāts “Digitāllīdzekļu izmantošana teorētiskā materiāla pasniegšanā mācību procesa 

efektivitātes paaugstināšanai” RTU metodiskajā seminārā “studiju darba kvalitāte: 
realitāte un iespējas” (2003.g.). 

 seminārs “E-pārvalde un e-dokumenti” (2003.g. janvārī, sertifikāts). 
 lekciju kurss PowerPoint prezentāciju veidā (Datormācība, MS Office). 
 metodiskie materiāli un norādījumi studentu patstāvīgajiem darbiem pēc visām tēmām. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds 
 
Dzimšanas datums 
 
Izglītība 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papildus izglītība 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikācijas un 
semināri 
 

INDRA RUPERTE 
 
1960. gada 15, aprīlis Liepāja, Latvija 
 
augstākā 
2002. - 2004. BKI maģistrantūras studijas 
specializācija - uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana, 
maģistra grāds uzņēmējdarbības administrēšanā. 
1978. - 1983. Rīgas Politehniskais Institūts 
specialitāte - celtniecības ekonomika un organizācija 
kvalifikācija - inženieris - ekonomists 
1967. - 1978. Liepājas l. vidusskola. 
 
2003. RTU Humanitārais institūts arodskolotāju pedagoģiskās 
izglītības programma - apliecība un sertifikāts. 
2003. LLU programma Augstskolu didaktika - sertifikāts. 2002. PIC seminārs 
Aktīvās mācību metodes audzēkņu motivācijas sekmēšanai - apliecība. 
1995. 1998. PHARE programmas kursi izglītības programmu 
izstrādē. 
1996. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta 
datorzinību kursi. 
1992. Kanādas koledžu asociācijas apmācības programma: "Biznesa pamati 
un ievads grāmatvedībā 
 
Kopš 1993. gada Rīgas Tehniska Universitāte 
Liepājas filiāle, ekonomisko priekšmetu lektore. 
1996. - 1998. darbs BERiL programmā – mācību programmu izstrāde 
ekonomikas koledžai. 
1995. - 1997. PHARE projekta programmas izstrādes grupas 
dalībniece mācību priekšmetam Mazā biznesa kurss 
1991. - 1993. Liepājas MZTK skolotāja. 
1984. - 1991. Rīgas rajona Inčukalna deviņgadīgās skolas skolotāja 
 
„Starptautisko e-projektu loma studentu prasmju attīstībā". RTU 
metodiskais seminārs ,,Studiju process absolventu konkurētspējai" 2005. 
gada 22. martā. 
"Integrētas nodarbības profesionālo studiju programmas ". 
Sadarbībā ar RTU lektori S. Dreibergu 
RTU tematiski metodiskais seminārs 2003. gada 15. aprīlī. 
" Studentu grupu darbs - komandas darba modelis" 
RTU tematiski metodiskais seminārs 2002. gada 26. martā. 
" Mācību metodes uzņēmējdarbības izglītībā" 
RTU tematiski metodiskais seminārs "Par sarežģīto saprotami un 
interesanti" 2001. gada 10. aprīlī, publikācija 30. novembrī. 
"Mācību metodes profesionālajā ekonomiskajā izglītībā" Starptautiska    
konference    "Profesionālā    ekonomiskā    izglītība: problēmas un 
risinājumi" Rīga 1999. gada 11. - 12. februāris. 
"Ekonomiskās izglītības loma pārejas periodā" 
Starptautiska konference "Ekonomiskā izglītība pārejas periodā" 
Rīga 1995. gads. 
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Mācību metodiskais darbs 

1. Uzņēmēja rokasgrāmata/ grāmatu sastādīja Gundega Pelše un 
Indra Ruperte - R.: Jumava, 2003. 359 Lpp. 

2. Nešpors  V.,   Ruperte  L,   Saulītis  J.  Mikroekonomika.       R.: 
Kamene, 2000. 132 Ipp. 

3. Mazā biznesa kurss. /autoru kolektīvs. - R.: Jumava, 1999.334 
lpp. Mācību līdzeklis, apstiprinājusi lietot Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrija. Atkārtots un papildināts izdevums 2002. gads 
4. Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana./ autoru kolektīvs. 

- R.: Kamene, 1999. 264 Lpp. 
5. Pildavs J., Ruperte. I. Kvalitātes vadīšana. - R.: Kamene, 1999. 

gads. 40 Ipp. 
6. Priekšlikumi pārbaudes darbu organizēšanai atbilstoši PHARE 

programmas "Profesionālās izglītības reforma" ietvaros 
izstrādātajai Mazā biznesa kursa programmai. 

Apbalvojumi Liepājas pilsētas Domes Atzinība par lielo ieguldījumu Liepājas 
jaunatnes izglītošanā 1999. gada 22. novembrī. 

Pateicība par lielo ieguldījumu RTU darbības sekmīgā nodrošināšanā un 
attīstībā 2001. gada 16. novembrī. 
LR IZM PIC atzinības raksts 2003. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

 
Vārds, uzvārds: Sandra Dreiberga 
 
Dzimšanas datums: 1968.gada 26.augusts 
 
Tālrunis: 9253065 
 
Izglītība: 

2003. – patreiz RTU Inženierekonomikas fakultāte, maģistrantūras studijas. 
2000. – 2003.  RTU sociālo zinātņu bakalaurs. 
1986. – 1992. Latvijas Universitāte Svešvalodu fakultāte, filoloģijas bakalaurs. 

 
Papildus izglītība: 

2000. – Starptautiskās attiecības, marketings un norēķini – Izraēla, Mashav. 
1996. – 1998. Ziemeļreinas Vestfālenes ekonomikas ministrijas apmācību kurss 
– Menedžments tirgus apstākļos, sertifikāts, lektora sertifikāts LTRK tēmā – 
“Starptautiskie norēķini” 

 
Kursi: 

1998. – 2003. Dokumentu noteikšanas noteikumi, lietvedība, darba likumdošana. 
1998. – 2003. Psiholoģija, pārdošana (Mercury Interantional, Trendsetters, 
Lauva marketings) 
2002. Apdrošināšanas pamatprincipi. 
2000. Projektu vadīšana. 
1999. Lietišķā saskarsme. 
1998. Mācību metodes. 
1996. Bankas un biržas (KPMG) 

 
Darba pieredze: 

1996. – patreiz RTU Liepājas filiāles mācību biroja vadītāja. 
1996. – patreiz AAS ERGO Latvijas Kurzemes reģionālās filiāles vadītāja 
1996. – 1998. BERiL programma, mācību programmas izstrādāšana lietišķajā 

komunikācijā. 
1996. Deutsche Bank, Disseldorfa, starptautisko sakaru nodaļa. 
1993. – 1996. A/S “Banka Baltija” Liepājas filiāle, valūtas nodaļas vadītāja. 
1991. – 1993. A/S banka “Kurzeme”, vecākais speciālists. 
1990. – 1991. LTRK lektors, starptautiskie darījumi. 
1989. – 1990. A/S “Lauma” tulks. 
19986. – 1989. Liepājas 10.vidusskola, vācu valodas skolotāja. 
 

