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1. Augstākas izglītības programmas mērķi un uzdevumi 
Izmaiņas darba tirgū pagājušā gadsimta beigās izvirzīja jaunas prasības 

uzņēmējdarbības izglītībai un noteica reformas uzsākšanas nepieciešamību profesionālajā 

izglītībā kopumā. Koledžas sāka īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža kopā ar RTU Inženierekonomikas 

fakultāti un RTU Liepājas Zinātniski tehnisko mācību kompleksu 1997.gadā aktīvi iesaistījās 

ES Phare programmā „Biznesa izglītības reforma Latvijā (BERiL)”, kas pilnībā tika pabeigta 

1999.gada beigās. Biznesa izglītības reformas pamatā bija elastīgu, atvērtu, saskaņotu un 

pēctecīgu izglītības programmu un studiju kursu programmu izveide un ieviešana. 1997.gadā 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža sāka īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma “Uzņēmējdarbība” ar diviem studiju virzieniem:  

• “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”; 

• “Mārketings un reklāma” . 

Atbilstoši izvēlētajam studiju virzienam tiek piešķirtas divas kvalifikācijas: 

• grāmatvedis;  

• reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis. 

2001.gadā studiju programma „Uzņēmējdarbība” akreditēta uz sešiem gadiem līdz 

2007.gada 31.decembrim (akreditācijas lapas Nr.000-473, akreditācijas komisijas 2001.gada 

13.jūnija lēmums Nr.2). 2004.gada 27.aprīlī izsniegta licence studiju programmai 

„Uzņēmējdarbība” (licences Nr. 041013-1, licences termiņš līdz 2010.gada 27.aprīlim). 

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” stratēģiskais mērķis – 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; 

• nodrošināt kvalitatīvu darbaspēka ar plašām vispārīgām un profesionālajām zināšanām un 

prasmēm piedāvājumu Latvijas darba tirgū; 

• nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem 

pēc programmas apgūšanas uzsākt savu uzņēmējdarbības karjeru, pildīt mazā vai vidējā 
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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; 

• radīt studentam motivāciju tālākizglītībai; 
• nodrošināt absolventiem iespēju pēc programmas apguves turpināt studijas, lai iegūtu otrā 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piekto kvalifikācijas līmeni. 

 

Studiju programmas uzdevumi: 

• radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju „Grāmatvedis” vai „Reklāmas 

uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis” atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām; 

• sagatavot konkurentspējīgus grāmatvežus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un 

prasmes komercuzņēmumos, kā arī valsts un nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem 

grāmatvedības pakalpojumus; 

• sagatavot konkurentspējīgus reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālistus, kuri 

varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes komercuzņēmumos, kā arī valsts un 

nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem mārketinga un reklāmas pakalpojumus; 

• veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā 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; 

• attīstīt studenta pašcieņu, veidot sociālās prasmes, sekmēt studentu motivāciju un atbildību; 

• attīstīt studentos spējas, kas ļauj risināt problēmas, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību; 

• rosināt studējošo intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošiem procesiem. 

 

Studiju programma “Uzņēmējdarbība” paredz apgūt zināšanas, prasmes un attieksmes 

atbilstoši valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas 

standartam lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, literatūras studijās, praksēs ārpus 

mācību iestādes.  

 

Iegūstamie rezultāti ir noteikti atbilstoši valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartam un profesijas standartam.  
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Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” ar specializācijas virzienu „Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” absolventiem profesionālajā jomā jābūt spējīgiem: 

• veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti; 

• sagatavot finanšu pārskatus; 

• apkopot, analizēt statistikas un uzņēmuma finansiālos darbības rādītājus; 

• sekot LR likumu un citu normatīvo aktu ievērošanai un piemērošanai grāmatvedības 

jomā; 

• organizēt un vadīt citus darbiniekus. 

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” ar specializācijas virzienu „Mārketings un 

reklāma” absolventiem profesionālajā jomā jābūt spējīgiem: 

• veikt tirgus izpēti;  

• analizēt tirgus izpētes rezultātus, pieņemot nepieciešamos mārketinga lēmumus; 

• veikt mārketinga un reklāmas komunikāciju projektu/kampaņu plānošanu, to izstrādes 

un īstenošanas organizēšanu; 

• ievērot LR likumu un citu normatīvo aktu un noteikumu prasības; 

• organizēt un vadīt citus darbiniekus. 
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2. Studiju programmas organizācija 
Studiju sistēma Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā ir veidota atbilstoši Izglītības 

likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studiju sistēmu koledžā 

veido iekšēji reglamentē studentu un koledžas attiecības reglamentējošie dokumenti, studiju 

norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti: 

• Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums (Ministru kabineta noteikumi Nr. 163, 

apstiprināti 2007.gada 6.martā);  

• Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums Par studiju un pārbaudījumu kartību 

(saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāri 2004.gada 

09.februārī); 

• Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas iekšējās kārtības noteikumi; 

• Studiju programmas saturs (skat. 3.nodaļa); 

• Studiju plāns (sk. 3.ielikumu); 

• Studiju kursu programmu apraksts (sk. 4.pielikumu); 

• u.c. nolikumi un instrukcijas. 

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un koledžas attiecības ir imatrikulācijas 

dokumenti, līgums ar studentu par izglītības iegūšanu, iekšējās kārtības noteikumi. 

Koledžas darbību reglamentējošie dokumenti ir pieejami pie Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledžas administrācijas un koledžas mājas lapā internetā - www.ruk.lv. 

Imatrikulētajiem studentiem Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas izsniedz studenta 

apliecību, no imatrikulācijas brīža studentam ir visas Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 

studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledžas nolikums un citi saistošie dokumenti.  

Studiju programma atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 

saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 un profesijas standartiem: 

„Grāmatvedis” (reģistrācijas numurs PS 0071, apstiprināts ar IZM 2002.gada 6.jūnija 

rīkojumu Nr.351) un „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists” (reģistrācijas 

numurs PS 0218, apstiprināts ar IZM 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.649). 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (apjoms 120 KP) īstenošanas ilgums  3 gadi 

pilna laika studijās un 3,5 gadi nepilna laika studijās. Pilna laika studijās gadā ir divi semestri, 

katra semestra ilgums ir 20 nedēļas, t.sk., 16 studiju nedēļas un 4 nedēļas ilga sesija. Pilna 

laika studiju plāns un studiju grafiks ir dots 3. pielikumā. 

http://www.ruk.lv
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Nepilna laika studijās studiju programmas “Uzņēmējdarbība” apjoms, struktūra un 

saturs ir vienāds ar pilna laika studijām. Lai to izpildītu, nepilna laika studiju ilgums ir 3,5 

gadi un uzsvars tiek likts uz studentu patstāvīgo darbu. 

Nepilna laika studijas tiek īstenotas neklātienes un vakara studiju formā neklātienes un 

vakara nodaļās, kas darbojas saskaņā ar nolikumu.  

Neklātienes studijas tiek organizētas atbilstoši studiju plānam un grafikam (sk. 

3.pielikumu) Studiju gadā ir divas vai četras sesijas (četru vai divu nedēļu garumā), kuru laikā 

notiek lekcijas, praktiskie darbi un studiju kursu gala pārbaudījumi. Sesiju starplaikos studenti 

saņem konsultācijas, izstrādā studiju un patstāvīgos darbus. Vakara studijas notiek trīs reizes 

nedēļā vakaros atbilstoši studiju plānam un grafikam (sk. 3.pielikumu). Gala pārbaudījumi 

tiek kārtoti pēc katra studiju kursa beigām. Neklātienes un vakara studenti izstrādā obligātos 

patstāvīgos darbus visos studiju kursos atbilstoši kredītpunktu skaitam – vienam 

kredītpunktam atbilst viens obligātais darbs. Ar obligāto patstāvīgo darbu saturu un prasībām 

var iepazīties pie neklātienes un vakara nodaļas administrācijas. 

Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pirmajā 

studiju gadā tiek apgūti vispārizglītojošie mācību kursi, otrajā studiju gadā tiek apgūti nozares 

obligātie mācību kursi, kā arī ir paredzēta mācību prakse ārpus mācību iestādes, kas veido 

bāzi speciālo zināšanu un praktisko iemaņu apguvei turpmāko studiju laikā, kā arī nodrošina 

praktisko iemaņu apguvi, kas nepieciešamas praktiskajai darbībai; trešajā studiju gadā tiek 

apgūti nozares izvēles un konkrētās profesijas mācību kursi, ir kvalifikācijas prakse, kas 

sagatavo studentu darbam konkrētajā profesijā. Studiju programmas noslēgumā studenti 

izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts konkrētam 

uzņēmumam/institūcijai, ir informācijas analīzes un priekšlikumu kopums, izmantojot studiju 

laikā iegūtās zināšanas un iemaņas; tas parāda studentu spēju savienot teorētiskās zināšanas ar 

praktisko risinājumu, rāda studentu profesionālo sagatavotību.  

Studiju programmas struktūra kopš tās apstiprināšanas un uzsākšanas 1997.gadā 

līdz šim brīdim ir manījusies. Šīs izmaiņas saskaņā ar 2006.gada 3.oktobra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.821 „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas 

kārtību” nav uzskatāmas par būtiskām. Izmaiņas noteica vairāki faktori: 

 1) Studiju programma tika veidota ES Phare programmā „Biznesa izglītības reforma 

Latvijā (BERiL)” ietvaros laikā no 1997. līdz 1999.gadam, 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 
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ārvalstu ekspertu ieteikumus. Programmas saturs tika veidots balstoties uz ES valstu līdzīgu 

augstskolu pieredzi un Latvijas pieredzi ekonomiskajā izglītībā. 

 2) Laikā no 2000.-2002.gadam tika pieņemti vairāki pirmā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību reglamentējoši dokumenti, atbilstoši kuriem programma tika mainīta un 

pārstrukturēta. 

 3) 2002.un 2003.gadā tika apstiprināti profesijas standarti, kas tieši attiecas uz studiju 

programmas “Uzņēmējdarbība” īstenošanu. Standarti apraksta zināšanas, prasmes un iemaņas, 

kas nosaka programmas absolventiem piešķiramo kvalifikāciju atbilstoši studiju virzienam.  

 4) Ir veiktas izmaiņas Augstskolu likumā, kas reglamentē koledžas darbību un studiju 

programmu īstenošanu. 

 Jāatzīmē, ka neviens no programmas darbību un saturu reglamentējošajiem 

dokumentiem (izglītības standarts un profesijas standarti), nav licis kardināli mainīt studiju 

programmas saturu, ir izdarītas izmaiņas, kas attiecas uz programmas organizāciju, struktūru 

un realizāciju.  

 Izmaiņas studiju programmā ir aprakstītas ikgadējos pašnovērtējumu ziņojumos.

 Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas mehānisms darbojas sekojošos 

virzienos: 

• Studiju programmas iekšējo kvalitāti nodrošina regulāra programmas caurskate un 

analīze Katedras sēdēs, Koledžas padomē, izstrādājot un apstiprinot studiju 

programmas ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus. Izmaiņas studiju programmā 

tiek saskaņotas ar Koledžas padomi.  

• Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek nodrošināta, izmantojot 

studentu un absolventu aptaujas. Aptaujas tiek organizētas par studiju programmu 

kopumā, gan par atsevišķiem studiju kursiem un to docētājiem. Šādas 

atgriezeniskās saites veidā studentiem ir iespēja izteikt savu viedokli un vēlmes par 

studiju programmu un tās organizāciju. Anketas ir anonīmas. 

• Studentu galvenās atbalsta institūcijas, kuras uzklausa studentus un palīdz rast 

risinājumu problēmām, ir studiju programmas direktors, katedras vadītājs. Lekciju 

kursu docētāji strādā ar studentiem arī individuāli konsultāciju laikos.  

• Programmas iekšējā kvalitāte tiek nodrošināta studiju programmas direktoram un 

katedras vadītājam regulāri apspriežoties ar studiju kursu docētājiem par studiju 

programmas realizācijas un organizācijas jautājumiem, studentu sekmēm, studiju 

kursu un programmas pilnveidošanas jautājumiem. 
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3. Studiju programmas anotācija 
Studiju programma “Uzņēmējdarbība” izveidota atbilstoši Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledžas noteiktajai kārtībai, formai un struktūrai un saskaņā ar Ministru kabineta  2001.gada 
20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standartu”. 

Sākotnēji programmas tika izstrādāta ES Phare programmā „Biznesa izglītības 
reforma Latvijā (BERiL)” ietvaros no 1997. līdz 1999.gadam. 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas un studiju programmas “Uzņēmējdarbība” 
administrācija nodrošina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu 
īstenošanu. 

3.1.tabula 
Pirmā līmeņa augstākas izglītības programmas „Uzņēmējdarbība” apraksts 

Studiju līmenis: Pirmā līmeņa profesionālās studijas 

Studiju ilgums: 3 gadi - pilna laika studijas. 
3,5 gadi - nepilna laika studijas. 

Studiju apjoms: 120 kredītpunkti. 

Imatrikulācijas prasības un noteikumi: 
- vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība; 
- centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, angļu 
valodā vai matemātikā. 

Iegūstamā kvalifikācija: 

Grāmatvedis (studiju virziens “Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi”) 
Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis 
(studiju virziens “Mārketings un reklāmai) 

Prasības grāda un kvalifikācijas 
iegūšanai: 

- sekmīga studiju programmas apguve un prasību 
izpilde par praksi; 
- izstrādāts un aizstāvēts kvalifikācijas darbs  

 
Profesionālo studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo 

kompetenci, kas atbilst ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai un veido noteiktu kultūras 

un inteliģences pakāpi. Tas ļauj sākt grāmatveža vai reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu 

pārstāvja profesionālo darbību. 

3.2.tabula 
Studiju programmas struktūra 

Programmas sastāvdaļas Apjoms, 
KP 

Procentos pret visu 
apjomu 

Vispārizglītojošie mācību kursi  30 25 
Nozares obligātie mācību kursi 36 30 
Nozares izvēles mācību kursi 4 3 
Konkrētās profesijas mācību kursi 20 17 
Prakse 21 17 
Kvalifikācijas darbs 9 8 

Kopā: 120 100 
 

 
 



 11 

3.3. tabula  
Studiju programmas saturs 

Studiju kurss KP Pārbaudes veids 

Vispārizglītojošie studiju kursi   
Svešvaloda (pamatkurss) – angļu, vācu 
valoda 

4 Eksāmens 

Svešvaloda - angļu, vācu valoda 4 Eksāmens 
Otrā svešvaloda (pamatkurss) - angļu, 
vācu valoda 

3 Eksāmens 

Psiholoģija 2 Ieskaite 
Socioloģija 2 Ieskaite 
Ekonomika 5 Kursa darbs 

Eksāmens 
Darba un saimnieciskās tiesības 2 Ieskaite 
Datormācība 4 Eksāmens 
Ievads specialitātē  1 Ieskaite 
Lietišķā komunikācija 2 Ieskaite 
Civilā aizsardzība 1 Ieskaite 
Sports 0 Ieskaite 

Kopā :  30  
Nozares studiju kursi   
Obligātie studiju kursi   
Mikroekonomika 3 Eksāmens 
Makroekonomika 4 Eksāmens 
Mārketings (pamatkurss) 4 Eksāmens 
Mārketings 3 Kursa darbs 

Eksāmens 
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 Eksāmens 
Grāmatvedība  3 Eksāmens 
Matemātika ekonomistiem 4 Eksāmens 
Ekonomiskā statistika 2 Ieskaite 
   
Komerctiesības 2 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības pamati 4 Eksāmens 
Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 4 Kursa darbs 

Eksāmens 
Kopā: 36  

Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 4 KP)   
Projekta vadīšana  2 Ieskaite 
Personāla vadīšana 2 Ieskaite 
Kvalitātes vadīšana 2 Ieskaite 
ES organizācija un likumdošana 2 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības ekonomika 2 Ieskaite 

Kopā: 4  
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Studiju kurss KP Pārbaudes veids 

Konkrētās profesijas studiju kursi 
Mārketings un reklāma 

  

Mārketinga plānošana 3 Eksāmens 
Reklāma 4 Kursa darbs 

Eksāmens 
Mārketinga komunikācijas 3 Eksāmens 
Patērētāju uzvedība tirgū 2 Ieskaite 
Starptautiskais mārketings 2 Kursa darbs 

Ieskaite 
Pakalpojumu mārketings 2 Ieskaite 
Biznesa svešvaloda 4 Eksāmens 

Kopā :  20  
Kopā B daļa: 60  

Konkrētās profesijas studiju kursi 
Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 

  

Finanšu grāmatvedība 4 Kursa darbs 
Eksāmens 

Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens 
Nodokļi un nodevas 3 Eksāmens 
Revīzija un kontrole 2 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finanses 3 Kursa darbs 

Eksāmens 
Biznesa svešvaloda 4 Eksāmens 

Kopā :  20  
Kopā B daļa: 60  

Prakse   
Mācību prakse 10 Ieskaite 
Kvalifikācijas prakse 11 Ieskaite 

Prakse kopā  21  
   

Noslēguma darbs – kvalifikācijas darbs 9 Aizstāvēšana 
Pavisam kopā: 120  

 
Studiju kursu anotācijas un aprakstus skatīt 4.pielikumā. Izvērsts studiju kursu 

programmu apraksts ir pie studiju programmas vadības. 

Pirmajā studiju gadā studentam jāapgūst un jāizprot ekonomiskā sistēma un tās 

funkcionēšanas galvenās likumsakarības tirgus ekonomikas apstākļos; jāprot saredzēt 

uzņēmuma vietu un lomu ekonomikas sistēmā; jāsaprot, ka katrs uzņēmums ir vienota 

sistēma, kas darbojas kā apakšsistēma vienotajā ekonomiskajā sistēmā. Pirmais studiju gads 

ietver pamatā vispārizglītojošo studiju kursu apguvi (humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes 

un informācijas tehnoloģijas).  

Otrajā studiju gadā studentam jāapgūst un jāizprot uzņēmējdarbības likumsakarības, 

jāprot pielietot iegūtās analītiskās iemaņas uzņēmējdarbības iespēju novērtēšanā, plānot 
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uzņēmējdarbības aktivitātes tirgū, izmantot mārketinga instrumentus. Otrais studiju gads 

ietver nozares obligāto un izvēles studiju kursu apguvi, kā arī mācību praksi ārpus mācību 

iestādes. 

Trešajā studiju gadā studentam jāapgūst konkrētai profesijai nepieciešamās 

zināšanas, prasmes un iemaņas. Trešais studiju gads ietver nozares konkrētas profesijas 

studiju kursus, kvalifikācijas praksi ārpus mācību iestādes, students izstrādā un aizstāv 

kvalifikācijas darbu.  

Pirmais un otrais studiju gads ir līdzīgs abiem studiju virzieniem, specializācija sākas 

trešajā kursā. 

Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju priekšmeta 

programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi. 

Studiju kursa apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu.  
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4. Vērtēšanas sistēma 
Studentu zināšanu vērtēšanas Rīgas Uzņēmējdarbības koledža notiek saskaņā ar 

Ministru kabineta  2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” un Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 

nolikumu Par studiju un pārbaudījumu kartību. Studentu zināšanu vērtēšanas rezultātus 

apkopo programmas administrācija, vērtējuma rezultāti divas reizes studiju gadā tiek 

apspriesti katedras sēdēs un Koledžas padomē. Īpaša uzmanība tiek veltīta kvalifikācijas 

darbu aizstāvēšanai un Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāju novērtējuma 

ziņojumiem. Zināšanu vērtēšanas rezultātu analīze kalpo par pamatu tālākai studiju 

programmas un studiju procesa pilnveidošanai. 