Valodu prasme: Krievu, vācu – brīvi 
   Angļu – sarunvalodas līmenī 
 
Autordarbi:  

“Uz problēmām bāzētas mācību formas – viena no augstākās profesionālās 
izglītības koncepcijas konsekvencēm”, 1998.gads, R. Banku augstskola, 
starptautisks izdevums  
“Lietišķā komunikācija”, 1999.gads, R. Kamene I.Ezera, A.Jurevičs, S.Dreiberga, 
I.Graudiņa, 64 lpp. 
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“Lietišķā komunikācija”, 200.gads, R; Kamene I.Ezera, A.Jurevičs, S.Dreiberga, 
I.Graudiņa, 99 lpp. 
“Lietišķā komunikācija – problēmsituāciju izmantošana mācību procesā”, 
2001.gads, R:RTU tematiski metodiskais seminārs “Par sarežģīto – saprotami un 
interesanti”. 
“Lietišķā komunikācija”, 2002.gads, R: Kamene, I.Ezera, S.Dreiberga, 
I.Graudiņa, 99 lpp. 
2005.gads, R:RTU tematiski metodiskais seminārs “Studiju process universitātes 
absolventu konkurētspējas nodrošināšanai” 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds: Valentīna Kārkliņa 
 
Dzimšanas datums: 1947.gada 15.maijs 
 
Darba vieta: RTU Liepājas filiāle, Vānes 4, Liepāja, 3484922. 
 
Izglītība: 

2002. – 2005 Rīgas Tehnsikā universitāte, profesionālais maģistra grāds TQM. 
1993. Vācija, Hamburga, Profesionālās izglītības institūts, kvalifikācijas 

paaugstināšana 
1988. Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte, kvalifikācijas 

paaugstināšana  
1985.  Rīgas aviācijas institūts, kvalifikācijas paaugstināšana 
1965. – 1973. Rīgas Politehniskais institūts, kvalifikācija – inženieris 

elektrotehniķis 
 
Piedalīšanās starptautiskos projektos: 

1998. – 1999. ES Phare projekts “Profesionālās ekonomiskās izglītības reformas 
Latvijā”. 

1993. – 1995. Latvijas – Vācijas projekts “Transform”. Uzņēmējdarbību 
loģistikas un transporta izglītības projekts. 

 
Darba pieredze: 

1979. – patreiz RTU Liepājas filiāle, lektore 
1974. – 1979. Rīgas Politehniskais institūts, Liepājas Vispārtehniskā fakultāte, 

laboratorijas vadītāja 
1970. – 1974. Rīgas Politehniskais institūts Liepājas Vispārtehniskā fakultāte, 

inženieris 
 
Valodu prasme: krievu – pārvaldu brīvi  
   latviešu, vācu, angļu – sarunvalodas līmenī 
 
Publikācijas:  

Zinātniski – metodiskās publikācijas 22 gab.  
Metodiskie darbi: 

Statistika ekonomistiem, mācību līdzeklis. – Rīga: “Kamene”, 2000., 2001., 
2002., 2003., 2004. – 89 lpp. 
Studiju procesa pilnveide – RTU metodiskais seminārs. “Studiju process 
absolventu konkurētspējai”, 2005. 
Studiju priekšmetam “Statistika ekonomistiem” mācību materiāla prezentācijas 
izveidošana PowerPoint tehnoloģijā. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Personas dati: 
Diāna Līduma 
pērs. kods 240976-10848 
dzīv. Kungu iela 76-1, Liepāja, LV-3401 
tālr.(mob.) 9265976 

Izglītība: 
No 2000. g. l. septembra - RTU ekonomikas doktorante. 
2000.g. - RTU, ekonomikas zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. 
1998.g. - RTU, inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā, transporta ekonomikas 

un organizācijas specializācijā. 1995.g.   -   RTU   Liepājas   MZTK   
komercklase,   uzņēmējdarbības   vadīšanas   un 

organizācijas specialitāte, uzņēmējdarbības organizatora kvalifikācija. 
199l.g.-pamatizglītība, Liepājas 10. vsk. 

Papildus izglītība: 
2003.g. 10. novembris - 2004.g. 29. marts - LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 

Sertifikāts par kursu "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse" 
apgūšanu. 

2001 .g. 10.-15.februāris - Šauļu universitāte, OEKOWI/ECOSYS apmācību pro-
gramma, licencēta kursu vadītāja. 

2000.g. 11.augusts - RPIVA, apliecība par semināru "Vizuālā plānošana kā viena no 
stratēģiskās plānošanas metodēm". 

1999.g.21.oktobris - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sertifikāts 
par semināra "Projektu vadība" noklausīšanos. 

1999.g.26.augusts - Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas 
PHARE projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas 
"Finanšu menedžments" beigšanu. 

1999.g.20.augusts - Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas 
PHARE projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas 
"Projektu menedžments" beigšanu. 

Darba pieredze: 
2004.g. līdz šim laikam - Nodarbinātības valsts aģentūra Liepājas filiāle, kursu 

vadīšana: "Cilvēks uzņēmējdarbības vidē", "Uzņēmējdarbības pamati"; 
2003.g. līdz šim laikam -- Profesionālo Studiju Skola "Citadele", nodarbību 

vadīšana: biroja darba organizācija, uzņēmējdarbības ekonomika, stratēģiskā 
un operatīvā plānošana, komercdarbības administratīvā organizēšana; 

1999.g. līdz šim laikam - RTU Liepājas filiāle, Bakalauru studiju programmas, 
nodarbību vadīšana: uzņēmējdarbības ekonomika, mikroekonomika,; 

1999.g. līdz šim laikam - Liepājas E.Melngaiļa mūzikas koledža, nodarbību 
vadīšana: biznesa pamati; 

1998.g. līdz šim laikam - LPA, nodarbību vadīšana: ekonomikas teorija, 
uzņēmējdarbība, vadības teorija, tūrisma vadība, tirgzinības, uzņēmējdarbības 
loģistika, biznesa vadība; 

1998.g. līdz šim laikam - RPIVA, Liepājas nodaļa, nodarbību vadīšana: mikroekono-
mika, makroekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, praktiskā uzņēmējdarbība, 
mārketings; 

1998.g. līdz šim laikam - RTU Liepājas filiāles Ekonomikas koledža, nodarbību 
vadīšana: mikroekonomika, uzņēmējdarbības ekonomika, tirgzinības, 
transporta ekonomika un tirgzinības, tirgzinības transportā, tirgzinības 
rūpniecībā tirgzinības; 
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I999.-2001.g. - Rīgas Komercskolas Liepājas nodaļa, nodarbību vadīšana: biznesa 
pamati, likumdošanas pamati, kā arī kuratores pienākumi; 

1998.-2001.g. - Rīgas Komercskolas Sestdienas skolas Liepājas nodaļa, nodarbību 
vadīšana: ekonomikas pamati, praktiskā uzņēmējdarbība, projektu vadīšana; 

1996.-2000.g. - RTU Liepājas MZTK Vidējā skola, nodarbību vadīšana: vispārējā 
tautsaimniecība, uzņēmējdarbība. 