Augstākās izglītības programmas „Uzņēmējdarbība” vērtēšanas principi ir atbilstoši 

valsts izglītības standartā noteiktajam: 

o pozitīvie sasniegumi tiek summēti; 

o katra studiju kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts; 

o prasību atklātība un skaidrība – pārbaudījumu prasības ir pieejamas visiem 

interesentiem pie programmas administrācijas vai mācībspēkiem un tiek 

atbilstoši izklāstītas katra mācību kursa programmā un kursa apguves sākumā;  

o pārbaudes veidu dažādība – kontroldarbi, studiju darbi, patstāvīgie darbi, 

projekti, uzstāšanās semināros, ieskaites, eksāmeni (mutisks, rakstisks, praktiski 

veicamu uzdevumu saturošs), prakses atskaites aizstāvēšana, kvalifikācijas darba 

aizstāvēšana u.c.. 

Pārbaudījumu saturs un apjoms atbilst studiju kursa programmās noteiktajam saturam 

un profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu prasībām. Visi nosacījumi kredītpunktu 

iegūšanai ir aprakstīti studiju kursa programmā. Kredītpunktu ieskaita par katru apgūto studiju 

kursu un praksi, ja vērtējums nav mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai ieskaitīts.  

Programmas apguves vērtēšanas pamatforma ir eksāmens vai ieskaite, kas jākārto 

katra studiju kursa noslēgumā. Pārbaudes forma ir noteikta studiju programmā. Eksāmenā 

programmas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējumu skalā. Ieskaitē programmas 

apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā „ieskaitīts” vai „neieskaitīt”. 

Prakse tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējumā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 

Programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmens, kura laikā tiek aizstāvēts 

kvalifikācijas darbs. Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem 

students, kurš ir sekmīgi apguvis augstākās izglītības programmu un aizstāvējis kvalifikācijas 

darbu ar vērtējumu ne mazāku kā 5 (viduvēji). 
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5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 
5.1. Studiju metodes un formas 

Studiju process tiek organizēts tā, lai studenti no vispārīgo zināšanu un prasmju 

apgūšanas virzītos uz to padziļināšanu un paplašināšanu; uzsvars tiek likts uz profesionālo 

zināšanu un prasmju ieguvi, kā arī uz patstāvīgo mācīšanos. Studiju programmā izmanto 

dažādas studiju metodes un formas: 

• lekciju un semināru/praktisko nodarbību forma tradicionālā veidā; 

• interaktīvās lekcijas, izmantojot multimediju iekārtas: datu projektors, portatīvais 

dators, atskaņošanas iekārtas (video, audio); 

• patstāvīgie darbi, projekti un kursa darbi individuāli un grupās. 

 
Patstāvīgiem darbiem ir praktisks raksturs, tiek demonstrēta prasme savienot teoriju ar 

praktiskiem risinājumiem. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta mācību un kvalifikācijas 

prakšu organizēšanai, veidojas ciešāka sadarbība ar prakses vietām, uzlabojas prakses atskaišu 

un aizstāvēšanas kvalitāte. Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā kvalifikācijas 

darbus, kuru tematika ir ļoti plaša. 

Studiju procesā gan docētāji, gan studenti plaši pielieto modernos tehniskos līdzekļu: 

datorus, portatīvos datorus, multimediju projektorus. Tas padara studiju procesu interesantāku 

un daudzveidīgāku, attīstīta studentu komunikatīvās prasmes. Docētāji sāk izmantot internetu 

kā komunikācijas līdzekli ar studentiem, ievietojot mājas lapās lekciju prezentācijas 

materiālus, praktiskos uzdevumus. Jau vairākus gadus docētāji sniedz konsultācijas 

studentiem ar interneta palīdzību. 

 Studiju metodes un formas izvēle ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas. 

Studentiem svarīgi attīstīt tādas koledžā nepieciešamās mācīšanās prasmes kā lekciju pareizs, 

koncentrēts pieraksts (konspektēšana), kritiskā domāšana, kā arī prasme pareizi mācīties. 

Studiju programmā ir atsevišķs studiju kurss “Ievads specialitātē”, programmas direktora 

vadībā tiek aplūkoti jautājumi par pareizu lekciju uztveri. Programmas direktors sniedz arī 

metodisku ievirzi par prakses norisi, prakses programmas izpildi un prakses atskaites 

rakstīšanu, kā arī kursa darbu izstrādi. Uzsākot studiju kursu, ievadlekcijās studentiem tiek 

sniegta ievirze par attiecīgā studiju kursa pareizu apguvi. 

 Studijās izmanto integrācijas mācību modeļus, kooperatīvās mācību metodes, kas 

attīsta studenta pašcieņu, veido sociālās prasmes, sekmē studenta motivāciju un atbildību, 

veicina savstarpējo uzticēšanos un sapratni starp studentiem un docētājiem. Mācību metodes 

un formas izvēlētas tā, lai studenti būtu spējīgi gan studiju procesā, gan pēc tam praktiskajā 
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darbībā risināt problēmas, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību. Starppriekšmetu mācīšanas 

metodes ietver apzinātus centienus pielietot zināšanas, principus un/vai vērtības divu vai 

vairāku studiju kursu pasniegšanā vienlaicīgi. 

Studiju process tiek organizēts auditorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek 

teorētiskās un praktiskās nodarbības, bet prakses vietās – iegūto zināšanu nostiprināšana un 

konkrētai profesijai nepieciešamo praktisko iemaņu iegūšana. 

 

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
Koledžas mācībspēku un studējošo zinātniskās pētniecības mērķis ir zinātnisku atziņu 

iegūšana, studiju procesa zinātniska pamatošana un tālāka attīstīšana, praktiski svarīgu 

uzdevumu risināšana. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs galvenokārt ir saistīts ar 

studiju darbu. Publikācijas un ziņojumi konferencēs un semināros ir saistīti ar programmas 

docētāju studiju kursiem.  

Koledžā ir notikušas divas zinātniski praktiskā konferences „Izglītības ekoloģija un 

profesionālās studijas ”, ir izdoti divi zinātnisko rakstu krājumi. Konferencēs piedalās  arī citu 

augstskolu (Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas) un koledžu docētāji. 

Koledžas zinātniski praktiskās konferences zinātniskos rakstu krājumos publicēto darbu 

(pirmajā konferencē – 16, otrajā -19) tematika veltīta gan jaunākajām pedagoģiskajām 

atziņām, gan specifiskiem zinātnes jautājumiem konkrētā jomā, gan augstākās profesionālās 

izglītības un tās kvalitātes jautājumiem. Konferenču tematiku noteica vairāku RUK docētāju 

veiktie pētījumi maģistantūras studijās, turpmākajos sešos gados plānots paplašināt 

konferenču tematiku atbilstoši zinātniski pētnieciskā darba prioritārajiem virzieniem. 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas docētāji piedalās starptautiskajās zinātniskajās Latvijā 

un ārzemēs; vada kursus un seminārus. 

Akadēmiskā personāla pētniecisko darbību sekmēs līgums par zinātniskās darbības 

attīstību Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā, kas 2007.gada 16.martā ir noslēgts starp koledžu un 

Izglītības un zinātnes ministriju. Koledžā ir izstrādāta zinātniskās un pētnieciskās darbības 

mērķprogramma 2006.-2013. gadam, kurā  ir noteikti zinātniski pētnieciskā darba mērķi, 

uzdevumi un prioritārie virzieni; ir izstrādāts zinātniskās darbības attīstības projektu konkursa 

nolikums (ar mērķprogrammu un nolikumu var iepazīties pie koledžas administrācijas).  

 

5.3.Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu 

apguvi konkrētā nozarē un galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai, 
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paralēli studenti ir sagatavoti jaunrades un pētnieciskajam darbam. Studentu iesaistīšanos 

pētnieciskajos projektos studiju programmas īstenošanas gaitā nodrošina studiju kursos 

iekļauto studiju darbu un kvalifikācijas darba izstrādāšana. 

Studiju procesā studentu darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišķiem pētījumiem, kas 

tiek veikti studiju kursos „Ekonomika”, „Marketings”, „Starptautiskais mārketings” un 

„Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana” – studenti veic tirgus izpēte kādai kompānijai 

vai produktam. Pētījumu rezultātus sāk izmantot konkrētās kompānijas, kas atzīme studentu 

labu profesionālo sagatavotību izpētē un analīzē. Finanšu darbības izpēte notiek studiju kursos 

„Finanšu grāmatvedība”, „Finansēšana un kreditēšana”. Valsts kvalifikācijas eksāmenu 

komisijas atzīmēja absolventu gatavību veikt jaunrades un pētniecisko darbu. 

Studentu pētnieciskā darba aktivizēšanu un pilnveidošanu koledžā nosaka vairāki 

svarīgi studiju procesa pilnveidošanas uzdevumi: nepieciešamība pilnveidot studentu prasmes 

darbā ar zinātnisko literatūru, iepazīstināt studentus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba 

būtību, organizāciju un metodēm, pilnveidot studentu prasmes apstrādāt pētījuma gaitā 

iegūtos datus un analizēt rezultātus, pilnveidot studentu prezentācijas prasmes, veidot 

studentiem nepieciešamās prasmes un attieksmes zinātniskajai sadarbībai koledžā, valsts un 

starptautiskajā mērogā. 

2006./2007. studiju gada martā notika pirmā studentu zinātniski praktiskā konference 

„Ekonomika, uzņēmējdarbība: teorija un prakse”. Konferencē piedalījās 12 pilna un nepilna 

laika studenti ar referātiem, studentu referāti ir apkopoti atsevišķā izdevumā, kas ir pieejams 

bibliotēkā.  

Studentu iesaistīšanu pētnieciskos projektos varēs sekmēt līgums par zinātniskās 

darbības attīstību Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā, kas 2007.gada 16.martā ir noslēgts starp 

koledžu un Izglītības un zinātnes ministriju. 
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6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums 
6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība izglītības standartam 
Studiju programma “Uzņēmējdarbība” izveidota atbilstoši Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledžas noteiktajai kārtībai, formai un struktūrai un saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 

20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartu”. 

Programmas mērķi: akreditējamās programmas mērķi atbilst valsts izglītības standartā 

noteiktajiem (skat. 1.nodaļu); 

Programmas saturs: akreditējamās programmas saturs (skat. 2. nodaļu) ir atbilstošs valsts 

izglītības standartā noteiktajam. Programmas pamatdaļas ir: studiju kursi (vispārizglītojošie, 

nozares), prakse ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darbs. 

Programmas apjoms: akreditējamās programmas apjoms un tā strukturālais sadalījums ir 

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

izteikts kredītpunktos.  

6.1.tabula 
Programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts standarta prasībām 

 

Kritērijs Standarta prasība Studiju programma 
“Uzņēmējdarbība” 

Kopējais programmas apjoms 80-120 KP 120 KP 
Studiju kursi Vismaz 56 KP 90 KP 
Vispārizglītojošo kursu apjoms Vismaz 20 KP 30 KP 
Nozares kursu apjoms  Vismaz 36 KP 60 KP 
Prakses apjoms Vismaz 16 KP 21 KP 
Kvalifikācijas darba apjoms Vismaz 8 KP 9 KP 

 

Vērtēšanas pamatprincipi: akreditējamās programmas vērtēšanas principi ir atbilstoši valsts 

izglītības standartā noteiktajam (skat. 4.nodaļu). 

Par studiju programmas „Uzņēmējdarbība” atbilstību pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standarta prasībām apliecina arī fakts, ka absolventi var turpināt studijas 

otrā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības atbilstošajās studiju programmās Rīgas 

Tehniskajā universitātē, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (koledžai ir noslēgti 

sadarbības līgumi), kā arī citās Latvijas un ārzemju augstskolās. 
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6.2. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesiju standartiem 

Studiju programma “Uzņēmējdarbība” atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartam, iegūstamās kvalifikācijas – grāmatvedis un reklāmas uzņēmējdarbības 

pakalpojumu pārstāvis atbilsts attiecīgi profesijas standartiem: 

•  Grāmatvedis - reģistrācijas numurs PS 0071, apstiprināts ar IZM 2002.gada 6.jūnija 

rīkojumu Nr.351; 

•  Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists - reģistrācijas numurs PS 0218, 

apstiprināts ar IZM 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.649. 

 
6.2.tabula 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam „Grāmatvedis” 

Zināšanas pēc standarta 
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 

studiju kursi, kas nodrošina attiecīgo 
zināšanu ieguvi 

Matemātika ekonomistiem Matemātika ekonomistiem 
Mikroekonomika Mikroekonomika 
Makroekonomika Makroekonomika 
Tirgvedības pamati Mārketinga pamati, Mārketings 
Statistika Ekonomiskā statistika 
Informātika Datormācība 
Grāmatvedības pamati Grāmatvedības pamati, Grāmatvedība 
Vadības grāmatvedība Vadības grāmatvedība 
Finanšu grāmatvedība Finanšu grāmatvedība 
Uzņēmuma finanšu vadība Uzņēmējdarbības finanses 
Iekšējā kontrole un audits Revīzija un kontrole, Nodokļi un nodevas 
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati Komerctiesības 
Uzņēmējdarbība Uzņēmējdarbības pamati,  

Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana, 
Uzņēmējdarbības ekonomika 

Saskarsmes psiholoģija Psiholoģija, Lietišķā komunikācija 
Datorgrāmatvedība Datormācība, Grāmatvedība 
Tiesību pamati, darba likumdošana un 
darba aizsardzība 

Darba un saimnieciskās tiesības, Civila 
aizsardzība 

Lietvedība Lietišķa komunikācija 
Valsts valoda Studijas notiek valsts valodā 
Divas svešvalodas Svešvaloda – angļu, vācu (pamatkurss), 

Svešvaloda - angļu, vācu, Biznesa svešvaloda - 
angļu, vācu,  
Otrā svešvaloda - angļu, vācu, krievu 
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6.3.tabula 
 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 
 „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists” 

Zināšanas pēc standarta 
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 

studiju kursi, kas nodrošina attiecīgo 
zināšanu ieguvi 

Mārketings Mārketinga pamati, Mārketings, Pakalpojumu 
mārketings 

Mārketinga plānošana Mārketinga plānošana 
Mārketinga komunikāciju vadīsana Mārketinga komunikācijas 
Reklāma Reklāma 
Patērētāju uzvedība tirgū Patērētāju uzvedība tirgū, Psiholoģija 
Komerdarbības pamati Uzņēmējdarbības pamati, Uzņēmējdarbības 

ekonomika 
Komerctiesības Komerctiesības 
Reklāmdarbību regulējošās tiesiskās 
normas 

Komerctiesības, Reklāma 

Informātika un informācijas tehnoloģijas Datormācība 
Svešvaloda Svešvaloda – angļu, vācu (pamatkurss), 

Svešvaloda - angļu, vācu 
Biznesa svešvaloda - angļu, vācu,  
Otrā svešvaloda - angļu, vācu, krievu 

Lietišķā saskarsme Lietišķā komunikācija 
Statistika Ekonomiskā statistika, Matemātika 

ekonomistiem 
Starptautiskais mārketings Starptautiskais mārketings 
Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 

Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana 

Ekonomika Ekonomika 
Grāmatvedība Grāmatvedības pamati, Grāmatvedība 
Socioloģija Socioloģija 
Mikroekonomika Mikroekonomika 
Makroekonomika Makroekonomika 
 

Studiju programmas nozares studiju kursi 60 KP apjomā, prakse - 21 KP, 

kvalifikācijas darbs – 9 KP kopā veido 90 KP (75% no kopējā programmas apjoma) un 

nodrošina atbilstošajos profesijas standartos izvirzītās prasības. Programmas atbilstību 

profesijas standartam apliecina arī darba devēju atsauksmes par absolventu profesionālo 

kompetenci no prakses un darba vietām (skat. 6.5. apakšnodaļu). 
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6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas 

augstākās izglītības programmām 
Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas, kuru beidzot  piešķir 

kvalifikāciju „Grāmatvedis”, īsteno septiņas augstākās izglītības mācību iestādes: RTU, LLU, 

Biznesa augsstskola Turība, Koledža RRC, Jēkabpils agrobiznesa koledža, Latvijas Biznesa 

koledža, Grāmatvedības un finanšu koledža. 

Studiju programmu “Uzņēmējdarbība” ar studiju  virzienu „Ekonomika, grāmatvedība 

un nodokļi” var salīdzināt ar RTU Inženierekonomikas fakultātē īstenoto koledžas studiju 

programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana” (piešķirāmā kvalifikācija „Grāmatvedis”). Abas 

programmas tika izveidotas ES Phare programmā „Biznesa izglītības reforma Latvijā 

(BERiL)” ietvaros (skat 6.4.tab.).  

6.4.tabula 
Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” salīdzinājums ar 

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes studiju programmu 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana”  

 
 

Rīgas Tehniskās 
universitātes 

Inženierekonomikas 
fakultātē 

 
Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledža 

Programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un 
vadīšana Uzņēmējdarbība 

Studiju ilgums: 
pilna laika studijas 
nepilna laika studijas 

 
2 gadi 

2,5 gadi 

 
3 gadi 

3,5 gadi 

KP apjoms 80 KP 120 

Vispārizglītojošo kursu 
apjoms 20 KP 30 KP 

Nozares kursu apjoms 36 KP 60 KP 

Prakse 16 KP 21 KP 

Kvalifikācijas darbs 8 KP 9 KP 
 

RTU Inženierekonomikas fakultātē īstenotās koledžas studiju programmas 

„Uzņēmējdarbība un vadīšana” apjoms ir 80 kredītpinkti, izvērsts studiju kursu salīdzinājums 

ir dots 8.pielikumā. Salīdzinājums parāda, ka studiju programma „Uzņēmējdarbība” sniedz 

studentiem plašāku vispārīgo zināšanu klāstu. Konkrētās profesijas studiju kursi studiju 

virzienam „Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” pilnībā sakrīt gan pēc satura, gan apjoma. 

Salīdzinot studiju virzienu „Mārketings un reklāma” ar  RTU studiju virzienu “Mārketings un 

tirdzniecības ekonomika”, var secināt, ka atšķirība ir divos konkrētās profesijas studiju 

kursos. 
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Valsts Aģentūras Sociālās integrācijas centra Koledža RRC īsteno 3 gadīgo studiju 

programmu „Grāmatvedība un nodokļi” (skat. 6.5.tab). 

6.5.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
(studiju virziens “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”) salīdzinājums ar 

Koledžas RRC studiju programmu „Grāmatvedība un nodokļi” 
 
 

 
Koledža RRC 

 
Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledža 

Programmas nosaukums 
 Grāmatvedība un nodokļi 

Uzņēmējdarbība 
studiju virziens “Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” 
Studiju ilgums: 
pilna laika studijas 
nepilna laika studijas 

 
3 gadi 

 

 
3 gadi 

3,5 gadi 

KP apjoms 120 KP 120 KP 

Vispārizglītojošo kursu 
apjoms 50 KP 30 KP 

Nozares kursu apjoms 40 KP 62 KP 

Prakse 20 KP 21 KP 

Kvalifikācijas darbs 10 KP 9 KP 
 

Salīdzinājums parāda, ka studiju programma „Uzņēmējdarbība” ir lielāks nozares 

kursu apjoms. Izvērsts studiju kursu salīdzinājums ir dots 8.pielikumā. Salīdzinot programmas 

var secināt, ka atšķirības ir minimālas -  tikai 10% no studiju kursu apjoma ir atšķirīgi.  

Vienīgā programma, ar ko var salīdzināt Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studiju 

programmas “Uzņēmējdarbība” studiju  virzienu “Mārketings un reklāma” ir Biznesa 

augstskolas Turība studiju programma „Reklāmas vadība”, piešķiramā kvalifikāciju - 

„Reklāmas konsultants” (skat. 6.6. tabulu). 

Biznesa augstskolas „ Turība” studiju programma „Reklāmas vadība” apjoms ir 80 

kredītpinkti, izvērsts studiju kursu salīdzinājums ir dots 8.pielikumā. Salīdzinājums parāda, ka 

studiju programma „Uzņēmējdarbība” sniedz studentiem plašāku vispārīgo un profesionālo 

zināšanu klāstu, nozares obligāto un konkrēto studiju kursu apjoms ir līdzīgs. 
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6.6. tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
(studiju virziens “Mārketings un reklāma”) salīdzinājums ar  

Biznesa augstskolas Turība studiju programmu „Reklāmas vadība” 
 
 

 
Biznesa augstskola Turība 

 
Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledža 

Programmas nosaukums 
 Reklāmas vadība 

Uzņēmējdarbība 
Studiju virziens 

“Mārketings un reklāma” 
Studiju ilgums: 
pilna laika studijas 
nepilna laika studijas 

 
2 gadi 

2,3 gadi 

 
3 gadi 

3,5 gadi 

KP apjoms 80 KP 120 KP 

Vispārizglītojošo kursu 
apjoms 20 KP 30 KP 

Nozares kursu apjoms 36 KP 62 KP 

Prakse 16 KP 19 KP 

Kvalifikācijas darbs 8 KP 9 KP 
 

Salīdzinot studiju programmu „Uzņēmējdarbība” ar  citu Latvijas augstskolu studiju 

programmām, var secināt, ka pēc satura un īstenošanas veida programmas ir līdzīgas, atbilst 

profesijas standartiem un sagatavo konkurētspējīgus speciālistus. 

 

6.4. Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības 

augstākās izglītības programmām  
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Uzņēmējdarbība” 

izstrādes procesā ar ES Phare programmas „Biznesa izglītības reforma Latvijā (BERiL)” 

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.  

Eiropas valstīs ir novērojama studiju programmu un grādu struktūru liela sarežģītība 

un daudzveidība. Sorbonnas deklarācija rekomendē organizēt studijas pirmsdiploma un 

pēcdiploma ciklos, taču tā nenorāda šo ciklu ilgumu. 
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Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā īstenotā studiju programma saturiski atbilst vairāku 

Eiropas valstu universitāšu un koledžu programmām, kuras aptver visdažādākos izglītības 

līmeņus.  

Studiju programma „Uzņēmējdarbība” ir salīdzināta ar Eiropas Savienības valstu 

augstskolu programmām: 

o studiju virziens „Mārketings un reklāma” ar: 

1. Lietuvas Kaunas College (Kauno Kolegija) Business Management Faculty, 

studiju programma „Business Managenent”, studiju virziens „Advertising 

Managament” (Reklāmas vadīšana”; 

2. Īrijas Portobello College studiju programma “Marketing” (Mārketings). 

o studiju virziens „Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” ar: 

1. Lietuvas Kaunas College (Kauno Kolegija) Economics and Law  Faculty, 

studiju programma „Accounting” (Grāmatvedība) 

2. Īrijas Portobello College studiju programma “Accounting and Finance” 

(Grāmatvedība un Finanses). 

 

Studiju programmai „Uzņēmējdarbība” gan pēc apjoma 120 KP (ECTS kredītpunkti – 

180 KP), satura un struktūras ir līdzīgas Kauņas Koledžā īstenotām studiju programmām 

(skat. 6.7. un 6.8. tab.). 
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6.7.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
(studiju virziens “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”) salīdzinājums ar 

Kauņas Koledžas studiju programmu „Grāmatvedība” 

Studiju programma 
„Uzņēmējdarbība” 

studiju virziens “Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi”) 

 
ECTS 

KP 

Kauņas koledžas  
studiju programmu 

„Grāmatvedība” 

 
ECTS 

KP 

Svešvaloda (angļu, vācu – 
pamatkurss) 
Svešvaloda (angļu, vācu) 
Biznesa svešvaloda 

6 
 

6 
6 

Svešvaloda  7,5 

Darba un saimnieciskās tiesības  3 Tiesību pamati 4,5 
Komerctiesības 3 Komerctiesības 4,5 
Matemātika ekonomistiem 6 Matemātika 4,5 
Ekonomika 7,5 Ekonomika 7,5 
Datormācība 6 Informācijas tehnoloģijas  9 
ES organizācija un likumdošana 3 ES integrācijas pamati 3 
Mārketings 10,5 Mārketings 3 
Ekonomiskā statistika  3 Statistika  3 
Uzņēmējdarbības ekonomika 3 Uzņēmējdarbības ekonomika 4 
Lietiškā komunikācija 3 Komunikācijas   3 
Uzņēmējdarbības pamati 6 Uzņēmējdarbības organizācija 3 
Finanšu grāmatvedība 6 Finanšu grāmatvedība  4,5 
Uzņēmējdarbības finanses 4,5 Finanšu pamati 4,5 
Vadības grāmatvedība 6 Vadības grāmatvedība 4,5 
Nodokļi un nodevas 4,5 Nodokļi un nodevas 5 
Revīzija un kontrole 3 Finanšu kontrole 3 
Prakse 31,5 Prakse 30 
Kvalifikācijas darbs 13.5 Kvalifikācijas eksāmeni 2,25 

 

Salīdzinot abas programmas, var secināt, ka programmu saturs ir līdzīgs pēc nozares 

obligāto un konkrētās profesijas studiju kursu satura un apjoma, prakses apjoma. Atšķirības ir 

vispārizglītojošo studiju kursu apjomā, Kauņas koledžas programma neparedz kvalifikācijas 

darba izstrādi un aizstāvēšanu. Kopumā programmas ir salīdzināmas. 
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6.8.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
(studiju virziens “Mārketings un reklāma”) salīdzinājums ar 

Kauņas Koledžas studiju programmu „Biznesa vadība” 

Studiju programma 
„Uzņēmējdarbība” 

studiju virziens “Mārketings un 
reklāma” 

 
ECTS 

KP 

Kauņas koledžas studiju 
programmu „Biznesa vadība” 

studiju virziens „Reklāmas 
vadība” 

 
ECTS 

KP 

Psiholoģija 3 Psiholoģijas pamati 4,5 
Socioloģija 3 Socioloģija 3 
Svešvaloda (angļu, vācu – 
pamatkurss) 
Svešvaloda (angļu, vācu) 
Biznesa svešvaloda 

6 
6 
6 

Svešvaloda (angļu, vācu, franču 
– pamatkurss) 9 

Otrā svešvaloda (angļu, vācu, 
krievu) 4,5 Otrā svešvaloda (angļu, vācu, 

franču, krievu) 7,5 

Matemātika ekonomistiem 6 Matemātika 7,5 
Datormācība 6 Informācijas tehnoloģijas 9 
Lietiškā komunikācija 3 Komunikāciju kultūra  3 
Uzņēmējdarbības pamati 6 Uzņēmējdarbības pamati 3 
Mikroekonomika 4,5 Mikroekonomika 3 
Makroekonomika 6 Makroekonomika 3 
Uzņēmējdarbības ekonomika 3 Uzņēmējdarbības ekonomika 6 
Ekonomiskā statistika  3 Statistika  3 
Mārketings 10,5 Mārketings 9 
Grāmatvedība (pamatkurss) 
Grāmatvedība 

4,5 
4,5 Grāmatvedība 9 

Darba un saimnieciskās tiesības 
Komerctiesības 

3 
3 Tiesības 7,5 

Projektu vadīšana 3 Projektu vadīšana 3 
ES organizācija un likumdošana 3 ES integrācijas pamati 3 
Reklāma 6 Reklāmas vadība 6 

Mārketinga komunikācijas 6 Mārketinga komunikācijas 
līdzekļu vadība 6 

Patērētāju uzvedība tirgū 3 Patērētāju uzvedība tirgū 3 
Prakse 31,5 Prakse 30 
Kvalifikācijas darbs 13.5 Kvalifikācijas darbs 9 

 

Salīdzinot abas programmas, var secināt, ka programmu saturs ir līdzīgs gan 

vispārizglītojošo, gan nozares obligāto un konkrētās profesijas studiju kursu saturā un apjomā, 

gan prakses apjomā. 

Īrijas Portobello College īstenotās programmas ir veidotas no studiju kursiem, kas 

pārklāj visas ar biznesu saistītās jomas. Tās ir divgadīgas studiju programmas. Studiju 
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programma „Mārketings” (Marketing) sagatavo speciālistus darbam dažādas ar mārketingu 

saistītās jomās, t.sk., reklāmā. Programma sniedz studentiem pamatzināšanas dažādās 

ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, kā arī zināšanas mārketinga menedžmenta dažādās 

tehnikās: tirgus izpētē, reklāmā un citās mārketinga komunikācijās. Studiju programma 

„Grāmatvedība un finanses” (Accounting and Finance) sagatavo grāmatvedības speciālistus. 

Absolventiem ir pamatzināšanas dažādās ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, kā arī 

zināšanas dažādos grāmatvedības un finanšu vadības studiju kursos.  

Kopumā studiju programmas pēc sava satura ir līdzīgas, bet ir atšķirības, ko nosaka 

katras valsts likumdošanas prasības un citi normatīvie akti. Līdzīgi kā Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledžas īstenotajā programmā tā arī Kaunas College un Portobello College īstenotajās 

programmās  uzsvars tiek likts ne tikai uz konkrētās profesijas studiju kursiem, bet arī uz 

vispārizglītojošiem un nozares studiju kursiem. Tas nozīmē, ka tiek ievērots virziens nevis uz 

šauri specializētu reklāmas vai grāmatvedības speciālistu, bet uz speciālistu ar daudzpusīgu 

profesionālo skatījumu, kas ir izglītots plašā ar nozari saistīto zinātņu spektrā. Studiju 

programmu salīdzināšana ar citu valstu programmām liecina, ka studiju programma 

„Uzņēmējdarbība” pēc satura un īstenošanas veida kopumā atbilst starptautiskajām prasībām. 

 

 6.5. Darba devēju aptaujas 
Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmas nepieciešamību un tās 

satura atbilstību darba devēju izvirzītajām prasībām jau studiju programmas izstrādes procesā 

ES Phare programmā „Biznesa izglītības reforma Latvijā (BERiL)” ietvaros, tika veikta 

programmas kopumā un īpaši tās specializācijas virzienu izvērtēšana gan nozaru asociācijās, 

gan 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 Latvijas uzņēmumiem ir ļoti aktuāli, tai pat laikā sagatavo speciālistus, kas 

profesionālajā ziņā atbilst 4.kvalifikācijas līmeņa speciālistam izvirzītajām prasībām. 

Atsauksmi par studiju virziena „Ekonomika, grāmatvedība, nodokļi” sniedza Latvijas 

Grāmatvežu asociācija, par studiju virzienu „Mārketings un reklāma” – Latvijas Reklāmas 

asociācija  

Par programmas nepieciešamību un saturisko atbilstību regulāri tiek aptaujāti arī tie 

darba devēju uzņēmumi, ar kuriem tiek veiktas pārrunas par iespējamo prakses organizēšanu 

studentiem, kā arī tie uzņēmumi, kuros strādā absolventi, kā arī programmas absolventi, kuri 

paši ir kļuvuši par darba devējiem. Aptauju veic programmas direktore un prakšu vadītāji. 
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Aptauju rezultāti tiek apkopoti katedras sēdēs, tiek ņemti vērā veicot programmas 

pilnveidošanu un studiju kursu aktualizāciju. 

Pirms akreditācijas tika izveidota aptaujas anketa darba devējiem (skat. 7.pielikumu), 

lai varētu noskaidrot absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem, kā arī koledžā 

studējošo zināšanas un prasmes. Aptauja tika veikta 30 uzņēmumos, no tiem 16% darbojas 

ražošanā (SIA „CIDO Grupa”, SIA „Siguldas Betons”, SIA „GOSUPI”, u.c.), 24% -

tirdzniecībā („Aktavia Baltic”, LX Grupa, SIA „NIA –KO” u.c.), 57% - pakalpojumu sfērā 

(SIA „ZetCom”, SIA „Studio Moderna”, „SIA „Grāmatojums”, reklāmas aģentūras: 

„Mr.Lemon”, „Creative Focus”, SIA „BSMS” u.c.) un 3% - valsts sektorā. 

70% uzņēmumu apstiprināja, ka ir nepieciešami speciālisti reklāmas un mārketinga 

jomā, un 53% uzņēmumiem būs nepieciešami grāmatveži. 

  Uzņēmumos strādājošo vai praktikantu zināšanu un prasmju novērtējums ir dots 6.1. 

tabulā.  

6.1.tabula 

Studentu zināšanu un prasmju vērtējums (darba devēju aptauja) 

Vērtējums (ballēs) 
Zināšanas un prasmes  

5 4 3 2 1 

Profesionālā sagatavotība darbam 10% 60% 27% 3% 0% 

Kompetence 40%  47% 13% 0% 0% 

Komunikācijas prasmes 64% 33% 3% 0% 0% 

Teorētiskās zināšanas 47% 50% 3% 0% 0% 

Praktiskās iemaņas 17% 63% 17% 3% 0% 

Spēja analizēt un pieņemt lēmumus 14% 60% 23% 3% 0% 

Prasme strādāt komandā, spēja deleģēt un nodrošināt 
pienākuma izpildi 

43% 50% 7% 0% 0% 

Prasme efektīvi plānot un organizēt savi darbu 47% 33% 20% 0% 0% 

Spējas apgūt jaunas zināšanas 77% 23% 0% 0% 0% 

Zināšanu un prasmju atbilstība darba tirgus prasībām 27% 60% 10% 3% 0% 

 

 Darba devēju aptauja parādīja, ka studiju programmā „Uzņēmējdarbība” studējošo 

zināšanu un prasmju līmenis atbilst darba tirgus prasībām, ka iegūtās zināšanas, prasmes un 

attieksmes nodrošina studiju programmas absolventiem gatavību praktiskai darbībai 

mainīgajos tirgus apstākļos. 
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7.Studējošie 
7.1. Studējošo skaits programmā  
Studiju programmā “Uzņēmējdarbība” 2006./2007. studiju gadā uzņemti 143 studenti, 

t.sk., pilna laika studijās – 52 studenti, nepilna laika studijas – 91 studenti. Dienas nodaļā 

konkursa koeficents – 1,70 (2005./2006. studiju gadā – 2,14). Studiju programmā 

„Uzņēmējdarbība” 2006./2007.gada pavasara semestrī studē: 

• 1.kursā – 141 studenti, t.sk., pilna laika studijās – 49; nepilna laika – 92; 

• 2.kursā -  91 studenti, t.sk., pilna laika studijās – 31; nepilna laika – 60; 

• 3.kursā -  95 studenti, t.sk., pilna laika studijās – 19; nepilna laika – 76; 

• 4.kurss -  75 studenti (nepilna laika). 

 Studējošo skaits iepriekšējos studiju gados ir parādīts 7.1.tabulā. 

7.1.tabula  

Studentu skaits studiju programmā „Uzņēmējdarbība”  

Studiju gads Kopā: Pilna laika 
Dienas nod. 

Nepilna laika 
Vakara nod. 

Nepilna laika 
Neklātienes nod. 

1999./2000. 189 152 37 - 
2000./2001. 331 163 104 64 
2001./2002. 431 176 159 96 
2002./2003. 518 145 197 176 
2003./2004. 486 126 203 157 
2004./2005. 510 125 242 143 
2005./2006. 459 114 203 142 
2006./2007. 399 104 184 111 

   
Studiju programmas „ Uzņēmējdarbība” vadība veic studentu skaita samazināšanās 

iemeslu analīzi. 2006./2007. studiju gadā ir samazinājies konkurss uz valsts finansētajām 

vietām un studentu skaits gan pilna, gan nepilnā laika studijās. Tas ir izskaidrojams ar 

pieaugošo konkurenci grāmatvežu sagatavošanā, kā arī vidusskolu absolventu skaita 

samazināšanos. Saglabājās liels atskaitīto studentu skaits. Atskaitīšanas iemesli ir: materiālie 

apstākļi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus, tāpēc strādā); nav gatavi 

patstāvīgajam studijām, neprot organizēt savu studiju darbu; neiztur intensīvo slodzi – vakara 

un neklātienes nodaļā (grūti apvienot darbu ar mācībām); nav izvēlējušies sev piemērotu 

profesiju, kas ir sekas nepietiekamai profesionālajai orientācijai valstī. 
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7.2. Absolventi 
Studiju programmu „Uzņēmējdarbība” laika periodā no 2000./2001. studiju gada līdz 

2005./2006. studiju gadam ir absolvējuši 437 studenti, t.sk.: 

• pilnā laika studijās  –  201 students,  

•  nepilnā laika studijās – 236 students, 

Absolventu skaits 2005./2006. studiju gadā – 116 cilvēki (skat. 7.2.tabulu), kas ir 

lielākais absolventu skaits studiju programmā.      

          7.2.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” absolventu skaits 

Studiju gadi Absolventu skaits 

 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 
2000./2001. 43 32 11 - 
2001./2002. 61 31 30 - 
2002./2003. 100 40 33 27 
2003./2004. 63 31 - 32 
2004./2005. 54 37 17 - 
2005./2006. 116 30 41 45 
2006./2007. * 79 17 30 32 

 * Prognoze 
 

Studijas programmas absolventu skaita dinamika ir redzama 7.2.tabulā. No attēla 

redzams, ka absolventu skaits 2005./2006. studiju gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 

divkāršojies. 

 

7.3. Studējošo aptaujas un to analīze 
Koledžā notiek ikgadējā studiju programmas kvalitātes kontrole, viens no tās veidiem 

ir studentu aptaujas par studentiem aktuāliem jautājumiem - studiju procesa kvalitāti, studiju 

programmas saturu, studiju organizāciju, docētāju darbu, sadzīves apstākļiem, sabiedriskajām 

aktivitātēm, praksēm, nākotnes iecerēm. Vērtējumi dod priekšstatu par studentu studiju 

procesa un ārpusstudiju aktivitāšu vērtējumu no studentu viedokļa, norādot uz studiju procesa 

vājajām un stiprajām pusēm. Pirmā kursa studenti aizpilda adaptācijas anketas. Anketu 

paraugi ir doti ir doti 7.pielikumā. 

Studenti labprāt iesaistās gan anketu veidošanā, gan aptaujas procesā, gan arī ar 

interesi seko līdzi aptauju rezultātiem. Ar aptaujas rezultātiem tiek iepazīstināta koledžas 

administrācija, aptauju rezultātus katedras vadītājs un studiju programmas vadītājs pārrunā ar 

mācībspēkiem. Aptauju rezultāti ir atspoguļoti ikgadējos studiju programmas 
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pašnovērtējumos. Aptaujas anketas un rezultātu kopsavilkums atrodas pie studiju programmas 

administrācijas.  