Radošais darbs: 
Starptautiskās zinātniskās konferences - 

1) 2002. gada 12. aprīlis Biznesa Augstskola "Turība" starptautiskā konference 
"Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti"; 

2) Kaunas  Tehniskā  universitāte   starptautiskā  konference  "Economics  and 
management - 2002"; 

3) 2002. gada 17.maijs RTU starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaim 
niecības un izglītības attīstības problēmas mūsdienu periodā"; 

4) 2003. gada 25. aprīlis Kaunas Tehniskā universitāte starptautiskā konference 
"Economics and management - 2003". 

Publikācijas: 
1) Loģistikas metožu un paņēmienu pielietošana Kurzemes reģiona uzņēmumos 

- Starptautiskā konference: rakstu krājums "Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā 
vide", Turība, 2002.,164.lpp.(5 Ipp. apj.); 

2) Применение методов логистики предпринемательской деятельности на 
предприятиях Курземского региона – International conference proceedings 
Volume 2 “Economics and managements – 2002”, Kaunas University of 
Technology. 

3) Логистика посреднической деятельности и практика ее применения на 
предприятиях Курземского региона – International conference proceedings 
Volume 2 "Economics and management - 2003", Section THE PROBLEMS 
OF ECONOMIC THEORY AND THE PRACTICAL REALIA, Kaunas 
Universitv of Technologv, 77.Ipp., (3 Ipp.apj.); 

4) Loģistikas starpniekdarbības pielietojuma novērtējums Kurzemes reģionā - 
RTU zinātniskie raksti "Ekonomika un uzņēmējdarbība", "Tautsaimniecība: 
teorija un prakse" (7 sējums), RTU, Rīga, 2003, 104.Ipp.(6 Ipp. apj.); 

Sabiedriskā darbība: 
No 2003.g. - LPA Dabas un sociālo zinātņu fakultātes domes locekle; 
1998.-2000.g. - RTU Studentu parlamenta locekle; 
1995.-1998.g. - RTU Studentu parlamenta Liepājas pašpārvaldes prezidente. 

Prasmes un iemaņas: 
- organizatora spējas; 
- iemaņas darbā ar auditoriju; 
- prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, Outlook Express). 

Valodu zināšanas: 
Krievu - pārvaldu brīvi; Angļu - sarunvalodas līmenī; 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

l. Vārds, Uzvārds : Janīna Korāte 

2.Dzimšanas gads: 1965.gada 9.maijā 

3.Pilsonība,LR personas kods: LR pilsone, kods 090565 -10212 

4. Izglītība : 
1984.-Vidusskola 
1991.- Latvijas Valsts Universitāte,ģeogrāfijas fakultāte 
2003.- Rīgas Tehniskā Universitāte,Inženierekonomikas fakultāte 
2004.-Baltijas Krievu Institūts,maģistratūra 

 
5.Papildu izglītība/kursi: 

1996.- 1998. - Valsts B/O "Profesionālās izglītības attīstības 
programmu aģentūra" - Biznesa koledžas mācību priekšmetu 
programmu izstrāde 
27.04.1998.-15.05.1998.-LPMC-Pieaugušo izglītības metodika 
23.03.2003.-18.06.2003. LLU - Augstskolu didaktika  

 
6.Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003.- sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 
2004. - maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā  

 
7.Darbs: 

1992.- š. br. - Rīgas Tehniskā universitāte Liepājas filiāle, lektore 
1992.-š. br. -RTU Liepājas filiāle profesionālā vidusskola 
pasniedzēja 
1998. - Baltijas Krievu institūts, lektore  

8.Valodas : 
Latviešu valoda - dzimtā valoda 
Krievu valoda - pārvaldu pilnībā 
Vācu valodu -lasu, tulkoju ar vārdnīcas palīdzību 9.Pamatkursi: 
Ģeogrāfijas zinātne 
Mārketings,starptautiskais mārketings,mārketinga plānošana  

 
10.Darba adrese: Vānes ielā, 4 , Liepājā, LV- 34 00 , Latvija 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
LINDA VĒBERE 
dzimusi 30.12.68, 
tautība: latviete 
 
DARBA PIEREDZE 

1990.g.-1991 .g. Prokurora palīdze Liepājas pilsētas prokuratūrā 
1991 .g.-1993.g. Vecākā prokurora palīdze Liepājas reģionālajā prokuratūrā 
1994.g, Liepājas pilsētas prokurore 
1995.g.-1997.g. Kurzemes tiesas apgabala prokurore Liepājā 
1997,gada 8. maijs Latvijas Republikas Saeima apstiprina par Kurzemes 

apgabaltiesas tiesnesi 

Patreizējā darba vieta: Kurzemes apgabaltiesa- Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese 

IZGLĪTĪBA: 
augstākā - 1993 .g. beigusi LU Juridisko fakultāti 
2003. gadā LU iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē 

PAPILDUS APMĀCĪBA: 
regulārie mācību semināri tiesnešiem un 2000, gadā viens mēnesis Vācijā lekciju kurss par Vācijas 
tiesību sistēmu, ar praksi Vācijas tiesās. 

PAPILDUS DARBĪBA: 
kopš 1993. gada dažādās Liepājas vidējās speciālās skolās un augstskolās lasu lekcijas dažādās 
tiesību nozarēs (pamatā uzņēmējdarbības tiesiskie pamati, civiltiesības, arī administratīvās tiesības, 
tūrisma likumdošana) un regulāri esmu sniegusi priekšlasījumus Kurzemes reģiona bāriņtiesu un 
pagasttiesu tiesnešiem. 
Patreiz esmu lektore RTU Liepājas filiālē un Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, kā arī biznesa 
augstskolā "Turība" . 