Aptauja par pirmkursnieku adaptāciju notika 2006./2007. studiju gada sākumā, tajā 

piedalījās pilna laika studenti – 84%. Aptauju rezultāti parāda līdzīgas tendences ar 

iepriekšējiem studiju gadiem : 

§ dienas nodaļā palielinās studentu īpatsvars no lauku rajoniem (dienas nodaļā 

visas studiju vietas ir finansētas no valsts budžeta);  

§ dienas nodaļas studenti jau pirmā kursa sākumā meklē un atrod darbu, cenšas 

to savienot ar studijām;  

§ adaptācija jaunajā vidē norisinās veiksmīgi, bez grūtībām. To veicina gan 

labvēlīgā gaisotne koledžā, gan atsaucība no administrācijas, akadēmiskā 

personāla puses un grupas biedriem; 

§ adaptāciju traucē pašu neprasme veidot attiecības, biklums, zems pašvērtējums, 

personības īpatnības, nespēja patstāvīgi plānot laiku; 

§ atzinīgi tiek vērtētas arī draudzīgās, izpalīdzīgās attiecības starp grupas 

biedriem un  citu kursu studentu draudzīgums, atvērtība; 

§ jaunuzņemtie studenti iesaistās Studentu pašpārvaldes dalībnieki, aktīvi 

iesaistās studentu sabiedriskās dzīves norisēs, sporta un kultūras aktivitātēs. 

Apkopojot aptauju rezultātus, var secināt, ka : 
 

§ 1.kursa studenti informāciju par koledžu ieguvuši no draugiem - 43%, no masu 

informācijas līdzekļiem, izstādes „Skola 2006”- 38%,  karjeras centrā - 3%, 

interneta  - 12%, cits variants- 4%; 

§ specializāciju izvēlējušies, jo tā interesē – 29%, ir pieprasīta darba tirgū – 37%, 

ir perspektīva – 10%, studijas ir bez maksas  - 24%;  

§ jaunajā vidē iejutušies ir 84%, daļēji iejutušies - 12%, nav iejutušies  - 4%; 

§ koledžā patīk: attiecības starp grupas biedriem, docētāju attieksme pret 

studentiem, lekciju plānojums, draudzīgā gaisotne, labā sporta zāle; 

§ koledžā nepatīk: telpas, dienesta viesnīcas atrašanās vieta, nav visiem 

stipendijas; 

§ studiju laikā no jaunuzņemtajiem dienas nodaļas studentiem pie vecākiem 

dzīvo 48 %, dienesta viesnīcās – 32%, citur (pie radiem, īrē) – 20 %;  

§ 1.kursa dienas nodaļas studenti 36 % ir rīdzinieki, 64 % ir no lauku rajoniem. 
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2006./2007. studiju gadā studiju kvalitātes aptaujā piedalījās 73% studentu. Aptaujas 

rezultāti liecina, ka neviena docētāja darbs netiek vērtēts tikai kā neapmierinošs, 16 % 

docētāju ir saņēmuši vērtējumus abās pozīcijās (docētāju darbs apmierina /neapmierina), 84 % 

docētāju tiek vērtēti tikai pozitīvi. 

Studenti 3 punktu skalā vērtēja svarīgākos kritērijus kvalitatīvam docētāju darbam: 

kompetence, plašas zināšanas specialitātē, prasme paskaidrot, interesantas darba metodes, 

prasīgums, godīgu vērtēšana un attieksme pret studentiem. Aptaujas rezultāti ir doti 

7.3.tabulā. 

7.3.tabula  

Kvalitātes aptaujas rezultāti 

Kritērijs Vid.vērt. 
pilna laika studijas 

Vid. vērt. nepilna 
laika studijas 

Kompetence, plašas zināšanas specialitātē  2,6 2,8 
Prasme paskaidrot 2,1 2,7 
Interesantas darba metodes 2,1 2,6 
Prasīgums 2,3 2,8 
Godīga vērtēšana 2,4 2,6 
Attieksme pret studentiem 2,4 2,8 

 

Studenti ir novērtējuši arī savas zināšanas, prasmes un ieguldījumu studijās (skat. 

7.4.tabulu). 

7.4.tabula  

Studentu zināšanu, prasmju un ieguldījuma studijās pašvērtējums 

Vērtējums 
Zināšanas, 

prasmes 
Ieguldījums studijās 

Teicami 44 21 

Labi 48 72 

Apmierinoši 8 7 

Neapmierinoši 0 0 

 

Dienas nodaļas studenti aptaujā pauda arī savu viedokli par studentu sabiedriskās 

dzīves aktualitātēm koledžā: 

§ studenti ir samērā pasīvi, gatavību aktīvi iesaistīties studentu dzīves aktivitātēs 

pauž tikai 31% dienas nodaļas studentu. Kā galvenie argumenti tiek minēts 

laika trūkums, jo daudzi studenti strādā un plašās izklaides iespējas Rīgā; 

§ kā skatītāji pasākumos iesaistītos 47% studentu; 
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§ 9% studentu uzskata, ka pasākumi koledžā nav nepieciešami; 

§ par Studentu pašpārvaldes darbu informēti ir 84% studentu. 

Vairāku gadu pieredze anketu apkopošanā liecina, ka šī metode ir demokrātiska, lēta, 

bet darbietilpīga. Studiju programmas administrācija turpinās uzlabot studējošo anketēšanas 

procesu. 

 

7.4. Absolventu aptaujas un to analīze 
Studiju programmas noslēgumā notiek absolventu aptaujas. Aptauju rezultāti ir 

atspoguļoti ikgadējos studiju programmas pašnovērtējumos. Aptaujas anketas un rezultātu 

kopsavilkums atrodas pie studiju programmas administrācijas. Anketu paraugs ir dots 

7.pielikumā. 

2006./2007. studiju gada nepilna laika studiju absolventu aptaujā piedalījās 34 cilvēki, 

t.i. 89% no absolventiem. Aptauja parādīja, ka visi absolventi, līdzīgi kā iepriekšējos piecos 

gados, studiju programmu vērtē pozitīvi, līdz šim neviens nav izteicis pilnīgi negatīvu 

vērtējumu. Studiju laikā iegūtās zināšanas kā noderīgas uzskata 74%, kā daļēji noderīgas – 

16%. Studiju laikā iegūtās praktiskās zināšanas kā noderīgas vērtē 79% aptaujāto, kā daļēji 

noderīgas – 11%. 

Apkopojot atbildes uz jautājumu „Kas studiju procesā bija pozitīvs/negatīvs?” sešu 

gadu laikā ir iezīmējušās sekojošas tendences: 

 Pozitīvs: 

• iegūtās zināšanas un prasmes; 

• noderīgi prakses periodi; 

• daudz praktisko nodarbību, kur var pārbaudīt teorijas pielietošanu praksē; 

• docētāju kompetence, prasme teoriju savienot ar praktiskiem risinājumiem; 

• docētāju attieksme pret studentiem, viņu atsaucība; 

• labvēlīga attieksme grupās un no koledžas administrācijas puses. 

Negatīvs: 

• studiju intensitāte: daži uzskata, ka mācību process ir ļoti intensīvs, citi vēlas, 

lai tas būtu intensīvāks; 

• nepietiekams studiju kursu skaits specialitātē; 

• nepietiekama kontrole semestra laikā; 

• datoru nepieejamību ārpus nodarbībām, kas saistīts ar datorklašu lielo 

noslogotību. 
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Par lietderīgu prakses periodu uzskata ap 80% aptaujāto. Ar katru gadu pieaug 

apmierinātība ar prakses periodu gan pilna, gan nepilna laika studentu vidū. Tas izskaidrojams 

ar darba devēju attieksmes maiņu pret praktikantiem. Lielākā daļa absolventu par pozitīvāko 

prakses laika uzskata iespēju iepazīties ar reālo uzņēmējdarbības vidi, pielietot studiju procesā 

iegūtās zināšanas un prasmes praksē, iegūt jaunas praktiskās iemaņas. Ka negatīvo absolventi 

uzsver, ka atsevišķos momentos pietrūka konkrēto zināšanu, prasmes strādāt ar grāmatvedības 

datorprogrammām, uzņēmumu darbinieku nevēlēšanos iepazīstināt praktikantus ar reālo 

situāciju uzņēmumā un dokumentiem. 

Atbildot uz jautājumu „Kādu zināšanu un iemaņu trūks?”, visbiežāk tiek minētas 

zināšanas un prasmes reklāmas un grāmatvedības datorprogrammās, bet kopumā absolventi 

atzīst, ka iegūtās zināšanas un iemaņas ir pietiekamas.  

Absolventu atbildes uz jautājumu par to, kādus studiju kursus viņi uzskata par 

nelietderīgiem, kā arī kādus studiju kursus būtu jāiekļauj studiju programmā, administrācija 

ņēma vērā studiju programmas pilnveidošanā. 

Visi aptaujātie absolventi uzskata, ka arī turpmāk ir jāsagatavo speciālisti abās 

specialitātēs. 65% aptaujāto izsaka gatavību turpināt studijas un strādāt.  

Koledžas administrācija veic arī absolventu aptauju par viņu turpmākām studijām un 

nodarbinātību, tas notiek katra nākošā studiju gada septembrī – oktobrī. Statistiskie dati ir 

pieejami pie koledžas administrācijas. 

 

7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā, galvenokārt, īstenojas studentu 

aptauju veidā. Apkopojot studentu un absolventu aptauju rezultātus, studiju programmā tika 

veiktas izmaiņas. Studiju programmas direktors un kursu docētāji uzklausa studentu 

priekšlikumus par studiju procesa pilnveidošanu, rod problēmu risinājumu. 

Programmas studenti piedalās Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvaldes 

darbā, pašpārvaldes pārstāvis pārstāv studentus Koledžas padomē, ar ko tiek saskaņoti 

koledžas iekšējie normatīvie akti un izmaiņas studiju programmā.  
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8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā 

personāla novērtējums 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
Studiju programmā „Uzņēmējdarbība” kopumā ir nodarbināti 21 mācībspēki, tai 

skaitā: 

- zinātņu doktori – 2 (viesdocētāji) 

- maģistri – 9; 

- lektori ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību – 10. 

Programmā nodarbināti 15 cilvēki, kuriem koledža ir pamatdarba vieta. Programmas 

īstenošanā piedalās pieci viesdocētāji: viens viesprofesors, viena viesdocente un trīs 

vieslektori. Viesdocētāji sastāda 29 % no kopējā akadēmiskā personāla skaita. Ar 

viesdocētājiem koledžai ir izveidojusies ilggadīga sadarbība un viņi ir iesaistīti, galvenokārt, 

specializācijas studiju kursu vadīšanā, tas veicina programmas īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanu un sadarbību starp augstskolām.  

Akadēmiskā personāla saraksts ir pievienots 6.pielikumā.  
 

 

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

noteikumiem un Rīgas Uzņēmējdarbības nolikumam par akadēmiskajiem un 

administratīvajiem amatiem (saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju 2004.gada 

9.februārī). Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību apliecina dzīves un darba gājumu 

apraksts (skat. 6.pielikumu), personāla kvalifikācijas celšana, metodiskās un zinātniskās 

izstrādnes (skat. 6.pielikumu). 

Studiju programmas lektoriem (I.Dudareva, Dz.Gaile, S.Gaile, I.Goldmane, 

B.Nollendorfa, J.Pildavs, L.Ziemele) ir darba pieredzi dažādos starptautiskajos projektos: ES 

Phare programmās „Biznesa izglītības reforma Latvijā (BERiL)”, „Augstākā profesionālā 

izglītība (HiVET)”, ES sociālā fonda nacionālās programmas „Atbalsts profesionālās 

orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projektā “Karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”. 
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8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 

attīstības politika 
 

Studiju programmas akadēmiskais personāls ir stabils un kvalitatīvs, pastāvīgi ceļ savu 

kvalifikāciju, piedalās konferencēs un semināros Latvijā un ārzēmēs, veic pētniecisko un 

metodisko darbu. Būtiska nozīme ir akadēmiskā personāla tālākizglītībai: 

• 1 docētājs studē doktorantūrā; 

• 7 docētāji turpina studijas maģistrantūrā; 

• visi docētāji ir apguvuši profesionālas pilnveides programmu „Augstskolu 

didaktika” (LLU) un ieguvuši sertifikātu.  

Pēdējo trīs gadu laikā programmā darbu sāka divi jauni mācību spēki ar maģistra 

grādu un praktisko darba pieredzi (I.Suškeviča un U.Pentjuša).  

Akadēmiskā personāla atlase notiek saskaņā ar nolikumu par akadēmiskā personāla 

velēšanām. 

Koledžas vadība atbalsta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un 

pilnveidošanos. Personāls ir nodrošināts ar mācību literatūru un datoriem, katra docētāja 

pienākums ir regulāri aktualizēt studiju programmas, izstrādāt metodiskos un izdales 

materiālus. Nozares studiju kursu un konkrēto profesiju studiju kursu lektoriem ir cieša saikne 

ar uzņēmumiem, darba devējiem, kas ļauj viņiem būt informētiem par jaunāko un aktuālāko 

nozarē. 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža ir valsts budžeta finansēta mācību iestāde. Pilna laika 

studijas pilnībā tiek finansētas no valsts budžeta. Sākot ar 2007.gadu koledžas pilnībā ir 

pārgājušas uz augstskolu finansēšanas sistēmu. 2007. gada aprīlī ir noslēgts līgums starp 

Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu par speciālistu 

sagatavošanu par valsts budžeta līdzekļiem. Līgums paredz, ka studiju programmā 

„Uzņēmējdarbība” ir 98 no valsts budžeta finansētās vietas. Pilna laika studenti var pretendēt 

uz stipendijām un valsts galvoto studējošo kredītu. 

Nepilna laika studiju finansēšanas avoti ir studentu personīgie vai arī citu personu 

līdzekļi. Studiju maksa katru gadu tiek noteikta ar Koledžas padomes lēmumu. Studenti var 

pretendēt uz valsts galvoto studiju kredītu. Studiju maksa tiek sadalīta mācībspēku un cita 

personāla atalgojumam, infrastruktūras uzturēšanai.  

Studijas notiek Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas ēkā Hanzas ielā 22. Koledžā ir divas 

lielās auditorijās ar vietu skaitu 60, pārējās auditorijās vietu skaits ir 20 – 30. Koledžai ir 

ierobežoti finanšu resursi, bet pēdējo divu gadu laikā ir izremontētas un mūsdienīgi iekārtotas 

divas auditorijas. Auditorijās ir iespēja strādāt ar video prezentācijas iekārtām, izmantojot 

video/data projektoru un pārnēsājamos datorus. Auditorijās atrodas baltās tāfeles, audio un 

video aparatūra. 

Programmas studentiem ir iespēja strādāt ar jaunākas paaudzes datoriem: ir divas 

datorklasēs ar kopējo vietu skaitu 32. Koledžā ir 45 datori, no tiem 30 paredzēti studiju 

procesam, 15 – administrācijas vajadzībām un zinātniskajam darbam. Ir pastāvīgais 

pieslēgums internetam, ātrums virs 2 mb/s. 

Studenti studijām var izmantot koledžas bibliotēku, kas no 2003.gada atrodas koledžas 

telpās. Bibliotēkas telpas ir ierobežotas, bet ir aprīkotas ar pastāvīgo interneta pieslēgumu, ir 

kopētājs. Atjaunot grāmatu krājumus ir sarežģīti, jo šim mērķim valsts budžets izdala 

nepietiekošus naudas resursus, kā arī grāmatu cenas nemitīgi pieaug, bet koledža katru studiju 

gadu iegādājas mācību (profesionālo) literatūru un periodikas izdevumus, kas nodrošina 

studiju procesa īstenošanu. 

 Koledžā ir ēdnīca; studentiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīca, kas atrodas Gaileņu 

ielā 7; sporta nodarbībām koledža īrē labiekārtotu sporta zāli. 
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10.  Ārējie sakari 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
Sadarbība ar darba devējiem palīdz nodrošināt studiju programmas tālāko attīstību un 

kvalitāti atbilstoši darba tirgus attīstības tendencēm. Sadarbību sekmē mācību un 

kvalifikācijas prakses īstenošana, labā studentu teorētiskā un praktiskā sagatavotība, ko 

studenti parāda prakses laikā; kvalifikācijas darbu izstrādes process (tiek izstrādāti darbi, kas 

ir cieši saistīti ar reālo tirgu); kā arī pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

novērtēšana darba tirgū. 

Ar katru gadu pieaug interese no darba devēju puses, aicinot darbā praktikantus un 

absolventus. Tas nozīmē, ka darba devēji ir atzinīgi novērtējuši studiju programmas studentus 

un absolventus. Studiju programmas praktikanti un absolventi strādā reklāmas aģentūrās: 

„Mr. Lemon”, „Watermelon”, „Mārketinga komunikāciju aģentūra”, „Reklāmas aģentūra 

Santa”, „Parnass Presentreklam”, „Studio Moderna”, „Aģentūra Agenda”, „McĀbols” u.c.; 

valsts iestādēs: Valsts ieņēmuma dienests, Valsts sanitārā inspekcija; dažādos uzņēmumos: 

Auditorfirma „Grāmatvedis”, SIA „Finanšu partneri”, SIA „Investors”, A/S „Latvenergo”, 

SIA „Cido grupa”, „Rankas Piens”, „Montāžnieks D”, SIA „Norma – A” u.c.. 

Valsts kvalifikācijas komisijas darbā piedalās darba tirgus pārstāvji. Koledžas studenti 

tiek iesaistīti projektos un pasākumos, ko organizē darba devēji, kā brīvprātīgie palīgi. 

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža jau desmit gadus sekmīgi sadarbojās ar Rīgas 

Tehnisko universitāti, 2005.gada 4.janvārī ir noslēgts sadarbības līgums (atkārtoti), kas paredz 

sadarboties studiju programmu pilnveidošanā un attīstībā, kā arī  sadarbību studiju 

turpināšanai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības ieguvei. 2006./2007. studiju gadā 

RTU studē 56 programmas absolventi. 

Koledžas docētāji, pilnveidojot studiju programmu un studiju kursu saturus, 

konsultējas un uztur regulārus akadēmiskus kontaktus ar kolēģiem no RTU. 

2003. gadā ir noslēgts līgums ir Informācijas sistēmu augstskolu  (ISMA) par 

sadarbību studiju turpināšanai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības ieguvei. 

2006./2007. studiju gadā  ISMA studē 19 programmas absolventi. 

Lai pilnveidotu koledžas docētāju zinātniskās izaugsmes līmeni 2005.gadā ir noslēgts 

līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un mājsaimniecības institūtu. 

Līgums paredz ilgstošu un regulāru sadarbību un dod iespējas studiju programmas docētājiem 
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apmeklēt lekcijas vai saņemt konsultācijas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai 

augstskolu didaktikā. 

Koledža aktīvi darbojas Koledžu asociācijā, ir izveidojusies cieša sadarbība ar 

Koledžu RRC, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu, Alberta koledžu. 

Docētāji piedalās augstskolu un koledžu organizētājās konferencēs, notiek pastāvīga pieredzes 

apmaina. Ir uzsāktas sarunas par sadarbības līguma noslēgšanu ar Ekonomikas un kultūras 

augstskolu, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, Baltijas 

Starptautisko akadēmiju. Augstākminētās augstskolas īsteno līdzīgas koledžas studiju 

programmas un studiju programmas „Uzņēmējdarbība” absolventi turpina studijas šajās 

augstskolās otrā profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.  

Turpinās koledžas sadarbība ar Dānijas Niels Brock koledžu, uzsākta sadarbība ar 

Lietuvas Kauņas Koledžu (Kauno Kolegija). Tiek meklētas sadarbības iespējas ar Eiropas 

augstskolām, kur koledžas absolventiem būtu iespēja turpināt studijas. Starptautisko 

sadarbību veicinās koledžas jaunās mājas lapas izveide, kur ir atrodama informācija arī angļu 

valodā.  

2006. gada februārī Rīgas Uzņēmējdarbības koledža pieteicās dalībai ES 

Mūžizglītības programmas sektoriālajā programmā Erasmus, iesniedzot Eiropas Komisijai 

Erasmus Universitātes hartas pieteikumu. Programma atbalsta studentu mobilitāti mācībām 

ārzemēs, studentu praksi uzņēmumos, mācību spēku un cita personāla mobilitāti augstākās 

izglītības iestādēs ārzemēs, kā arī kopīgu studiju programmu izveidi, ieviešanu un izplatīšanu, 

intensīvās programmas un tematiskos tīklus. Uz 2007./ 2008. akadēmiskā gada Erasmus 

mobilitātes pasākumiem iesniegts pieteikums par summu EUR 10007 un LVL 2450, tās 

ietvaros paredzēta 2 studentu mobilitāte studijām trīs mēnešu garumā, 2 koledžas pasniedzēju 

mobilitāte pieredzes apmaiņa trīs nedēļu garumā un 3 studentu mobilitāte praksei  pusotra 

mēneša garumā. 

Koledžas docētāji veicināja starptautisko sadarbību, piedaloties starptautiskajās 

konferencēs un programmās. Konkrēti dati par docētāju starptautisko sadarbību ir doti 

ikgadējos studiju programmas pašnovērtējumos. 
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11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās 

izglītības programma tiek likvidēta, studentiem tiks 

nodrošināta iespēja turpināt izglītību citā augstskolā vai 

koledžā 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžai ir noslēgts līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti 

(2005.gada 04.janvārī) un Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs” Koledža RRC 

(2004.gada 17.decembris), kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma tiek likvidēta, 

studentiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību (skat. 9.pielikumu). 
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12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 
 Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” attīstības plāns balstās uz programmas vājo un 

stipro pušu analīzi, kā arī iespēju un draudu noteikšanu. 

12.1.tabula 
Studiju programmas stiprās un vājās puses   

Stiprās vietas Vājās vietas 
- koledžu studiju programmas ir  atpazīstas darba 

tirgū; 
- darba tirgus atpazīst RUK studentus un 

absolventus; 
- turpina uzlaboties atgriezeniskā saite ar darba 

devējiem; 
- darba devēji labi novērtē praktikantu un 

absolventu zināšanu un profesionālo 
sagatavotību; 

- neliela konkurence studiju virzienā „Mārketings 
un reklāma”; 

- augsti kvalificēts un aktīvi strādājošs akadēmiskais 
personāls; 

- docētāji paaugstina savu profesionālo kompetenci 
studējot doktorantūrās, maģistrantūrās, 
profesionālās pilnveides programmās, apmeklējot 
kursus un seminārus; 

- uzlabojas docētāju zinātniskais un metodiskais 
darbs; 

- docētāji piedalās zinātniskajās konferencēs 
Latvijā un ārzemēs, starptautiskajos projektos; 

- uzlabojies studiju programmas nodrošinājums ar 
mācību auditorijām, datortehniku, prezentācijas 
aparatūru, literatūru; 

- uzlabojusies akadēmiskā personāla sadarbība ar 
citu augstskolu un koledžu docētājiem; 

- koledžas absolventu teorētiskā sagatavotība ļauj 
viņiem turpināt studijas otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programmās 
sadarbības un citās augstskolās Latvijā un 
ārzemēs;  

- nelielais studentu skaits ļauj nodrošināt 
individuālo pieeju studējošiem; 

- labas koleģiālās attiecības starp docētājiem un 
studentiem. 

- nepietiekams koledžas jeb 
pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības prestižs 
darba tirgū; 

- nepietiekoši pamatota un 
skaidra izglītības politika par 
koledžu vietu augstākas 
izglītības sistēmā, kas var 
novest pie intereses zudumu par 
koledžas līmeņa izglītību; 

- samazinās vidusskolu 
absolventu skaits, kas novedīs 
pie studējošo skaita 
samazināšanās koledžās; 

- liela konkurence studiju virzienā 
„Ekonomika, grāmatvedība un 
nodokļi”; 

- liels atskaitīto studentu skaits, 
jo studenti ir spiesti strādāt un 
nespēj savienot studijas ar 
darbu; 

- nepietiekams valsts finansējums 
materiāli tehniskās bāzes, 
bibliotēkas fondu regulārai 
atjaunošanai; 

- šauras telpas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studiju programmas attīstības plāns 
1. Studējošie: 

- nostabilizēt uzņemto studentu skaitu iepriekšējā līmenī: 50 studenti pilna laika 

studijās, 100 studenti nepilna laika studijās vakara un neklātienes nodaļā; 
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- sekot studentu sekmībai, samazināt studentu atbirumu, veicināt studentu vēlmi 

patstāvīgi mācīties; 

- aktīvi popularizēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšrocības un 

iespējas studēt šajā programmā, sistemātiski aktualizējot un pilnveidojot 

informāciju koledžas mājas lapā; piedaloties izstādē „Skola”; ievietojot 

informāciju informatīvajos katalogos; reklamējoties televīzijā un presē; 

- turpināt sadarbību ar programmas absolventiem, sekot absolventu gaitām. 

2. Studiju programmas satura, studiju metožu un formu pilnveidošana: 

- pilnveidot iekšējas kvalitātes kontroles mehānismu, izveidojot kvalitātes 

rokasgrāmatu; 

- regulāri pārskatīt un aktualizēt studiju programmas un studiju kursu saturu, veicot 

regulāras darba devēju, studentu un absolventu aptaujas par programmā apgūto 

zināšanu un prasmju noderību profesionālajā darbībā; 

- paaugstināt studiju kvalitāti, padziļinot studiju programmas sasaisti ar uzņēmumu 

praktisko darbību; 

- pilnveidot studiju kursu saturu, konsultējoties ar sadarbības augstskolu docētājiem; 

- pilnveidot sadarbību ar darba tirgus pārstāvjiem, aicinot viņus vadīt un recenzēt 

kvalifikācijas darbus; 

- pilnveidot un dažādot studiju metodes un formas, liekot uzsvaru uz interaktīvajām 

mācīšanās metodēm, uzlabojot starppriekšmetu saiknes; 

- izstrādāt pieteikumus ES Strukturālo fondu finansētajiem projektiem, kas sekmētu 

studiju programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanu: docētāju un studentu 

prakses nodrošināšana, studiju programmas satura turpmākā aktualizēšana. 

3. Akadēmiskā personāla sastāva kvalitatīva pilnveidošana un stabilizēšana: 

- veicināt un stimulēt koledžā pamatdarbā strādājošo docētāju skaita palielināšanu; 

- veicināt nozares praktiķu piesaisti studiju procesam; 

- atbalstīt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā un maģistrantūrā, 

profesionālās pilnveides programmās;  

- atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu un 

pilnveidošanu kursos un semināros par nozares un pedagoģijas jautājumiem; 

4. Zinātniski pētnieciskā darba pilnveidošana: 

- turpināt regulāri organizēt koledžas docētāju un studentu zinātniski praktiskās 

konferences; 

- noteikt atbalstāmo zinātnisko un lietišķo pētījumu virzienus; 

- morāli un materiāli atbalstīt noteiktajos virzienos veiktos pētījumus; 
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- piesaistīt darba devējus lietišķo pētījumu veikšanā; 

- piesaistīt ES fondu līdzekļus zinātniski pētnieciskai darbībai; 

- sekmēt docētāju piedalīšanos konferencēs Latvijā un ārzemēs, semināros,  

- sekmēt docētāju zinātnisko rakstu un metodisko izstrādņu publicēšanu; 

5. Studiju materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana: 

-  uzlabot studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu, piesaistot ES 

strukturālo fondu līdzekļus; 

            - iespēju robežās pilnveidot koledžas bibliotēku, palielinot nozares mācību  literatūras 

iepirkumu  gan latviešu valodā, gan svešvalodās; 

- sistemātiski pilnveidot studiju metodiskos un izdales materiālus, ievietojot materiālus 

koledžas   mājas lapā; 

 - iegādāties jaunas grāmatvedības datorprogrammas mācību nolūkiem.  

6. Ārējie sakari: 

- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām 

organizācijām – Latvijas Reklāmas asociāciju un Latvijas Grāmatvežu asociāciju; 

- paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

un koledžām; 

- turpināt un pilnveidot sadarbību ar Latvijas augstskolām un koledžām, noslēdzot 

jaunus līgumus ar augstskolām par absolventu iespējām turpināt studijas attiecīgās 

augstskolas trešajā kursā (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolu, Baltijas Starptautisko akadēmiju, Biznesa augstskolu 

Turība); 

- noslēgt līgumus ar ārvalstu augstskolām un koledžām ERASMUS programmas 

ietvaros par studentu un docētāju apmaiņas programmām. 

7. Programmas akreditācija 

Pēc programmās akreditācijas, katru gadu veikt programmas novērtēšanu un situācijas 

analīzi. Saskaņa ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.821 

„Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtību”  

sagatavot ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus, apstiprināt tos Koledžas padomē 

publicēt Uzņēmējdarbības koledžas mājas lapā internetā. 

 

Pašnovērtējuma saturs apstiprināts 

 Koledžas padomes sēdē   

2007.gada 7.maijā, protokols Nr. 3 



 

 
 
 
 
 
 
 

1. Pielikums 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 
darbību apliecinošie dokumenti 
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1. LR IZM akreditācijas lapa Nr.055 pamatojoties uz LR AIP 2005. gada 19. maija 
lēmumu Nr. 29 

2. LR IZM studiju programmas akreditācijas lapa Nr. 000-473 ar 01.04.2002. pamatojoties 
uz 2001. gada 13. jūnija lēmumu Nr.2. 

3. LR IZM licence par tiesībām īstenot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmu „Uzņēmējdarbība” grāmatveža vai nodokļu inspektora vai reklāmas 
uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālista kvalifikācijas iegūšanai. 2004. gada 27. aprīlī. 
Licences Nr. 041013-1 

4. Rīgas Uzņēmējadarbības koledžas padomes sēdes protokols par studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība” pašnovērtējuma satura apstiprināšanu. 2007. gada 7. maijs. 
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2. Pielikums 
Diplomu un tā pielikumu paraugi 

 



Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas  
2007.gada 20.jūnija lēmumu 

Nr. 2 
 

Varis Varītis 
personas kods 010185 - 11111 

 

ieguva 
 

Grāmatveža kvalifikāciju 
 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
Z.v. 
 
Direktore Dz. Gaile 
 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
 
priekšsēdētājs I. Vanags 
 
Rīgā 
2007.gada 29.jūnijā 
 

Reģistrācijas Nr.111 

RĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
KOLEDŽA 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

DIPLOMS 

Sērija PK C 
Nr. 1111 ∗ 
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Ar valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas  
2007.gada 20.jūnija lēmumu 

Nr. 3 
 

Laima Laimiņa  
personas kods 010185- 11111 

 

ieguva 
 

Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu  
pārstāvja kvalifikāciju 

 

Iegūtā kvalifikācija atbilst 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
Z.v. 
 

Direktore Dz. Gaile 
 

Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
 

priekšsēdētājs A. Magidenko 
 

Rīgā 
2007.gada 29.jūnijā 
 

Reģistrācijas Nr.222 

RĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
KOLEDŽA 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

DIPLOMS 

Sērija PK C 
Nr. 2222 ∗ 



 
 

RĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA 
 

DIPLOMA PIELIKUMS 

Diploma sērija PK C Nr. 0092 
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja 
kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

     1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 
 

 1.1. vārds:  Varis 
 1.2. uzvārds:  Varītis 
 1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): 01/01/1985 
 1.4. studenta identifikācijas numurs vai 
  personas kods: 010185 - 11111 
 
2. Ziņas par kvalifikāciju 
 

 2.1. kvalifikācijas nosaukums: Grāmatvedis 
     
 2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: Komerczinības un administrēšana 
 2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas 
  nosaukums un statuss: Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
    Valsts izglītības iestāde 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums 
un statuss:  skat. punktu 2.3. 

 2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 
 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
 

 3.1.  kvalifikācijas līmenis: ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis 
 
 3.2. oficiālais programmas ilgums, 3 gadi 120 kredītpunkti  
  programmas apguves sākuma   
  un beigu datums: 01/09/2004 – 30/06/2007 
  
 3.3. uzņemšanas prasības: vidējā izglītība 
 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
 

 4.1. studiju veids: pilna laika 
 4.2. programmas prasības: vispārizglītojošie mācību kursi 30 kredītpunktu 

apjomā; nozares mācību kursi 60 kredītpunktu 
apjomā, prakse 21 kredītpunktu apjomā,  

programmu noslēdz kvalifikācijas darba izveide 
un izstāvēšana 9 kredītpunktu apjomā 
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4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti 
 

Kursi Atzīme Kredītpunkti 
Angļu valoda (pamatkurss)  labi 4 
Angļu valoda labi  4 
Vācu valoda (otrā svešvaloda) gandrīz labi  3 
Socioloģija ieskaitīts 2 
Psiholoģija ieskaitīts 2 
Ekonomika labi  5 
Uzņēmējdarbības pamati labi  4 
Darba un saimnieciskās tiesības ieskaitīts 2 
Ekonomiskā statistika ieskaitīts 2 
Lietišķā komunikācija ieskaitīts 2 
Matemātika ekonomistiem gandrīz viduvēji  4 
Datormācība ekonomistiem ļoti labi 4 
Ievads specialitātē ieskaitīts 1 
Civilā aizsardzība ieskaitīts 1 
Sports ieskaitīts 0 
Mārketings (pamatkurss) labi 4 
Grāmatvedība (pamatkurss) viduvēji  3 
Grāmatvedība viduvēji 3 
Mikroekonomika gandrīz viduvēji  3 
Makroekonomika gandrīz viduvēji  4 
Biznesa angļu valoda labi  4 
Komerctiesības ieskaitīts 2 
Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana viduvēji  4 
Mārketings viduvēji  3 
Kvalitātes vadīšana ieskaitīts 2 
ES organizācija un likumdošana ieskaitīts 2 
Finansu grāmatvedība gandrīz viduvēji  4 
Vadības grāmatvedība labi  4 
Nodokļi un nodevas gandrīz labi  3 
Revīzija un kontrole ieskaitīts 2 
Uzņēmējdarbības finanses gandrīz viduvēji  3 

 

Kursa darbi 

  

Ekonomika labi  
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana gandrīz viduvēji   
Mārketings gandrīz viduvēji   
Finanšu grāmatvedība gandrīz viduvēji   
Uzņēmējdarbības finanses viduvēji   

Prakses 
  

Mācību prakse  ieskaitīts 10 
Kvalifikācijas prakse ieskaitīts 11 
   
Kvalifikācijas darbs                 Nosaukums  

Atzīme 
 

 
A/S „Ābols”  

gada pārskata analīze un novērtēšana. 
 

 
labi  

 
9 
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 4.4. atzīmju sistēma un norādījumi 
   par atzīmju iedalījumu: programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 
    10 – augstākā atzīme, 4 – zemākā sekmīgā; 
     10 – izcili 9 – teicami 
     8 – ļoti labi 7 – labi 
     6 – gandrīz labi 5 – viduvēji 
     4 – gandrīz viduvēji 
 4.5. kvalifikācijas klase: iedalījums klasēs netiek pielietots 
 
 
 
5. Ziņas par kvalifikācijas funkciju 
 

 5.1. tālākās studiju iespējas: tiesīgs turpināt studiju programmas, kas 
nodrošina otrā  
    līmeņa profesionālo augstāko izglītību 
 5.2. profesionālais statuss: īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālu 
darbu  
    specialitātē 
 
     
6. Papildinformācija 
 

 6.1. sīkāka informācija: nav 
 6.2. papildinformācija: Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, tel. 7323048 
    Hanzas ielā 22, Rīga LV – 1045 
    www.ruk.lv 
 

 
 
 
 
 
 

7. Pielikuma apstiprinājums 
 

 7.1.  datums:  29.06.2007. 
  
 7.2.  paraksts:   Dz.Gaile 
 
 7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:  direktore 
 

7.4. zīmogs 
 
 
 
 
 
 
8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī skatīt pielikumā  
 
 

http://www.ruk.lv
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RIGA BUSINESS COLLEGE 
 

DIPLOMA SUPPLEMENT 
Diploma series PK C Nr. 0090 

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

 
 

1. Information identifying the holder of the qualifications: 
 

 1.1. first name:  Varis 
 1.2. family name: Varitis 
 1.3. date of birth (day/month/year): 01/01/1985 
 1.4. student identification number or  
  code:  010185 - 11111 
 
2. Information identifying the qualification: 
 

 2.1. name of qualification: Grāmatvedis 
    Specialist in Accounting 
 2.2. main field of study for the qualification: Business and Administration 
 2.3. name and status of awarding institution: Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
    Riga Business College 
    State institution 
 2.4. name and status of institution administering    

studies:  see point 2.3. 
 2.5. language of instruction/examination: Latvian 
 
 

3. Information on the level of the qualification: 
 

 3.1.  level of qualification: The fourth level of professional qualification 
     
 3.2. official length of programme 3 years; 120 credit points  
  start and end date of the  
  acquisition of the programme: 01/09/2004 – 30/06/2007 
   
 3.3. access requirements:: secondary education  
 
4. Information on the contents and results gained: 
 

 4.1. mode of study: full time 
 4.2. programme requirements: general compulsory courses - 30 credit points, 
    courses of specialisation – 60 credit points; 
    practice – 21 credit points, 
    the program is accomplished by elaboration and  
    defence of a qualification paper, 9 credit points 
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4.3. programme details and the individual grades/marks/credits obtained: 

 

                   Courses 
Grades Credit points 

 
English (basic course)  

 
good 

 
4 

English good  4 
German (second language) almost good  3 
Sociology passed 2 
Psychology passed 2 
Economics good    5 
Fundamentals of Entrepreneurship good   4 
Labour and Commercial Law passed 2 
Economic Statistics passed 2 
Business Communication passed 2 
Mathematics for Economists almost satisfactory  4 
IT for Economists very good 4 
Introduction in the Speciality passed 1 
Civil Defendence passed 1 
Sport passed 0 
Marketing (basic course) good   4 
Accounting (basic course) satisfactory  3 
Accounting satisfactory 3 
Microeconomics almost satisfactory    3 
Macroeconomics almost satisfactory  4 
Business English  good   4 
Business Law passed 2 
Business Organisation and Planning satisfactory  4 
Marketing satisfactory  3 
Quality Management passed 2 
European Union Organisation and Functions passed 2 
Financial Accounting almost satisfactory   4 
Management Accounting good  4 
Taxes and Duties almost good  3 
Auditing and Control passed 2 
Corporate finance almost satisfactory   3 
 

Course papers 

  

Economics good     
Business Organisation and Planning almost satisfactory    
Marketing almost satisfactory   
Financial Accounting almost satisfactory    
Corporate finance satisfactory   
   
Training Practice passed 10 
Pre-Qualification Practise Period passed 11 
   
Qualification paper:   Title Grade  

 
Annual Report of Joint Stock Company  „Ābols” 

Analysis and Assessment 

 
 
with distinction  

 
 
9 
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 4.4. grading scheme and if available,  
  grade distrubution quidance: grades scale 10 – 1: 
    10 – the highest grade, 4 – the lowest 
satisfactory; 
    10 – with distinction 9 – excellent 
    8 – very good 7 – good 
    6 – almost good 5 – satisfactory 
     4 – almost satisfactory 
 
 4.5. overall classification of the 
  qualification: not used 
 
5. Information on the function of the qualification: 
 

 5.1. access of further study: with rights to continue studies in programmes 
    ensuring the higher professional education of the  
    second level 
 5.2. professional status: not any special professional status, entitled to 
start 
    professional activities in the special field 
     
6. Additional information: 
 

 6.1. additional information: none 
 6.2. further information sources: Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
    Riga Business College 
    phone + 371 7323048 
    Hanzas street 22, Rīga LV – 1045 
    Latvia 
    www.ruk.lv 
 

 
 
 
 

7. Certification of the supplement: 
 

 7.1.  dates:   29.06.2007. 
  