VALODAS ZINĀŠANAS: 
latviešu valoda- dzimtā valoda 
krievu valoda- sarunvaloda un rakstība labā līmenī 
vācu valoda- sarunvaloda un rakstība labā līmenī 
angļu valoda- sarunvaloda un rakstība elementāro zināšanu līmenī 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
Daiga Dirba  

Izglītība 
No 2004.gada l .septembra - studijas RTU Uzņēmējdarbības un vadīšanas programmā, 

ekonomikas maģistrantūrā. Virziens - uzņēmējdarbības vadīšana. 
 
1999. - 2001. - studijas Starptautisko ekonomisko sakaru institūta RTU 
Inženierekonomikas fakultātē, Uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas 

profesoru grupā. 
 
1996. -1999. - bakalaura studijas RTU Liepājas MZTK. ekonomikas fakultātē. 
 
1988. - 1993. - studijas LPA sākumskolas pedagoģijas fakultātē. Piešķirta kvalifikācija - 
sākumskolas skolotāja. 
 
1985. - 1988. - Rīgas rajona Babītes vidusskola. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi, sertifikāti 
 
200l.g. Piešķirta kvalifikācija - ekonomists uzņēmējdarbības vadībā. 
 
1999.g. Iegūts ekonomikas bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā. 
 
2003.g. PERFEKTA CONSULTING sertifikāts par UZŅĒMUMA FINANSU 

MENEDŽMENTA Finansu plānošanas instrumenti kursu beigšanu 
 

Nodarbošanās 
No 1999.gada 1.septembra - ekonomisko priekšmetu skolotāja RTU Liepājas 
filiāles vidējā biznesa skolā, grāmatvedības, uzņēmumu ekonomikas un finanšu 
analīzes lektore RTU Liepājas filiāles augstskolā. 1993. - 1996. - I/U "Lando" veikala 
vadītāja, grāmatvede. 
 

Svešvalodu zināšanas 
krievu - pārvaldu brīvi, vācu - sarunu valodas līmenī, angļu - ar vārdnīcas palīdzību. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds: Ilze Birzniece 
 
Dzimšanas datums: 1960.gada 11.marts 
 
Izglītība: 

2003.-2005.  Baltijas Krievu institūts, Liepājas nodaļa, specializācija – tiesību 
zinātnes 

2003. Kvalifikācija – jurista palīgs, Juridiskā koledža Liepājas filiāle 
1998.  Ekonomikas maģistra grāds, LU Ekonomikas maģistratūra, 

apakšprogramma “Finanses un kredīts”. 
1984. Kvalifikācija – ekonomists, LVU Ekonomikas fakultāte 

specialitāte “Statistika”. 
1978. Jelgavas 1.vidusskola 
 

Darba pieredze: 
2001. – patreiz SIA “Konsultācijas un Audits”, direktore. 
1997. – patreiz RTU Liepājas filiāle, lektore kursos “Nodokļi un nodevas”, 

“Nodokļi uzņēmējdarbībā” 
1995. – 2001. VID Liepājas nodaļas nodokļu inspekcija, konsultāciju daļas 

galvenā nodokļu inspektore. 
1994. – 1995. SIA “Oga un Co”, grāmatvede. 
1993. – 1994. SIA “King”, grāmatvede. 
1986. – 1991. Kolhozs “Druva”, Liepājas rajons, galvenā ekonomiste. 
1982. – 1986. Valsts statistikas Jelgavas reģionālās informācijas skaitļošanas 

centrs, ekonomiste. 
 
Papildus izglītība: 

1999. – 2001. Angļu valoda, Valodu mācību centrs 
1999. – 2000. Kursi “Pasniedzēju apmācība” KPMG  

 
Valodu prasme: krievu – pārvaldu brīvi 
   angļu – sarunvalodas līmenī 
 
Prasmes: “B” kategorijas autovadītāju tiesības 
  Prasme strādāt ar datoru – MS Word, Excel, grāmatvedības programma  

“Kentaurs” 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

Vārds: Sanita 
Uzvārds: Kupše 
Dzimšanas datums: 1967.gada 12. oktobris 
Tālrunis: 3421165, 9472162 

Izglītība: 
2003.- līdz šim laikam studijas LPA maģistra programmā" Izglītības 

zinātņu maģistrs pedagoģijā"  
2002.- 2003.- studijas LPA studiju programmā ,,Profesionālās izglītības 

skolotājs"  
1987.- 1994.- studijas LU Filoloģijas fakultātē studiju programmā 

,,Bibliotēkzinātnes un informācija" 
1974.- 1986.- mācības Liepājas 5. vidusskolā 

Darba pieredze: 
1996.- līdz šim laikam lektore RTU Liepājas filiālē 
1993.- 1996.- RTU Liepājas MZTK- bibliotekāre 
1986.- 1993.- Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka- bibliotekāre 

Papildus izglītība, kursi: 
1995.- 1998.- RHARE profesionālās izglītības reformas projekta ietvaros organizētajos 
kursos un semināros  
1997.-l998.- PHARE profesionālas izglītības reformas ietvaros izstrādāta mācību priekšmeta 
,,Saskarsme" programma, mācību materiāls skolēniem un skolotājiem  
1997.- 1999.- PHARE profesionālās izglītības reformas ietvaros, kopā ar autoru kolektīvu 
sagatavota un izdota mācību grāmata ,,Saskarsme audzēkņiem" 

Valodu zināšanas: 
Latviešu, krievu valodu- pārvaldu brīvi 
Vācu valodu- sarunvalodas līmenī 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds: Nikolajs Sprancmanis 
Dzimšanas gads: 1936.g. 
Akadēmiskais tituls: Dr.Habil.oec.Profesors 
Izglītība:  

1966.-1969    tehnisko zinātņu kandidāts (Automobīļu dzinēji), Maskavas Automobīļu 
un ceļu institūts. 

1958 – 1963 inženieris – mehāniķis, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
 
Kvalifikācijas celšana: 

1993 Norvēģijas biznesa skola 
1994 EU – PHARE Valsts administrācijas reformu programma 
1997 Kalsrue Universitāte 
1998 Gentas Universitāte 

 
Akadēmiskie amati: 

1993 – šobrīd Profesors, Rīgas Tehniskā Universi`tate 
1971 – 1993 Asociētais profesors, Latvijas tautsaimniecības vadītāju un 

speciālistu Valsts institūts 
 
Administratīvie amati: 

1993 – 2002 Profesors, Uzņēmējdarbības loģistikas un transporta ekonomikas 
profesora grupas vadītājs 

1979 – 1993 Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu Valsts institūta 
ekonomikas katedras vadītājs 

Profesionālā pieredze: 
1994 – šobrīd Latvijas transporta izglītības un zinātnes asociācijas Prezidija 

loceklis 
2002 – šobrīd Latvijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

konsultatīvās padomes loceklis 
1996 – šobrīd Žurnāla „Transporta” (Viļņa, Lietuvas Zinātņu Akadēmija) 

redakcijas kolēģijas loceklis 
1993 – šobrīd Vadošo speciālistu un tautsaimniecības speciālistu institūta 

konsultants 
 
Publikācijas: Vairāk kā 100 publikācijas, ieskaitot 7 grāmatas. 
 Galvenās publikācijas 

1) Transporta pakalpojumu ekonomika un nvadīšana, Rīga, RTU, 2001. – 280 
lpp. 