 7.2.  signature:   Dz.Gaile 
 

7.3. capacity:  Principal of Riga Business College 
 

8.4. official stamp: 
 
 
 
 
 
 
 
9. Information on the national higher education system see appendix 

http://www.ruk.lv
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RĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA 
 

DIPLOMA PIELIKUMS 

Diploma sērija  PK C Nr. 0108 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, 
sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju 
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja 
kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 
 

 1.1. vārds:  Laima 
 1.2. uzvārds:  Laimiņa 
 1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): 01/01/1985  
 1.4. studenta identifikācijas numurs vai 
  personas kods: 010185 - 11111 
 
2. Ziņas par kvalifikāciju 
 

 2.1. kvalifikācijas nosaukums: Reklāmas uzņēmējdarbības 
pakalpojumu  
    pārstāvis 
 2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: Komerczinības un administrēšana 
 2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas 
  nosaukums un statuss: Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
    Valsts izglītības iestāde 

2.5. studijas administrējošās iestādes nosaukums 
un statuss:  skat. punktu 2.3. 

 2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 
 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
 

 3.1.  kvalifikācijas līmenis: ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis 
 
 3.2. oficiālais programmas ilgums, 3 gadi 120 kredītpunkti  
  programmas apguves sākuma   
  un beigu datums: 01/09/2004 – 30/06/2007 
  
 3.3. uzņemšanas prasības: vidējā izglītība 
 
4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
 

 4.1. studiju veids: pilna laika 
 4.2. programmas prasības: vispārizglītojošie mācību kursi 30 kredītpunktu 
apjomā; 
 

    nozares mācību kursi 60 kredītpunktu apjomā,      

    prakse 21 kredītpunktu apjomā, 
 

    programmu noslēdz kvalifikācijas darba izveide 
un 
    aizstāvēšana 9 kredītpunktu apjomā 
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4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti 
  
                   Kursi 
 

Atzīme  Kredītpunkti 

Vācu valoda (pamatkurss)  labi 4 
Vācu valoda ļoti labi 4 
Angļu valoda (otrā svešvaloda) gandrīz labi 3 
Socioloģija ieskaitīts 2 
Psiholoģija ieskaitīts 2 
Ekonomika labi  5 
Uzņēmējdarbības pamati ļoti labi  4 
Darba un saimnieciskās tiesības ieskaitīts 2 
Ekonomiskā statistika ieskaitīts 2 
Lietišķā komunikācija ieskaitīts 2 
Matemātika ekonomistiem gandrīz labi  4 
Datormācība ekonomistiem ļoti labi  4 
Ievads specialitātē ieskaitīts 1 
Civilā aizsardzība ieskaitīts 1 
Sports ieskaitīts 0 
Mārketings (pamatkurss) teicami  4 
Grāmatvedība (pamatkurss) labi  3 
Grāmatvedība labi 3 
Mikroekonomika gandrīz labi  3 
Makroekonomika labi 4 
Biznesa vācu valoda labi  4 
Komerctiesības ieskaitīts 2 
Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana teicami  4 
Mārketings labi  3 
Kvalitātes vadīšana ieskaitīts 2 
ES organizācija un likumdošana ieskaitīts 2 
Mārketinga plānošana ļoti labi  3 
Reklāma ļoti labi  4 
Mārketinga komunikācija ļoti labi  3 
Patērētāju uzvedība tirgū ieskaitīts 2 
Starptautiskais mārketings ieskaitīts 2 
Pakalpojumu mārketings ieskaitīts 2 
   

Kursa darbi 
  

Ekonomika labi  
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana ļoti labi   
Mārketings ļoti labi   
Reklāma  ļoti labi   
Starptautiskais mārketings teicami   

Prakses 
  

Mācību prakse  ieskaitīts 10 
Kvalifikācijas prakse ieskaitīts 11 
   
Kvalifikācijas darbs                    Nosaukums 

Atzīme  
  

ļoti labi  9 Mārketinga komunikāciju plāns  
SIA „Zemene” 
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 4.4. atzīmju sistēma un norādījumi 
   par atzīmju iedalījumu: programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 
    10 – augstākā atzīme, 4 – zemākā sekmīgā; 
     10 – izcili 9 – teicami 
     8 – ļoti labi 7 – labi 
     6 – gandrīz labi 5 – viduvēji 
     4 – gandrīz viduvēji 
 4.5. kvalifikācijas klase: iedalījums klasēs netiek pielietots 
 
 
 
5. Ziņas par kvalifikācijas funkciju 
 

 5.1. tālākās studiju iespējas: tiesīgs turpināt studiju programmas, kas 
nodrošina otrā  
    līmeņa profesionālo augstāko izglītību 
 5.2. profesionālais statuss: īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālu 
darbu  
    specialitātē 
 
     
6. Papildinformācija 
 

 6.1. sīkāka informācija: nav 
 6.2. papildinformācija: Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, tel. 7323048 
    Hanzas ielā 22, Rīga LV – 1045 
    www.ruk.lv 
 

 
 
 
 
 
 

7. Pielikuma apstiprinājums 
 

 7.1.  datums:  29.06.2007. 
  
 7.2.  paraksts:   Dz.Gaile 
 
 7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:  direktore 
 

9.4. zīmogs 
 
 
 
 
 
 
10. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī skatīt pielikumā  
 

http://www.ruk.lv
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RIGA BUSINESS COLLEGE 
 

DIPLOMA SUPPLEMENT 
Diploma series PK C Nr. 0108 

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

 
 

1. Information identifying the holder of the qualifications: 
 

 1.1. first name:  Laima  
 1.2. family name: Laimina 
 1.3. date of birth (day/month/year): 01/01/1985 
 1.4. student identification number or  
  code:  010185 - 11111 
 
2. Information identifying the qualification: 
 

 2.1. name of qualification: Reklāmas uzņēmējdarbības 
pakalpojumu  
    pārstāvis 
    Advertising Business Representative 
 2.2. main field of study for the qualification: Business and Administration 
 2.3. name and status of awarding institution: Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
    Riga Business College 
    State institution 
 2.4. name and status of institution administering    

studies:  see point 2.3. 
 2.5. language of instruction/examination: Latvian 
 
 

3. Information on the level of the qualification: 
 

 3.1.  level of qualification: The fourth level of professional qualification 
     
 3.2. official length of programme 3 years; 120 credit points  
  start and end date of the  
  acquisition of the programme: 01/09/2004 – 30/06/2007 
   
 3.3. access requirements:: secondary education  
 
4. Information on the contents and results gained: 
 

 4.1. mode of study: full time 
 4.2. programme requirements: general compulsory courses - 30 credit points, 
    courses of specialisation – 60 credit points; 
    practice – 21 credit points, 
    the program is accomplished by elaboration and  
    defence of a qualification paper, 9 credit points 
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4.3. programme details and the individual grades/marks/credits obtained: 
 
                     Courses Grades Credit points 
 
German (basic course)  

 
good  

 
4 

German very good  4 
English (second language) almost good  3 
Sociology passed 2 
Psychology passed 2 
Economics good  5 
Fundamentals of Entrepreneurship very good  4 
Labour and Commercial Law passed 2 
Economic Statistics passed 2 
Business Communication passed 2 
Mathematics for Economists almost good  4 
IT for Economists very good    4 
Introduction in the Speciality passed 1 
Civil Defendence passed 1 
Sport passed 0 
Marketing (basic course) excellent  4 
Accounting (basic course) good   3 
Accounting good 3 
Microeconomics almost good   3 
Macroeconomics good  4 
Business German good   4 
Business Law passed 2 
Business Organisation and Planning excellent  4 
Marketing  good   3 
Quality Management passed 2 
European Union Organisation and Functions passed 2 
Marketing Planning very good  3 
Advertising very good  4 
Marketing Communications very good   3 
Consumer Behaviour passed 2 
International Marketing passed 2 
Services Marketing passed 2 
 

Course papers 
  

Economics good   
Business Organisation and Planning very good   
Marketing very good    
Advertising very good   
International Marketing excellent    
 
Training Practice Period 

 
passed 

 
10 

Pre-Qualification Practise Period passed 11 
   
Qualification paper:   Title Grade  

 
Marketing Communications Plan 

for “Zemene” Ltd 

 
 
very good  

 
 
9 
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4.4. grading scheme and if available,  
  grade distrubution quidance: grades scale 10 – 1: 
    10 – the highest grade, 4 – the lowest 
satisfactory; 
    10 – with distinction 9 – excellent 
    8 – very good 7 – good 
    6 – almost good 5 – satisfactory 
     4 – almost satisfactory 
 
 4.5. overall classification of the 
  qualification: not used 
 
5. Information on the function of the qualification: 
 

 5.1. access of further study: with rights to continue studies in programmes 
    ensuring the higher professional education of the  
    second level 
 5.2. professional status: not any special professional status, entitled to 
start 
    professional activities in the special field 
     
6. Additional information: 
 

 6.1. additional information: none 
 6.2. further information sources: Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
    Riga Business College 
    phone + 371 7323048 
    Hanzas street 22, Rīga LV – 1045 
    Latvia 
    www.ruk.lv 
 
 
 

7. Certification of the supplement: 
 

 7.1.  dates:   29.06.2007. 
  
 7.2.  signature:   Dz.Gaile 
 

7.4. capacity:  Principal of Riga Business College 
 

10.4. official stamp: 
 
 
 
 
 
 
 
11. Information on the national higher education system see appendix 
 
 

http://www.ruk.lv
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3. Pielikums 
Studiju plāns un studiju grafiks 
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Studiju plāns 
  
Izglītības pakāpe: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība 
Studiju programmas kods: 4134509 
Kopējais studiju programmas apjoms: 120 KP 
Iepriekšējā izglītība: Vidējā 
Studiju veids: Pilna laika dienas studijas 
Kvalifikācija: Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis 

2007./2008. studiju gads 
Pārbaudes 

veidi 
Kontaktsundu sadalījums pa 

kursiem un semestriem 
1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Mācību nedēļas 
16 16 16 7 16 0 

Sesiju nedēļas 
4 4 4 3 4 0 

Prakses nedēļas 
      10   11 
Kvalifikācijas darbs (nedēļas) 9 

Nedēļas semestrī 

Studiju kursu nosaukumi 

Kr
ed
ītp

un
kt

i 

Ek
sā

m
en

i 

Ie
sk

a
ite

s 

Ku
rs

a
 d

ar
bi

 

Ko
nt

a
kt

su
nd

a
s 

20 20 20 20 20 20 
A. Vispārizglītojošie studiju kursi 
Svešvaloda (pamatkurss) 4 2     80 2 3         
Svešvaloda 4 4     80     4 2     
Otrā svešvaloda (pamatkurss) 3 1     60 4           
Socioloģija 2   1   40 3           
Psiholoģija 2   2   40   3         
Ekonomika / KD 5 1   1 100 6           
Darba un saimnieciskās tiesības 2   2   40   3         
Datormācība 4 3     80     5       
Ievads specialitātē 1   1   20 1           
Lietišķā komunikācija 2   2   40   3         
Civilā aizsardzība 1   3   20     1       
Sports     1-5     2 2 2 2 2   

Kopā par A daļu 30   
B. Nozares mācību kursi 
Obligātie studiju kursi 
Mikroekonomika 3 3     60     4       
Makroekonomika 4 4     80       11     
Mārketings (pamatkurss) 4 2     80 2 3         
Mārketings / KD 3 4   3 60     2 4     
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 2     60 2 2         
Grāmatvedība 3 3     60     4       
Matemātika ekonomistiem 4 2     80   5         
Ekonomiskā statistika 2   2   40   3         
Komerctiesības 2   4   40       6     
Uzņēmējdarbības pamati 4 1     80 5           
Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana / KD 4 4   4 80     4 2     

Kopā 36   

A P S T I P R I N U : 
 
15.02.07. rīkojuma Nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 
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Pārbaudes 
veidi 

Kontaktsundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 
Mācību nedēļas 

16 16 16 7 16 0 
Sesiju nedēļas 

4 4 4 3 4 0 
Prakses nedēļas 

      10   11 
Kvalifikācijas darbs (nedēļas) 9 

Nedēļas semestrī 

Studiju kursu nosaukumi 
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20 20 20 20 20 20 
Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 4 kp) 
Projektu vadīšnana 2   3   40     3       
Personāla vadīšana 2   3   40     3       
Kvalitātes vadīšana 2   3   40     3       
ES organizācija un likumdošana 2   4   40       6     
Otrā svešvaloda 2   3   40      3       
Uzņēmējdarbības ekonomika 2   3     40      3       

Kopā 4   
Konkrētās profesijas studiju kursi 
Mārketinga plānošana 3 5     60         4   
Reklāma / KD 4 5   5 80         5   
Mārketinga komunikācijas 3 5     60         4   
Patērētāju uzvedība tirgū 2   5   40         2   
Starptautiskais mārketings / KD 2   5 5 40         2   
Pakalpojumu mārketings 2   5   40         2   
Biznesa svešvaloda 4 5     80         5   

Kopā 20  
Kopā par B daļu 60   

Prakse 
Mācību prakse 10   4           X     
Kvalifikācijas prakse 11   6               X 

Prakse kopā 21   
Kvalifikācijas darbs 9            X 

KP skaits kopā 12
0 

 
 

Saskaņots ar koledžas padomi Protokols Nr. 1. 12.02.07. 
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Studiju plāns 
  
Izglītības pakāpe: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība 
Studiju programmas kods: 4134509 
Kopējais studiju programmas apjoms: 120 KP 
Iepriekšējā izglītība: Vidējā 
Studiju veids Pilna laika dienas studijas 
Kvalifikācija: Grāmatvedis 

2006./2007. studiju gads 
Pārbaudes 

veidi 
Kontaktsundu sadalījums pa 

kursiem un semestriem 
1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Mācību nedēļas 
16 16 16 7 16 0 

Sesiju nedēļas 
4 4 4 3 4 0 

Prakses nedēļas 
      10   11 
Kvalifikācijas darbs (nedēļas) 9 

Nedēļas semestrī 

Studiju kursu nosaukumi 
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20 20 20 20 20 20 
A. Vispārizglītojošie studiju kursi 
Svešvaloda (pamatkurss) 4 2     80 2 3         
Svešvaloda 4 4     80     4 2     
Otrā svešvaloda (pamatkurss) 3 1     60 4           
Socioloģija 2   1   40 3           
Psiholoģija 2   2   40   3         
Ekonomika / KD 5 1   1 100 6           
Darba un saimnieciskās tiesības 2   2   40   3         
Datormācība 4 3     80     5       
Ievads specialitātē 1   1   20 1           
Lietišķā komunikācija 2   2   40   3         
Civilā aizsardzība 1   3   20     1       
Sports     1--5     2 2 2 2 2   

Kopā par A daļu 30                     
B. Nozares mācību kursi 
Obligātie studiju kursi 
Mikroekonomika 3 3     60     4       
Makroekonomika 4 4     80       11     
Mārketings (pamatkurss) 4 2     80 2 3         
Mārketings / KD 3 4   3 60     2 4     
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 2     60 2 2         
Grāmatvedība 3 3     60     4       
Matemātika ekonomistiem 4 2     80   5         
Ekonomiskā statistika 2   2   40   3         
Komerctiesības 2   4   40       6     
Uzņēmējdarbības pamati 4 1     80 5           
Uzņēmējdarbības organizācija 
un plānošana / KD 4 4   4 80     4 2     

Kopā 36   

A P S T I P R I N U : 
 
15.02.07. rīkojuma Nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 
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Pārbaudes 
veidi 

Kontaktsundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 
Mācību nedēļas 

16 16 16 7 16 0 
Sesiju nedēļas 

4 4 4 3 4 0 
Prakses nedēļas 

      10   11 
Kvalifikācijas darbs (nedēļas) 9 

Nedēļas semestrī 

Studiju kursu nosaukumi 
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20 20 20 20 20 20 
Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 4 kp) 
Projektu vadīšnana 2   3   40     3       
Personāla vadīšana  2    3    40     3       
Kvalitātes vadīšana 2   3   40     3       
ES organizācija un likumdošana 2   4   40       6     
Otrā svešvaloda 2    3    40      3       
Uzņēmējdarbības ekonomika 2    3    40      3       

Kopā 4     
Konkrētās profesijas studiju kursi 
Finansu grāmatvedība / KD 4 5   5 80         5   
Vadības grāmatvedība 4 5     80         5   
Nodokļi un nodevas 3 5     60         4   
Revīzija un kontrole 2   5   40         2   
Uzņēmējdarbības finanses / KD 3 5   5 60         3   
Biznesa svešvaloda 4 5     80         5   

Kopā 20   
Kopā par B daļu 60   

Prakse 
Mācību prakse 10   4           X     
Kvalifikācijas prakse 11   6               X 

Kopā par praksi 21   
Kvalifikācijas darbs 9            X 

KP skaits kopā 120 
 

 
Saskaņots ar koledžas padomi Protokols Nr. 1. 12.02.07. 
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Studiju plāns 
  
Izglītības pakāpe: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība 
Studiju programmas kods: 4134509 
Kopējais studiju programmas apjoms: 120 KP 
Iepriekšējā izglītība: Vidējā 
Studiju veids: Nepilna laika vakara studijas 
Kvalifikācija: Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis 

2007./2008. studiju gads 

Pārbaudes veidi   Kontaktsundu sadalījums 
pa kursiem un semestriem 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
4. 

kurss 
Mācību nedēļas 

38 28 38 5 
Prakses nedēļas 

  10   11 

Studiju kursu nosaukumi 

Kr
ed
ītp

un
kt

i 

Ek
sā

m
en

i 

Ie
sk

ai
te

s 

Ku
rs

a
 d

a
rb

i 

Ko
nt

a
kt

su
nd

a
s 

Kvalifikācijas darbs 
(nedēļas) 9 

A. Vispārizglītojošie studiju kursi 
Svešvaloda (pamatkurss) 4 1     48 x     
Svešvaloda 4 2     48   x   
Otrā svešvaloda 
(pamatkurss) 3 3     36     x 

Socioloģija 2   1   24 x     
Psiholoģija 2   1   24 x     
Ekonomika / KD 5 1   1 60 x     
Darba un saimnieciskās 
tiesības 2   1   24 x     

Datormācība 4 2     48   x   
Ievads specialitātē 1   1   12 x     
Lietišķā komunikācija 2   2   24   x   
Civilā aizsardzība 1   3   12     x 

Kopā par A daļu 30               
B. Nozares mācību kursi 
Obligātie studiju kursi 
Mikroekonomika 3 2     36   x   
Makroekonomika 4 2     48   x   
Mārketings (pamatkurss) 4 1     48 x     
Mārketings / KD 3 2   2 24   x   
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 1     36 x     
Grāmatvedība 3 2     36   x   
Matemātika ekonomistiem 4 1     48 x     
Ekonomiskā statistika 2   2   24   x   
Komerctiesības 2   3 vai 4   24     x 
Uzņēmējdarbības pamati 4 1     48 x     
Uzņēmējdarbības 
organizācija un plānošana / 
KD 

4 3   3 48     x  

Kopā 36               
Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 4 kp) 

A P S T I P R I N U : 
 
15.02.07. rīkojuma Nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 
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Pārbaudes veidi   Kontaktsundu sadalījums 
pa kursiem un semestriem 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
4. 

kurss 
Mācību nedēļas 

38 28 38 5 

Prakses nedēļas 
  10   11 

Studiju kursu nosaukumi 
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Kvalifikācijas darbs 
(nedēļas) 9 

Projektu vadīšnana 2    3 vai 4    24     x 
Personāla vadīšana 2   3 vai 4     24     x 
Kvalitātes vadīšana 2   3 vai 4   24     x 
ES organizācija un 
likumdošana 2   3 vai 4   24     x 

Otrā svešvaloda 2   3 vai 4    24     x 
Uzņēmējdarbības ekonomika 2   3 vai 4   24    x 

Kopā 4               
Konkrētās profesijas studiju kursi 
Mārketinga plānošana 3 3 vai 4     36     x 
Reklāma / KD 4 3 vai 4   3 vai 4 48     x 
Mārketinga komunikācijas 3 3 vai 4     36     x 
Patērētāju uzvedība tirgū 2   3 vai 4   24     x 
Starptautiskais mārketings / 
KD 2   3 vai 4 3 vai 4 24     x 

Pakalpojumu mārketings 2   3 vai 4   24     x 
Biznesa svešvaloda 4 3     48     x 

Kopā 20               
Kopā par B daļu 60               

Prakse 
Mācību prakse 10   2       X     
Kvalifikācijas prakse 11   4           X 

Prakse kopā 21                 
Kvalifikācijas darbs 9               X 

KP skaits kopā 120 
 
 

Saskaņots ar koledžas padomi Protokols Nr. 1. 12.02.07. 
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Studiju plāns 
  
Izglītības pakāpe: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība 
Studiju programmas kods: 4134509 
Studiju programmas apjoms: 120 KP 
Iepriekšējā izglītība: Vidējā 
Studiju veids Nepilna laika vakara studijas 
Kvalifikācija: Grāmatvedis 

2007./2008. studiju gads 

Pārbaudes veidi   Kontaktsundu sadalījums 
pa kursiem un semestriem 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
4. 

kurss 
Mācību nedēļas 

38 28 38 5 
Prakses nedēļas 

  10   11 

Studiju kursu nosaukumi 
Kr

ed
ītp

un
kt

i 

Ek
sā

m
en

i 

Ie
sk

ai
te

s 

Ku
rs

a
 d

ar
b

i 

Ko
nt

a
kt

su
nd

a
s 

Kvalifikācijas darbs 
(nedēļas) 9 

A. Vispārizglītojošie studiju kursi 
Svešvaloda (pamatkurss) 4 1     48 x     
Svešvaloda 4 2     48   x   
Otrā svešvaloda 
(pamatkurss) 3 3     36     x 

Socioloģija 2   1   24 x     
Psiholoģija 2   1   24 x     
Ekonomika / KD 5 1   1 60 x     
Darba un saimnieciskās 
tiesības 2   1   24 x     

Datormācība 4 2     48   x   
Ievads specialitātē 1   1   12 x     
Lietišķā komunikācija 2   2   24   x   
Civilā aizsardzība 1   3   12     x 

Kopā par A daļu 30               
B. Nozares mācību kursi 
Obligātie studiju kursi 
Mikroekonomika 3 2     36   x   
Makroekonomika 4 2     48   x   
Mārketings (pamatkurss) 4 1     48 x     
Mārketings / KD 3 2   2 24   x   
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 1     36 x     
Grāmatvedība 3 2     36   x   
Matemātika ekonomistiem 4 1     48 x     
Ekonomiskā statistika 2   2   24   x   
Komerctiesības 2   3 vai 4   24     x 
Uzņēmējdarbības pamati 4 1     48 x     
Uzņēmējdarbības 
organizācija un plānošana / 
KD 

4 3   3 48     x  

Kopā 36               

A P S T I P R I N U : 
 
15.02.07. rīkojuma Nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 
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Pārbaudes veidi   Kontaktsundu sadalījums 
pa kursiem un semestriem 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
4. 

kurss 
Mācību nedēļas 

38 28 38 5 
Prakses nedēļas 

  10   11 

Studiju kursu nosaukumi 
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Kvalifikācijas darbs 
(nedēļas) 9 

 
Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 4 kp) 
Projektu vadīšnana      3 vai 4    24     x 
Personāla vadīšana     3 vai 4     24     x 
Kvalitātes vadīšana 2   3 vai 4   24     x 
ES organizācija un 
likumdošana 2   3 vai 4   24     x 

Otrā svešvaloda 2   3 vai 4    24     x 
Uzņēmējdarbības ekonomika 2   3 vai 4    24    x 

Kopā 4               
Konkrētās profesijas studiju kursi 
Finansu grāmatvedība / KD 4 3 vai 4     48     x 
Vadības grāmatvedība 4 3 vai 4   3 vai 4 48     x 
Nodokļi un nodevas 3 3 vai 4     36     x 
Revīzija un kontrole 2   3 vai 4   24     x 
Uzņēmējdarbības finanses / 
KD 3   3 vai 4 3 vai 4 36     x 

Biznesa svešvaloda 4   3   48     x 
Kopā 20               

Kopā par B daļu 60               
Prakse 
Mācību prakse 10   2       X     
Kvalifikācijas prakse 11   4           X 

Kopā par praksi 21                 
Kvalifikācijas darbs 9               X 

KP skaits kopā 120 
 
 

Saskaņots ar koledžas padomi Protokols Nr. 1. 12.02.07. 
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Studiju plāns 

  
Izglītības pakāpe: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība 
Studiju programmas kods: 4134509 
Kopējais studiju programmas apjoms: 120 KP 
Iepriekšējā izglītība: Vidējā 
Studiju veids: Nepilna laika neklātienes studijas 
Kvalifikācija: Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis 

2007./2008. studiju gads 

Pārbaudes veidi   Kontaktsundu sadalījums 
pa kursiem un semestriem 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
4. 

kurss 

Prakses nedēļas 

  10   11 

Studiju kursu nosaukumi 
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Kvalifikācijas darbs 
(nedēļas) 9 

A. Vispārizglītojošie studiju kursi 
Svešvaloda (pamatkurss) 4 1     48 x     
Svešvaloda 4 2     48   x   
Otrā svešvaloda 
(pamatkurss) 3 3     36     x  

Socioloģija 2   1   24 x     
Psiholoģija 2   1   24 x     
Ekonomika / KD 5 1   1 60 x     
Darba un saimnieciskās 
tiesības 2   1   24 x     

Datormācība 4 3     48    x  
Ievads specialitātē 1   1   12 x     
Lietišķā komunikācija 2   2   24   x   
Civilā aizsardzība 1   3   12     x  

Kopā par A daļu 30               
B. Nozares mācību kursi 
Obligātie studiju kursi 
Mikroekonomika 3 2     36   x   
Makroekonomika 4 2     48   x   
Mārketings (pamatkurss) 4 1     48 x     
Mārketings / KD 3 2   2 24   x   
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 1     36 x     
Grāmatvedība 3 2     36   x   
Matemātika ekonomistiem 4 2     48  x    
Ekonomiskā statistika 2   2   24   x   
Komerctiesības 2   3   24     x  
Uzņēmējdarbības pamati 4 1     48 x     
Uzņēmējdarbības 
organizācija un plānošana / 
KD 

4 2   2 48    x   

Kopā 36               

A P S T I P R I N U : 
 
15.02.07. rīkojuma Nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 
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Pārbaudes veidi   Kontaktsundu sadalījums 
pa kursiem un semestriem 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
4. 

kurss 

Prakses nedēļas 

  10   11 

Studiju kursu nosaukumi 
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Kvalifikācijas darbs 
(nedēļas) 9 

Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 4 kp) 
Projektu vadīšnana 2   3    24     X  
Personāla vadīšana 2   3    24     X  
Kvalitātes vadīšana 2   3   24     X  
ES organizācija un 
likumdošana 2   3   24     X  

Otrā svešvaloda 2   3   24     x  
Uzņēmējdarbības ekonomika 2   3   24    x  

Kopā 4               
Konkrētās profesijas studiju kursi 
Mārketinga plānošana 3 4     36      x 
Reklāma / KD 4 3   3 48     X  
Mārketinga komunikācijas 3 4     36      X 
Patērētāju uzvedība tirgū 2   3   24     X  
Starptautiskais mārketings / 
KD 2   3 3 24     X  

Pakalpojumu mārketings 2   4   24      X 
Biznesa svešvaloda 4 3     48     x  

Kopā 20               
Kopā par B daļu 60               

Prakse 
Mācību prakse 10   2       X     
Kvalifikācijas prakse 11   4           X 

Prakse kopā 21                 
Kvalifikācijas darbs 9               X 

KP skaits kopā 120 
 
 

Saskaņots ar koledžas padomi Protokols Nr. 1. 12.02.07. 
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Studiju plāns 
  
Izglītības pakāpe: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība 
Studiju programmas kods: 4134509 
Studiju programmas apjoms: 120 KP 
Iepriekšējā izglītība: Vidējā 
Studiju veids Nepilna laika neklātienes studijas 
Kvalifikācija: Grāmatvedis 

2007./2008. studiju gads 

Pārbaudes veidi   Kontaktsundu sadalījums 
pa kursiem un semestriem 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
4. 

kurss 

Prakses nedēļas 

  10   11 

Studiju kursu nosaukumi 
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Kvalifikācijas darbs 
(nedēļas) 9 

A. Vispārizglītojošie studiju kursi 
Svešvaloda (pamatkurss) 4 1     48 x     
Svešvaloda 4 2     48   x   
Otrā svešvaloda 
(pamatkurss) 3 3     36     x  

Socioloģija 2   1   24 x     
Psiholoģija 2   1   24 x     
Ekonomika / KD 5 1   1 60 x     
Darba un saimnieciskās 
tiesības 2   1   24 x     

Datormācība 4 3     48    x  
Ievads specialitātē 1   1   12 x     
Lietišķā komunikācija 2   2   24   x   
Civilā aizsardzība 1   3   12     x  

Kopā par A daļu 30               
B. Nozares mācību kursi 
Obligātie studiju kursi 
Mikroekonomika 3 2     36   x   
Makroekonomika 4 2     48   x   
Mārketings (pamatkurss) 4 1     48 x     
Mārketings / KD 3 2   2 24   x   
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 1     36 x     
Grāmatvedība 3 2     36   x   
Matemātika ekonomistiem 4 2     48  X    
Ekonomiskā statistika 2   2   24   x   
Komerctiesības 2   3   24     x  
Uzņēmējdarbības pamati 4 1     48 x     
Uzņēmējdarbības 
organizācija un plānošana / 
KD 

4 2   2 48   x    

Kopā 36               

A P S T I P R I N U : 
 
15.02.07. rīkojuma Nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 
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Pārbaudes veidi   Kontaktsundu sadalījums 
pa kursiem un semestriem 
1. 

kurss 
2. 

kurss 
3. 

kurss 
4. 

kurss 

Prakses nedēļas 

  10   11 

Studiju kursu nosaukumi 
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Kvalifikācijas darbs 
(nedēļas) 9 

 
Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 4 kp) 
Projektu vadīšnana 2   3    24     X  
Personāla vadīšana 2   3    24     X  
Kvalitātes vadīšana 2   3   24     X  
ES organizācija un 
likumdošana 2   3   24     X  

Otrā svešvaloda 2   3   24     X  
Uzņēmējdarbības ekonomika 2   3   24    X  

Kopā 4               
Konkrētās profesijas studiju kursi 
Finansu grāmatvedība / KD 4 3     48     x  
Vadības grāmatvedība 4 4   4 48      x 
Nodokļi un nodevas 3 3     36     X  
Revīzija un kontrole 2   4   24      x 
Uzņēmējdarbības finanses / 
KD 3   3 3 36     X  

Biznesa svešvaloda 4   3   48     x  
Kopā 20               

Kopā par B daļu 60               
Prakse 
Mācību prakse 10   2       X     
Kvalifikācijas prakse 11   4           X 

Kopā par praksi 21                 
Kvalifikācijas darbs 9               X 

KP skaits kopā 120 
 
 

Saskaņots ar koledžas padomi Protokols Nr. 1. 12.02.07. 
 



 
 

2 0 0 7 .  /  2 0 0 8 .  S T U D IJ U  G A D A  G R A F IK S  
P I L N A  L AI K A  D I E N A S  S T UD I J A S  

 

Mēneši Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts 
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P i r m ā  l ī m e ņ a  p r o f e s i o n ā l ā  a u g s t ā k ā  i z g l ī t ī b a  
Studiju virziens  

 
Mārketings un reklāma 1. kurss =      16          = = E E E E       =   16       E E E E = = = = = = = = = 

 
Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 

1.kurss =      16          = = E E E E       =   16       E E E E = = = = = = = = = 

 
 

Mārketings un reklāma 2. kurss =      16          = = E E E E   7    =  E E E P P P P 10 P P P P = = = = = = = = = 
                                                   

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
2.kurss =      16          = = E E E E   7    =  E E E P P P P 10 P P P P = = = = = = = = = 

 
 
 

Mārketings un reklāma 3.kurss =      16          = = E E E E Q Q Q Q Q 11 Q Q Q Q K K K 9 K K K K K           
 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
3.kurss =      16          = = E E E E Q Q Q Q Q 11 Q Q Q Q K K K K 9 K K K K           

 
 

 
              

Direktora vietniece studiju darbā  S.Plone 
           

 
                            
                            

                            
  Teorētiskās mācības = = Brīvdienas 

E E Eksāmenu sesija Q Q Kvalifikācijas prakse 
K K Kvalifikācijas darbs    
P P Studiju prakse uzņēmumā    

 

A P S T I P R I N U : 
 
Rīkojums nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 
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2007. /  2008. STUDIJU GADA GRAFIKS 

NEPILNA LAIKA VAKARA STUDIJAS 
 

Mēneši Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts 
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P i r m ā  l ī m e ņ a  p r o f e s i o n ā l ā  a u g s t ā k ā  i z g l ī t ī b a  
Studiju virziens  

 
Mārketings un reklāma 1.kurss  = =        14      = =          24              = = = = = = = = = 

 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
1.kurss           14      = =          24              = = = = = = = = = 

 

Mārketings un reklāma 2.kurss           14      = =      14        P P P 14.04.-20.04 P P P = = = = = = = = = 
 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
2.kurss           14      = =      14        P P P 14.04.-20.04 P P P = = = = = = = = = 

 

Mārketings un reklāma 3.kurss           14      = =          24              = = = = = = = = = 
 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
3.kurss           14      = =          24              = = = = = = = = = 

 

Mārketings un reklāma 4.kurss           Q Q Q Q Q 05.11.-18.01. Q Q K K K 21.01.-21.03 K K                       
 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
4.kurss           Q Q Q Q Q 05.11.-18.01. Q Q K K K 21.01.-21.03 K K                       

 

 
              

Direktora vietniece studiju darbā  S.Plone 
           

 
                            
                            

                            
= Brīvdienas 
P Mācību prakse uzņēmumā 
K Kvalifikācijas darbs 
Q Kvalifikācijas prakse 

 

A P S T I P R I N U : 
 
Rīkojums nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 
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2007. / 2008. STUDIJU GADA GRAFIKS 

NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDIJAS 
 

Mēneši Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts 
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P i r m ā  l ī m e ņ a  p r o f e s i o n ā l ā  a u g s t ā k ā  i z g l ī t ī b a  
Studiju virziens  

 
Mārketings un reklāma 1.kurss       E 08-27           E 07-26           E 14-30                  

 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
1.kurss       E 08-27           E 07-26           E 14-30                  

 

Mārketings un reklāma 2.kurss    E 17-01       E E        E 21-06         7-19 P P 21.04.-15.06. P P           
 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
2.kurss    E 17-01       E E        E 21-06         7-19 P P 21.04.-15.06. P P           

 

Mārketings un reklāma 3.kurss        E 15-30     E 10-21        E 11-27           E 12-26             
 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
3.kurss        E 15-30     E 10-21        E 11-27           E 12-26             

 

Mārketings un reklāma 4.kurss    E 17-06 Q Q Q Q Q 08.10.-22.12. Q Q   K K 07.01.-10.03. K K K K                        
 

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
4.kurss    E 17-06 Q Q Q Q Q 08.10.-22.12. Q Q   K K 07.01.-10.03. K K K K                        

 

 
              

Direktora vietniece studiju darbā  S.Plone 
           

 
                            
                            

                            
E Sesija 
P Mācību prakse uzņēmumā 
K Kvalifikācijas darbs 
Q Kvalifikācijas prakse 

A P S T I P R I N U : 
 
Rīkojums nr. 18k 
RUK direktore: 
  

Dz. Gaile 



 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pielikums 
Studiju kursu anotācijas un apraksti 
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Vispārizglītojošie studiju kursi 
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Kursa nosaukums   Angļu valoda ( pamatkurss) 
Studiju kursa statuss  Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundu skaits 80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 40 
 
Kursa autors: Baiba Nollendorfa 
 
Studiju kursa anotācija 
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai - Studiju priekšmets apvieno zināšanas, kas 
iegūtas vispārizglītojošās vidusskolas 3 gados vai arī profesionālajās mācību iestādēs, kas 
garantē vidējās izglītības apguvi kopā ar specialitāti. 
Kursa mērķis - dod iespēju atkārtot un integrēt iemaņas, kas apgūtas vidusskolas angļu 
valodas kursā; Paplašināt studentu prasmes un kompetences līmeni lietišķās angļu valodas 
jomā, kas prasa pamatīgas zināšanas gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā. 
Padziļināt četras angļu valodas prasmes: runāšanu, rakstīšanu, lasīšanu un klausīšanos.  

Studiju kursa uzdevumi: Attīstīt spējas darboties dažādās ar biznesu saistītās situācijās. 
Trenēt lietišķās sazināšanās dažādu veidu – sarunu un protokolu – atstāstu un tulkošanu. 
Veicināt studentu patstāvību mācīšanās procesā, kas būtu noderīga dažādās darba situācijās, 
prezentācijās,  sarunās ar klientiem un sapulcēs. Mācīt studentiem izmantot dažādus 
informācijas iegūšanas avotus – grāmatas, laikrakstus, internetu un  citus masu mēdijus.  Pēc 
kursa apgūšanas studentam nepieciešams: iegūt zināšanas un izpratni par ekonomiskās 
sistēmas funkcionēšanas likumsakarībām tautsaimniecības līmenī: Būt spējīgam izprast un 
orientēties biznesa vidē, kurā komunikācija notiek angļu valodā. Komunicēt angļu valodā gan, 
rakstiski, gan mutiski. Spēt izteikt un aizstāvēt savu viedokli angļu valodā, spēt nodot un 
saņemt informāciju, izslēdzot pārprašanas iespēju. Rezultātā studentam jāspēj konkurēt darba 
tirgū, pieprasītajās ar uzņēmējdarbību saistītajās profesijās.  

Studiju kursa plāns 
 
1.Angļu valoda – pasaules biznesa valoda 
2.Kompānijas uzbūve 
3.Darba tirgus. Pieņemšana darbā 
4.Mazumtirdzniecība 
5.Biznesa formāts – frančīze 
6.Biznesa vadības stils. Kultūru atšķirības 
7.Akciju birža 
8.Bizness un dabas aizsardzība  
 
  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda četri patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un 
viens patstāvīgais darbs par kādu  problēmu vai norisēm saistībā ar Latvijas situāciju ES, kas 
tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto  starp  pārbaudījumi, kuri notiek pēc katras nodaļas 
pabeigšanas .un var notikt gan rakstu darbu, gan prezentāciju, gan lomu spēļu veidā. un gala 
pārbaudījums, kas tiek kārtots kursa beigās. Novērtējumam jāaptver visas valodas prasmes, 
kuras studentam ir nepieciešamas tagad vai būs nepieciešamas nākotnē. Kursa beigās students 
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kārto eksāmenu, bet kursa novērtējumam nevajadzētu balstīties tikai un vienīgi uz atzīmi 
eksāmenā. Tieši tāpēc lielāks uzsvars tiek likts uz novērtējumu visa kursa laikā, kas ietver 
sevī’’ visa portfeļa „ vērtējumu , ietverot iepriekš vērtētos rakstu darbus, prezentācijas utt. 