2) Development Prospects for Passenger transport in Riga – Proceedings of  8th 
World Conference of Transport Research. Atwerpen, July 12th – 17th, 1998. 

3) Par valsts ekonomisko politiku iekšzemes transportā. Latvijas Zinātņu 
akadēmijas vēstis – 51.sējums, Nr. 314, 1997. – 123-128.lpp. 

4) Firmas ekonomika un lēmumu motivācija. LTVSVI. 1994. – 80.lpp. 
5) Pārvadājumu kompāniju efektivitātes uzlabošana. Avots, Rīga, 1988. – 140 

lpp. 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds: Māra Birze 
 
Dzimšanas datums: 1960.gada 11.februāris 
 
Adrese: Rudzu ielā 1, Liepāja 
Tālrunis: 3443594 
 
Darba vieta: RTU Liepājas filiāle, Vānes 4, Liepāja, 3484922. 
 
Izglītība: 

2005. – pašlaika RTU Inžnierekonomikas fakultāte, maģistrantūras studijas 
2000. – 2003. Ekonomikas profila bakalaura studijas RTU. Diploms 015707 
1994. Latvijas Universitāte Maģistra diploms Nr. 000685, Fizikas un matemātikas 

fakultāte 
1978. – 1982. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta Matemātikas 

specialitātes diploms Nr. 364857, piešķirta kvalifikācija – 
matemātikas skolotāja 

1978. absolvēta Liepājas 5.vidusskola 
 
Papildus izglītība: 
2003. – Mācību centra “MARIDI” sertifikāts Nr. 2003/40 Neirolingvistiskās programmēšanas 
pilns kurss pēc starptautiskās NLP praktiķa programmas.  

2002. – Jauno psiholoģiju centra sertifikāts Nr. 02/258, atbilstoši programmas Society of 
Neiro Linguistic Programming (USA) prasībām. 
 
1999. – starptautisks skolotāju tālākizglītības projekts Eiropas programmas Leonardo da Vinci 
ietvaros Somijā, Espoo Biznesa institūtā. 
 
1995. – Sertifikācijas eksāmens Hamburgā, Latvijas – Vācijas izglītības programmas 
TRANSFORM ietvaros, skolotāju profesionālā tālākizglītība Transporta loģistikā. 
 
Darba pieredze: 
1989. – patreiz RTU Liepājas filiālē, lektore. Lektore augstākās matemātikas kursā un 
Transporta un loģistikas specialitātēs. 
 
1996. – 1998. IZM lietišķo pētījumu līgumdarbi, Transporta pārvadājumu komercdarbības 
specialitātes speciālo mācību priekšmetu satura un mācību metodisko līdzekļu izstrāde. 
 
1983. – 1989. vecākā pasniedzēja Liepājas VTF 
 
1980. – 1983. paralēli studijām augstskolā – darbs Liepājas Vakara maiņu vidusskolā 
(matemātika, fizika, rasēšana) 
 
1978.g. Liepājas rajona Izglītības nodaļa, metodiķe 
 
Darbs amatu savienošanas kārtībā: 

1999., 2000. – darbs valsts pasūtījuma programmās. 
1991. – 2003. – RTU Liepājas filiāles profesionālajā vidusskolā, -Transporta 
uzņēmuma mācības, mācību biroja, uzņēmuma statistikas un matemātikas 
sagatavošanas kursu skolotāja. 
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Starptautiski semināri, konferences: 
2004.g. septembris – Liepāja, EUROWORKSHOP 2004 
2003.g. janvāris – Helsinki, Somija, EUROWORKSHOP 2003 
2001.g. septembris – Vācija, Hamburga, EUROWORKSHOP 2001 
2000.g. septembris – Liepāja, EUROWORKSHOP 2000 

1999.g. novembris – Itālija, ES starptautiskās izglītības programmas SOCRATES akcijas 
Lingua E “Babeles konference” Florencē. Ziņojums, publicēts Socrates Aģentūras 
materiāos. 

1998.g. janvāris – Lietuva, Viļņa PIC. Profesionālās izglītības standarti un darba 
tirgus prasības. Ziņojums. 

1995.g. jūnijs – Rīgas Kongresu nams. Ekonomiskā izglītība pārejas periodā. 
Referāts. Ziņojums, publicēts LU materiālos. 

1994.g. novembris – Rīga RTT, Tirgziņu izglītība Latvijā. Referāts, publicēts PIC 
materiālos. 

 
Publikācijas: 
1984.g. – Galvenie matemātikas jēdzieni, teorēmas un formulas, RPI Rīga, 176 lpp. 
1989.g. – Uzdevumi matemātikā, 1.daļa, RPI Rīga 56 lpp. 
1991.g. – Uzdevumi matemātikā, 2. un 3.daļas, RTU Rīga, 56 lpp., 100 lpp. 
1996.g. – Transporta pārvadājumu ekonomiskā attīstība, organizācija un nozīme. PIC Rīga, 
BIBB Berlīne, 155 lpp. 
1998.g. – Saimniecisko aprēķinu pamati transporta pārvadājumu tirgzinībās. RTU Liepāja, 1. 
un 2. daļas 90 lpp. 
2000.g. – Frakts aprēķinu pamati. 40 lpp. 

 
 
 
Valodu prasme: latviešu – dzimtā  

krievu – pārvaldu brīvi, lasīti lekciju kursi  
vācu – brīvi, sarunu, rakstiskā (arī tulkojumu) līmenī 

   angļu – tikai ar vārdnīcas palīdzību 
 
Apbalvojumi: 1999.g. – RTU rektora E.Lavendela Atzinības raksts “Par ilggadīgu un 

nevainojamu darbu mācību procesa modernizācijā un mācību materiālu 
izstrādē”. 
1997.g. – Izglītības ministra J.Celmiņa Atzinības raksts “Par ieguldīto darbu 
profesionālās izglītības mācību procesa attīstībā” 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds: Agris Ruperts 
Dzimšanas datums:  1960.gads 
 
Izglītība: 
2003. – 2005 Baltijas Krievu institūts, Uzņēmējdarbības vadīšanas un administrēšanas 
specializācijas maģistrantūra 
2001. – 2003. RTU, Uzņēmējdarbības un vadīšanas studijas Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
vadībzinātnē. 
1978. – 1982. Liepājas Pedagoģiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras un 
matemātikas fakultāte, matemātikas skolotājs.  
1967. – 1978.  Liepājas 1.vidusskola 
 
Papildus izglītība/kursi: 
2002. – IZM PIC “Profesionālās izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku loma 
arodskolotāju pedagoģiskās kompetences pilnveidē” 
2002. – IZM PIC “Kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes metodika” 
2001. – IZM PIC “Metodiskā darba organizēšana profesionālās izglītības iestādē” 
2001. – LU “Jaunais darba likums” 
2000. – Latvijas Biznesa skola “10 Keys to Winning in the New Economy” 
1999. – Liepājs Pašvaldību mācību centrs “Projektu vadība” 
1999. – SIDA un NUTEK (Zviedrija) “Reģionālās attīstības plānošanas konsultantu apmācība 
Latvijā” 
1998. – EU PHARE “Biznesa konsultantu apmācības (pamatlīmenis)” 
1998. – EU PHARE “Uzņēmumu stratēģiskā analīze” 
1998. – EU PHARE “Ilgtermiņa investīciju piesaistes projektu izstrāde” 
1997. – “Jauno uzņēmumu centrs – Job&Society – Latvija, trīs nedēļu apmācību kurss 
Zviedrijā. 
 
Darba pieredze: 
2001. – patreiz RTU Liepājas filiāle profesionālā vidusskola, direktors 
2002. - 2004. Latvijas – Itālijas kopprojekts “Latvija/Liepaja – Consorzio Venteo Impresa”, 
projekta koordinators Latvijā. 
1996. – 2001. BO SIA “Liepājas Mazo un Vidējo uzņēmumu atbalsta centrs” , valdes 
priekšsēdētājs, vadītājas vietnieks, biznesa konsultants. 
1991. – 1996. – Jūrniecības koledža, direktora vietnieks mācību darbā. 
1985. – 1991. – Inčukalna pamatskola, direktors. 
1983. – 1985. – Inčukalna pamatskola, matemātikas skolotājs. 
 
Valodu prasme: latviešu - dzimtā 
krievu – pārvaldu brīvi  
   angļu – brīvi 
 
Cita informācija: 
Publikācija – “Biznesa inkubatori – atbalsts Latvijas ekonomikai” – Baltijas kurss, pavasaris, 
2004. 
Kopš 2002.gada – IZM PIC tālmācības kursi republikas profesionālo izglītības iestāžu 
skolotājiem – lektors. 
Kopš 2000.gada darbs ar vakara un neklātienes studiju programmu studentiem. 
1998.gads EU PHARE – Latvijas biznesa konsultantu apmācības projekts – lektors. 
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8.pielikums 

 

1) virziena “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” profesijas standarts 
apstiprināts ar LR IZM 2002.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.351, PS0071 – 
Grāmatvedis;  
http://www.izmpic.lv/Standartu_reg/Gramatvedis2.pdf 
 
2) virziena “Mārketings un tirdzniecības ekonomika” profesijas standarts 
apstiprināts ar LR IZM 2002.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.405, PS0095 – 
Mārketinga un tirdzniecības speciālists; 
http://www.izmpic.lv/Standartu_reg/Market_un_tirdzn_spec.pdf 
 
3) virziena “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” profesijas 
standarts apstiprināts ar LR IZM 2004.gada 9.novembra rīkojumu Nr.719, 
PS0285 – Loģistikas speciālists; 
http://www.izmpic.lv/Standartu_reg/Logistikas_spec.pdf 
 
4) virziena “Apdrošināšana” profesijas standarts apstiprināts ar LR IZM 
2002.gada 25.septembris rīkojumu Nr.524, PS0117 – Apdrošinātājs. 
 

http://www.izmpic.lv/Standartu_reg/Apdrosinatajs.pdf 
 

 

 

 

 

 



 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pielikums 

 

Somijas Espoo-Vantaa Polytechnic Hyvinkää Institute un Åland Polytechnic un 
Lietuvas Vilnius co-operative college 
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Espoo-Vantaa Polytechnic 
 

- Business Administration: 
Marketing, Consumer Marketing, Financial and Management Accounting  

- Environmental Business Management 
 
The Espoo-Vantaa Polytechnic Business Study Programmes are designed along the lines of current 
business practices and focus on the need to manage change. Their attraction are the Study Entities 
within the Programmes which reflect key processes and activities in business. The Department of 
Business Studies values interaction in many forms with industry in the region - contacts that lead to 
mutual benefits. 

 
Business Study Programmes are not modelled on university or college studies but are based on a 
thorough analysis of the projected demands businesses face and on the perceived developments 
affecting industry today. 

 
The Programmes offer students a learning process that combines theoretical knowledge and practical 
skills. The students develop valuable skills through experience in our learning approaches, an ability to 
work independently and in teams, and to effectively take initiative. The students will be able to draw 
upon these assets in their future career activities. The growing process will lead the student on a path 
of development towards being a professional with competencies in planning, operating and developing 
business operations both domestically and internationally. Entrepreneurial and supervisory skills are 
essential areas of focus for our students, who will be capable of contributing to company development 
throughout the firms life cycle. 

 
Students have a part in designing their own Personal Study Plan, and have the option to include the 
interdisciplinary element in these, thus supporting their individual career strategies. 
 
The Degree in Business Studies aims at the high employability of the students both in the domestic 
and the international work arenas. 
 
BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME 
Basic Studies and Professional Studies in Espoo 
Course Descriptions  
Multi-Disciplinary Skills and Changing Society 

10 CR 15 ECTS CR

Orientation to stydying at 
EVAMK 

Changes in Society and Work 
Place/ Business in a Changing 
world 

Foundation of professional 
Abilities 

4.5 ECTS CR 
Compulsory 3 CR 

4.5 ECTS CR 
Compulsory 3 CR 

6 ECTS CR 
Compulsory 3 CR 

 Entrepreneurship 13 CR 19.5 ECTS CR
Being an Entrepreneur 

3 ECTS CR 
Compulsory 2 CR  

From idea to Business Plan 
6 ECTS CR 

Compulsory 4 CR 

Unternehmenspräsentation 
1.5 ECTS CR 

Compulsory 1 CR 
Företagspresentation 

1.5 ECTS CR 
Compulsory 1 CR 

Company presentation 
1.5 ECTS CR 

Compulsory 1 CR 

Regulations Governing Business 
4.5 ECTS CR 

Compulsory 3 CR 
Business Mathematics 

3 ECTS CR 
Compulsory 2 CR 

    

 
OBJECTIVE: On completion of this course, the student will have the comprehensive idea of 
entrepreneurship and It's different forms of implementation. The student will be able to assess business 
ideas as to profitability and their success in the market. 
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Business Processes  19 - 31    28.5 - 46.5 ECTS CR 
Process Approach in Business 

6 ECTS CR 
Compulsory 4 CR  

Information Technology as a 
tool 

1.5 ECTS CR 
Compulsory1 CR 

Working in Simulated Business 
 

3 ECTS CR 
Compulsory 2 CR 

Kundservice och 
Kundkontakter 
 

1.5 ECTS CR 
Compulsory 1 CR 

Customer Service and 
Contacts/ Kundenbedienung 
und Kundekontakte 

1.5 ECTS CR 
Compulsory 1 CR 

Customer Driven Product 
Development 
 

4.5 ECTS CR 
Compulsory 3 CR 

Working in Simulated 
Business / Development of 
Processes 

4.5 ECTS CR 
Compulsory 3 CR 

Establishing Customer 
Relationship 
 

3 ECTS CR 
Compulsory 2 CR 

Exportkontakter 
 
 

1.5 ECTS CR 
Compulsory 1 CR 

Export Contacts / 
Exportkontakte 

1.5 ECTS CR 
Compulsory 1 CR 

IT Applications in motoring 
Company Performance 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Developing Customer 
Relationship 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Som Värd och Gäst 
3 ECTS CR 

Optional 2 CR 

Graphic Design 
3 ECTS CR 

Optional 2 CR 

Design Management 
3 ECTS CR 

Optional 2 CR 
Clients, Values and Life-styles 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Receiving Foreign Customers 
Empfang Ausländischer Gäste

1.5 ECTS CR 
Optional 1 CR 

  

 
Study entity BUSINESS PROCESSES is based on the principles of process management. According 
to these principles, different types of processes form the basic for the activities and direction of an 
organisation. These processes extend throughout the entire mechanism. They are often classified as 
core processes of business operations, adding value and support at all levels. The description of 
operational core principles may vary greatly from one company to another. 
 
OBJECTIVE: The student will adopt and apply the principles of process thinking and will understand 
the resulting added value to the customer. The student will be able to work with the organisation's 
processes and will be able to analyse, plan and develop the processes in accordance width the strategic 
goals. The student will develop interpersonal skills and communication skills to add success factors. 
 
CONTENT: Year 1: The student will undertake various basic tasks within a business 
                 organisation. 
                 Year 2: The student will process through analysis and planning to assume an 
                 effective role in operations development. 
 
 
Developing Business Operations and Managing Change 5-36 CR   7.5-53 ECTS CR
From Strategies to 
Practice 

4.5 ECTS CR 
Compulsory3 CR 

Framgångsrika förhandlingar  
 

1.5 ECTS CR 
Compulsory 1 CR 

Succesful Negotiations 
Erfolgreiche Verhandlungen 

1.5 ECTS CR 
Compulsory 1 CR 

Development Project 
Assigment 

3-9 ECTS CR 
Optional 2-6 CR 

Developing Information 
Systems 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Structural Change and 
Crisis 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 
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Organisation i omvandling 
 

1.5 ECTS CR 
Optional 1 CR 

Changing World  
 

1.5 ECTS CR 
Optional 1 CR 

Managing Information Flow 
and Managing Change 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Intern och Extern  
kommunikation 

1.5 ECTS CR 
Optional 1 CR 

Internal och External  
Communication 

1.5 ECTS CR 
Optional 1 CR 

Market Research  
 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Developing Quality Control 
System  

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Quality and Enviroment 
1.5 ECTS CR 

Optional1 CR 

Finance 
3 ECTS CR 

Optional 2 CR 

Risk Management  
 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Taxation Systems and Financial 
Statements 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Focusing on Future 
 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Mathematical Modelling and 
Problem Solving 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

    

 
Expertise and Leadership 4 - 16 CR   6 - 24 ECTS CR
Self-knowledge and 
Interaction 

3 ECTS CR 
Compulsory 2 CR 

Leadership and Supervisory 
Skills 

3 ECTS CR 
Compulsory 2 CR 

Employment Relations and 
Legislation 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Career Strategy and New 
Employment Alternatives 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Applying Your Training to 
Serve Community 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Consultative Work Methods 
 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

Mot Nya Utmaningar 
 

1.5 ECTS CR 
Optional 1 CR 

Career Challenges  
 

1.5 ECTS CR 
Optional 1 CR 

Meeting and negotiation 
Skills 

3 ECTS CR 
Optional 2 CR 

 
OBJECTIVE: The student will be able to understand the significance of human resource in business 
activities and will be able to act as an advisor, expert and a superior. The student will understand the 

significance of a job contract and is familiar width the basics of employment law in relation to 
employer/employee relationship. The student will be able to set his own development goals and 

process careers strategy.  
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Åland Polytechnic 

Specialisation in Accounting/ Financial Control/ Logistics 

The Åland Polytechnic’s programme in Business Administration offers an interesting 
educational choice for those who enjoy challenges and wish to pursue an international career 
in, for example, accounting, financial control, or logistics. Furthermore, acquiring a degree in 
Business Administration can also prove helpful for future entrepreneurs. 

Specialisations 

    * Accounting/ Financial Control 
    * Logistics 

Aims 
The Business Administration programme trains future employees for the growing economical 
sector, with a special focus on accounting/ financial control and logistics. Teaching creative 
problem-solving and professional flexibility along with enhancing the students’ quality-
consciousness are the general aims of the programme. 

In the Accounting/ Financial Control programme, students acquire skills for working in 
accounting and economic follow-up, in both the private and the public sector. This 
specialization also equips future entrepreneurs with commissions within accounting, financial 
control and follow-up. 

Graduates from the Logistics programme may be employed within the shipping, tourism, 
transportation or industrial sector. Principally, the courses involve the planning, 
implementation and coordination of delivering products (services as well as goods) in a 
certain time frame. 

Studies 
The first three semesters in the Business Administration programme include basic studies and 
general professional training. Starting from the fourth semester, students choose a 
specialization – Accounting/ Financial Control or Logistics. Twenty weeks of practical 
training are a mandatory part of the studies. 

Employment 

    * Private companies 
    * The public sector 
    * Shipping 
    * Tourism 
    * Transport 

Facts 

Acceptance Requirements 
High School Diploma 
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Vilnius co-operative college 
 

BUSINESS MANAGEMENT 
      The course aims to develop skills and competencies necessary for career development 
in the field of Business Administration within industrial organizations, commercial 
undertakings or the public sector. 
      The Business management specialist will learn to set up a business, carry out market 
research, plan, administrate and develop company activities, manage human resources. In 
order to achieve this, the students do courses in Management, Marketing, Accounting, 
Finance and Taxes, Management Accounting, Business Economics, Statistics, Insurance, 
Logistics, IT Applications for Business, Law and other subjects. 
 
      Second-year students can choose one of the following specializations: 
      Trade Business Management - students acquire knowledge and skills necessary for 
running and working in commercial undertakings. Graduates will learn to set up a trade 
business, organize its activity, deal with marketing, management and accounting issues, 
apply advanced technologies. 
      Business Administration - students will acquire knowledge and skills for 
administrating state and private businesses. Graduates will learn to deal with business 
correspondence, settlements with suppliers and buyers, manage information and human 
resources. 
      E-business management - students will acquire knowledge and skills necessary for e-
commerce activities. The students take courses in E-Marketing, Computer Graphics and 
Design. 
 
      ACCOUNTING 
      The aim of the course is to provide students with skills, knowledge and understanding 
related to a wide range of accounting and business administration functions. In addition to 
the required Accounting and Finance core skills the following courses are offered: 
Business Economics, Taxes, Management, Marketing, Statistics, Logistics, Applied 
Business Programs, Auditing, and other. 
 
      Students of Accounting can choose one of the following specializations: 
      Budget Accounting specialization provides knowledge and skills in accounting of 
state and local administration institutions. Students will learn to draw up estimates of 
expenditure, deal with accounts and accountability, analyse and estimate the balance data 
and the implementation of estimates of expenditure; they will as well acquire knowledge of 
financial control system and its application. 
      Insurance accounting specialization provides skills and knowledge necessary for 
work in insurance companies. Students will learn to draw up insurance agreements, 
calculate insurance payment, deal with insurance company accounts and accountability; 
analyse, estimate and forecast the activities of an insurance company. 
      Accounting in Consumer Cooperatives. Students will acquire knowledge and skills 
for work in consumer cooperatives; they will be able to deal with accounts and 
accountability, carry out auditing, analyse and estimate the activity indicators; prepare 
company development programs. 
      Computerized Accounting of Trade Enterprise specialization provides knowledge 
and skills in computer-based analysis of trade business financial indicators. 
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10.pielikums 

 

Īrijas Portobello College International un Institute of Technology Carlow 

studiju programma The Higher National Diploma in Business specializācijas 
Accounting, Marketing, Logistics 
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Higher National Diploma (HND) in Business 
 

This employment-focused programme is designed to provide students with key business skills and 
knowledge, either for direct entry to employment or for progression to further education. HND 
programmes have been running in the college for over 10 years. The HND in Business is a popular 
choice for students as it is an internationally recognised qualification. There is also an emphasis on 
caring and supportive lecturing.  
 
Students study 16 key business subjects over two years. The first year provides students with a broad 
coverage of all business disciplines. The final year is designed to allow students to study specific 
business areas such as Management, Accounting & Finance, Marketing and Human Resource 
Management.  

 
Transfer Opportunities  

HND Students, who obtain appropriate grades, may be able to transfer onto Year 2 of the college's BA 
Accounting & Finance, BA Business Studies or BA Marketing degree programmes. Students with 
appropriate grades may be able to transfer onto Year 1 of the college's LLB Law degree. Holders of 
the HND in Business have also progressed to Business Degree programmes at Irish and UK 
universities, including Trinity College Dublin, University College Dublin, Dublin City University and the 
University of Essex.  

Career Opportunities  

Students can find employment in trainee management, in junior management, in any of the main 
business functions, and across all industry and service sectors.  

Programme Structure  

Year 1  

• Marketing  
• Quantitative Techniques for Business  
• Organisations and Behaviour  
• Managing Financial Resources  
• Managing Information Systems  
• Managing Self  
• Marketing Planning  
• Managing Human Resources Issues  
• Advertising and Promotion  

Year 2  

• Legal and Regulatory Framework  
• Business Strategy  
• Management Accounting  
• Financial Accounting  
• Sales Planning and Operations  
• Employee Relations  
• European Business  
• Organisations, Competition and Environment 
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Institute of Technology Carlow 

BUSINESS & MANAGEMENT 

HIGHER CERTIFICATE IN BUSINESS IN ACCOUNTING AND BUSINESS 
INFORMATION SYSTEMS (CAO COURSE) 

WHAT IS THE ACCOUNTING AND BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 
COURSE ABOUT? 
Accounting involves the preparation of financial statements for various organisations. The 
financial statements are used both internally within the organisations and externally by 
people/organisations that interact with that organisation. This course specialises in the 
education and training of students to be able to work in the accounting field in various 
organisations. The integration of information technology in the various subjects is a 
particular selling point of this course. This is a two year course from which you receive a 
Higher Certificate in Accounting. 

WHAT WILL I BE ABLE TO DO WHEN I FINISH THE COURSE? 
At certificate level, graduates may expect to work in accounting positions in various 
organizations. Graduates can expect to work in Accounting practices or in accounting 
positions in Industry. In recent years, many opportunities have arisen in Financial Services.

WHAT FOLLOW-ON STUDY OPPORTUNITIES ARE AVAILABLE?  
Graduates of this course will be eligible to apply to proceed to various ordinary and 
honours degree programs in IT Carlow and other colleges. In Carlow students can progress 
to an Accounting degree or a Purchasing degree. 

WHAT EXEMPTIONS ARE AVAILABLE FROM PROFESSIONAL BODIES? 
In general the various accountancy bodies will exempt holders of Certificates in 
Accounting from the first year of their professional qualifications. Exemptions depend 
upon the policy of the various Institutes 
and the relevant marks obtained by students in various exams. 

WHAT SUBJECTS WILL I STUDY? 
Year 1: Financial Accounting I, Mathematics, Computer Applications, Economics, 
Management, Law. 
 
Year 2: Financial Accounting II, Management Accounting, Information Systems, Tax, 
Business Administration, Financial Management. 

WHAT ARE THE MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS? 
Leaving Certificate: 5 subjects at Ordinary Level Grade D or better. 
Subjects required: English or Irish at Ordinary Level grade D or better and 
Mathematics at Ordinary Level grade D or better. Higher Certificate in Business in 
Accounting and Business Information Systems 

 
SPECIAL FEATURES OF THE COURSE: 
This course has a large computer applications element in the various courses where 
students learn the latest packages applicable to business and accounting. 

DURATION: 2 YEARS  
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11.pielikums 

 

Programmas ikgadējie pašnovērtējumi 
 