 Gala vērtējumu veido: 
Pēdējais eksāmens            30% 
Portfelis                             40% 
Ieskaites, kontroldarbi       20% 
Apmeklējums, aktivitāte   10% 
 
Literatūra 
 
1.Insights into Business. Michael Lannon. Graham Tullis. Tonya Trappe. Nelson Busines 
English. 
2.New Insights into Business. 
3.Business Language Practice. J.M Milne L.T.B. Oxford University Press.   
4.English for Business. A Functional Approach. J. Chilver 
5.Test Your Business English. J.S McKellen. Penguin English. 
6.The Language of Business English. (Grammar and Functions). Nick Brieger. And Simon 
Sweeney. Prentice Hall International. 
7. Commerce in Action. Peter and Joan Moss. Oxford University Press. 
8.Oxford Learner’s Grammar. John Eastwood. Oxford University Press. 
 
Periodiskie izdevumi 
Video, audio materiāli. 
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Kursa nosaukums      Vācu valoda (pamatkurss)  
Studiju kursa statuss     Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti       4 
ECTS kredītpunkti      6 
Kontakstundu skaits      80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi   40 
 
Kursa autors: Indra Goldmane 
 
Studiju kursa anotācija 
 
Kursa mērķis – pamatojoties uz vidusskolā mācīto, veidot pamatzināšanas, prasmes un 
iemaņas lietišķā vācu valodā. 
 
Studiju kursa uzdevumi: 

• veidot prasmes vidusskolas mācību kursa nostiprināšanā; 
• attīstīt prasmes attiecībā uz situācijām, kas saistītas ar lietišķo vācu valodu, veicot 

praktisko gadījumu analīzi, problēmu risināšanu un diskusiju; 
• attīstīt vācu valodas prasmes sarunās, interpretēšanā un tulkošanā; 
• attīstīt studentu patstāvīgās mācīšanās prasmes, organizējot mājas lasīšanu; 
• veidot prasmes atrast un lietot informācijas avotus – grāmatas žurnālus, avīzes, 

internetu; 
• paplašināt studentu zināšanas gramatikā, lai viņu valoda kļūtu korektāka. 

 
Pēc kursa apguves studentam nepieciešams: orientēties mūsdienu darījumu pasaules 
pamatjautājumos lietojot vācu valodu. Prast patstāvīgi mācīties un gūt informāciju, analizēt 
problēmas, izteikt savas domas pietiekoši korektā valodā. 
 
Studiju kursa plāns 
1. Darba dzīve, problēmas un tendences mūsdienās 
2. Izglītība un karjera 
3.Dzīves un darba vietas maiņa Eiropā. Iespējas un riski 
4. Darba meklēšana 
(darba sludinājumi, CV un motivācijas vēstules, darba intervijas un tās novērtējums, darba 
laiks un samaksa, darba līgums) 
5. Lietišķās sarunas pa telefonu 
6. Firmā ierodas viesi no ārzemēm 
(biļešu un viesnīcas rezervācija, sagaidīšana lidostā, pirmie kontakti, vakariņas restorānā) 
7. Uzņēmuma struktūra 
(uzņēmuma organizatoriskā struktūra, darbības profils, darbinieku atbildība, viesu 
iepazīstināšana ar uzņēmumu) 
8. Darījumu sarunas 
(sadarbības veidošana ar partneriem, līgums par sadarbību) 
9. Ražošana un apkārtējā vide 
(atkritumu daudzums un bīstamība, uzņēmumu atbildība, personīgā atbildība, vides 
aizsardzības kustība) 
10. Eiropas Savienība 
(ES vēsture un institūcijas, Latvija kā ES dalībvalsts, ES attīstības vīzija) 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursu apguves laikā jāizpilda seši patstāvīgie darbi (3 esejas, uzņēmuma apraksts, 
līgums un tulkojums vai teksta anotācija), un neliels referāts ar grafiku analīzi. Visi darbi tiek 
vērtēti ar atzīmi. Jānokārto četras mutvārdu un četras rakstiskas ieskaites un gala 
pārbaudījums. 
 
Gala pārbaudījumu veido:  
Mutvārdu un rakstiskās ieskaites  40% 
Patstāvīgie darbi   30% 
Gala pārbaudījums   30% 
 
Literatūra  
 

1. M. Hieme Vācu valoda lietišķiem cilvēkiem. Deutsch im Geschaftsleben. 
Handelskontakte, Jumava 1998 

2. M. Perlmann – Balme, S. Schwalt em Hauptkurs, Max Hueber, Verlag, 2001 
3. W. Hieber  Lenziel Deutsch, Grundstufe 2, 1997 
4. Audehm N. Bewerbungstechnik, Dusseldorf, VDI Verlag, 1998 
5. Krause, Bayard, Geschalftskontakte, Langenscheidt K9, 1992 
6. H. Aufderstrase, H. Bock, J. Muller, H. Muller, Themen neu 2, Max Hueber Verlag, 

1997 
7. H. Aufderstrase, W. Bonti, W. Lohfert, Themen 3 aktuiell, 2006 
8. C. Colin Unternehmen Deutsch, Lehrbuch, Kleitt Edition Deutsch, 1997 
9. Europa auf dem Weg zur Einheit, Redaktion: Dr. D. Storch, 1998 
10. Die SPD Abgeordneten im EP „Alle reden, wir geben Antworten”, 1999 
11. Periodiskie izdevumi „Markt”, „Handelsblaltt”, „Baltische Rundschau”, „Der Weg” 
12. Internets 
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Kursa nosaukums  Angļu valoda 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss  
Kredītpunkti  4 
ECTS kredītpunkti  6 
Kontaktstundu skaits  80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 40 
 
Kursa autors: Baiba Nollendorfa 
 
Studiju kursa anotācija 
 Kursa mērķis – Balstoties uz pirmajā koledžas gadā iegūtajām zināšanām, tālāk attīstīt un 
pilnveidot lietišķās angļu valodas pamat kursa prasmes un kompetences. 
Vingrināt un attīstīt visas četras angļu valodas pamat prasmes – lasīšanu, rakstīšanu, runāšanu 
un klausīšanos. Attīstīt saziņas prasmi, pilnveidot lasīšanas prasmi darbā ar tekstu, apgūt 
prasmi iegūt informāciju, lasot vidēji grūtas pakāpes ekonomiskos tekstus, palielināt vārdu 
krājumu, attīstīt klausīšanās prasmi, rakstīšanas iemaņas, galvenokārt lietišķajā 
korespondencē. 
 
Studiju kursa uzdevumi  Padziļināt studentu angļu valodas zināšanas, vienlaikus attīstot 
lietišķās angļu valodas saziņas un rakstīšanas prasmes. Īpaša uzmanība tiek veltīta 
ekonomikas terminoloģijas un lietišķās sarakstes leksisko un gramatisko struktūru apguvei un 
izmantošanai praksē. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Iegūt zināšanas un izpratni par to, kā tiek 
izmantota angļu valoda dažādās ar biznesu saistītās situācijās. Spēt orientēties dažādos 
ekonomikas procesos, analizēt tos un aprakstīt angļu valodā, gan mutiski, gan rakstiski. 
Sekmīgi komunicēt dažādās dzīves un biznesa situācijās, piedalīties diskusijās,  aizstāvēt un 
pamatot savu viedokli, iegūt nepieciešamo informāciju vai palīdzību. 
 
Studiju kursa plāns 
 
1.Bankas, Banku pakalpojumi 
2.Apdrošināšana 
3.Japāna un biznesa pasaule 
4.Korporatīvās alianses un apvienošanās 
5.Mazais bizness 
6.Starptautiskā tirdzniecība imports, eksports. 
7.Latvija E.S. 
8.Korporatīvā identitāte 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda četri patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un 
viens patstāvīgais darbs par kādu  problēmu vai norisēm saistībā ar Latvijas situāciju ES, kas 
tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto  starp  pārbaudījumi, kuri notiek pēc katras nodaļas 
pabeigšanas .un var notikt gan rakstu darbu, gan prezentāciju, gan lomu spēļu veidā. un gala 
pārbaudījums, kas tiek kārtots kursa beigās. Novērtējumam jāaptver visas valodas prasmes, 
kuras studentam ir nepieciešamas tagad vai būs nepieciešamas nākotnē. Kursa beigās students 
kārto eksāmenu, bet kursa novērtējumam nevajadzētu balstīties tikai un vienīgi uz atzīmi 
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eksāmenā. Tieši tāpēc lielāks uzsvars tiek likts uz novērtējumu visa kursa laikā, kas ietver 
sevī’’ visa portfeļa „ vērtējumu , ietverot iepriekš vērtētos rakstu darbus, prezentācijas utt. 

 Gala vērtējumu veido: 
Pēdējais eksāmens            30% 
Portfelis                             40% 
Ieskaites, kontroldarbi        20% 
Apmeklējums, aktivitāte   10% 
 
Literatūra 
 
1.Insights into Business. Michael Lannon. Graham Tullis. Tonya Trappe. Nelson Busines 
English. 
2.New Insights into Business. 
3.Business Language Practice. J.M Milne L.T.B. Oxford University Press.   
4.English for Business. A Functional Approach. J. Chilver 
5.Test Your Business English. J.S McKellen. Penguin English. 
6.The Language of Business English. (Grammar and Functions). Nick Brieger. And Simon 
Sweeney. Prentice Hall International. 
7. Commerce in Action. Peter and Joan Moss. Oxford University Press. 
8.Oxford Learner’s Grammar. John Eastwood. Oxford University Press. 
9.Intelligent Business. Tonya Trappe, Graham Tullis. Longman. 
10. Business  Matters. 
 
Periodiskie izdevumi 
Video, audio materiāli. 
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Kursa nosaukums      Vācu valoda  
Studiju kursa statuss     Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti       4 
ECTS kredītpunkti      6 
Kontakstundu skaits      80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi   40 
 
Kursa autors: Indra Goldmane 
 
Studiju kursa anotācija 
 
Kursa mērķis – turpināt un padziļināt koledžas 1.studiju gadā apgūtās zināšanas un iemaņas 
lietišķā Vācu valodā. Prasts runāt, klausīties, lasīt un rakstīt par studiju kursa plānā 
ietvertajām tēmām un veidot starppriekšmetu saikni. 
 
Studiju kursa uzdevumi: 

• paplašināt aktīvo un pasīvo vārdu krājumu; 
• veidot prasmi iesaistīt apgūto leksiku komunikācijā; 
• attīstīt iemaņas lietot situācijai atbilstošas valodas struktūras; 
• turpināt attīstīt patstāvīgās mācīšanās un informācijas apstrādes prasmi; 
• īpašu uzmanību pievēst lietišķās rakstu valodas prasmei. 

 
Pēc kursa apguves studentam nepieciešams: prast lietot vācu valodu komunikācijā studiju 
kursa plāna ietvaros. Iegūt un izvērtēt informāciju, prast uzrakstīt referātu, apcerējumu un 
aizpildīt biznesa darījumu dokumentus. Iesaistīties diskusijā, aizstāvēt savu viedokli, 
argumentējot to. 
 
Studiju kursa plāns 
1. Uzņēmums un tā produkcija 
(Nozares un uzņēmuma veidi, uzņēmumu lielums un apgrozījums, uzņēmuma struktūra, 
uzņēmuma prezentācija) 
2. Biznesa un tirdzniecības nosacījumi  
(piedāvājums, cena, rakstiskie pasūtījumi, sūdzības, atbilde uz sūdzību, kontrole un 
apstiprinājums) 
3.Personāla vadīšana 
4. Reklāma un tirgzinība 
(ievads) 
5. Tirgus un konkurence 
(pieprasījums un piedāvājums, monopols un pilnīgā konkurence, konkurentu izpēte un 
salīdzināšana) 
6. Biznesa darījumi  
(līgumu slēgšana, biznesa etiķete, starptautiskā izstāde) 
7. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība  
(mazumtirdzniecības veidi, veikala plānojums, sortiments un kvalitāte) 
8. Bankas 
(banku veidi, pakalpojumi, noguldījumu veidi) 
9. Mazais bizness 
(mazā biznesa priekšrocības un struktūra, biznesa plāns) 
10. Starptautiskā tirdzniecība 
(tirdzniecība Eiropas Savienībā, protekcionisms un muitas nodokļi, grafiku analīze) 
11. Apdrošināšana 



 86 

(apdrošināšanas sistēma un veidi) 
12. Uzņēmuma identitāte 
(firmas zīme, uzņēmuma veidols) 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apguves laikā jāizpilda seši patstāvīgie darbi (t.sk. divi tulkojumi), kas tiek 
vērtēti ar ieskaiti un viens patstāvīgais darbs, kurā students parāda prasmi analizēt, vērtēt un 
izdarīt secinājumus pietiekoši korektā vācu valodā par kādu no šī kursa tematiem, saistītu ar 
aktuālo situāciju Latvijā. Šo darbu vērtē ar atzīmi. Jānokārto četras mutvārdu un četras 
rakstiskas ieskaites un gala pārbaudījumus. 
 
Gala pārbaudījumu veido:  
Mutvārdu un rakstiskās ieskaites  30% 
Patstāvīgie darbi   30% 
Gala pārbaudījums   40% 
 
Literatūra  
 

1. C. Colin Unternehmen Deutsch Lehrbuch. Klett Edition Deutsch, 1997 
2. Lathar Jung Fachsprache Deutsch. Betriebswirtschaft. Lese und Arbeitsbuch, Max 

Hueber Verlag, 1999 
3. Jurgen Balten. Marktchance Wirtschaftsdeutsch. Klett Edition Deutsch, 1998 
4. R. Muller Drager. Das Unternehmen. Die Markte. Die Produkte. Dragerverk AG 

Lubeck, 2000 
5. W. Weidenfeld, W. Wessels Europa von A bis Z Taxhenbuch der europaischen 

Integration, Europa Union Verlag GmbH, Bonn, 1999 
6. H. Aufderstrase, W. Bonzli, W. Lohfert Themen 3 aktuell, 2006 
7. Autorenteam ein Fach gut, Deutsch fur Alltag und Beruf, Band 3, Munchen 2000 
8. S. Glienicke, K.M. Katthagen Test Da F Kurs zur Prufungsvorbereitung, Max Hueber 

Verlag, 2006 
9. M. Hieme Vācu valoda lietišķiem cilvēkiem, Korrespondenz (sarakste), Jumava, 1998 
10. R. Jorgensen, M.G. Gansen, A.M. Lindt Diskutieren wir mal Textbuch, Arbeitsbuch, 

1994 
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Kursa nosaukums                                        Angļu valoda  (Otrā svešvaloda) 
Studiju kursa statuss                                   Vispārējais, izglītojošais studiju kurss. 
Kredītpunkti                                                  3 
ECTS kredītpunkti                                       4.5 
Kontaktstundu skaits                                   60 
tai sk. Semināri un praktiskie darbi           30 
 
Kursa autors: Baiba Nollendorfa 
 
Studiju kursa anotācija 
 
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai – ņemot vērā dažādo studentu angļu valodas 
apguves pieredzi, studiju priekšmets apvieno zināšanas, kas iegūtas vispārizglītojošās 
vidusskolas 3 gados vai arī profesionālajās mācību iestādēs, kuras garantē vidējās izglītības 
apguvi kopā ar specialitāti.  
 
Kursa mērķis – angļu valoda (2. svešvaloda ) ir studiju priekšmets, kas veido praktiskas 
iemaņas svešvalodas (angļu valodas) lietošanā. Priekšmeta nolūks ir iepazīstināt studentus ar 
lielāko savstarpējās saziņas valodu ES un pasaulē, trenēt prasmes tās lietošanā, pamatzināšanu 
un vidējā līmenī (runāšanā, dzirdētā izpratnē, lasīšanā un rakstīšanā).  
 
Studiju kursa uzdevumi – attīstīt spējas darboties ar valodu dažādās ikdienas un biznesa 
situācijās. Mācīt studentiem izmantot dažādus informācijas avotus angļu valodā – grāmatas 
laikrakstus, internetu un citus masu mēdijus. Iegūt zināšanas, iemaņas un prasmes 
iepriekšminētajos valodas aspektos.  
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams – prast lietot angļu valodu vidējā sarunu 
valodu līmenī un vienkāršos lietišķos kontaktos, orientēties nesarežģītos tekstos, prast veikt 
īsu, standarta tipa lietišķo saraksti, kā arī savu uzskatu izklāstu neformālā sarakstē. 
 
Studiju kursa plāns 
 

1. Ievaddaļa. 
2. Cilvēku raksturojums.  
3. Ikdienas rutīna, brīvais laiks.  
4. Dzīves modeļi 
5. Transports, pārvietošanās. 
6. Ceļojumi. 
7. Darbības vārda vienkāršā nākotne. 
8. Iepirkšanās paradumi. 
9. Veselība. 
10. Masu mediji. 
11. Izglītība. 
12. Profesijas izvēle, darbs.  
13. Lietišķā komunikācija. 

 
 Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
Studiju kursa laikā jāsaņem apgūto tematu novērtējums ar atzīmi. Vērtēta tiek studentu 
mutvārdu runa, komunikācijas prasme konkrētajā situācija, lasītā un dzirdētā izpratne, kā arī 
iesniegtie patstāvīgie darbi. 
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Gala vērtējumu veido: 
 
1. Mutvārdu runas, noklausīto un izlasīto tekstu izpratnes vērtējums kursa apguves laikā – 
40% 
2. Patstāvīgo darbu vērtējums – 20% 
3. Gada pārbaudījumu vērtējums – 40% 
 
Izmantojamā literatūra.  
 
1. Grammar is Easy. Ann Pickver, Zvaigzne ABC. 1996.- 164 pp.  
2. Beginning Interactive Grammar. Irene S. McKay. Heinle & Heinle Publishers. Boston, 
Massachusetts. 1999. - 282 pp.  
3. English Grammar in Use. Murphy R. Cambridge university press.  1992. - 295pp. 
4. Look Ahead. Intermediate. Andy Hopkins, Joselin Potter. Longman. 1995 - 128pp.  
5. New Headway Elementary. Lis and John Soars. Oxford University Press. 2006. - 160 pp. 
6. Opportunities. Intermediate. Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska. Longman. 
2000. - 128 pp. 
 7. Enjoy Talking English. O. Shostaka. Zvaigzne ABC. 1995. - 119 pp.  
8. New Insights into Business. Michael Lanon, Graham Tulis. Longman. 2004. - 177 pp.        
9. Ready for Business. Mark Powel. Longman. 1994. - 80 pp.  
10. Company to Company. Cambridge University Press. 1998. - 106 pp.  
 
Periodiskie izdevumi, audio, video materiāli. 
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Kursa nosaukums    Vācu valoda (2.svešvaloda) 
Studiju kursa statuss Vispārējais izglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Kontaktstundu skaits, 60 
t.sk., semināri un praktiskie darbi 30 
 
Kursa autors: Indra Goldmane 
 
Studiju kursa anotācija 
 
Kursa mērķis: Vācu valoda (2.svešvaloda) ir studiju priekšmets, kas veido praktiskas 
iemaņas svešvalodas (vācu valodas) lietošanā. Priekšmeta nolūks ir iepazīstināt studentus ar 
vienu no lielajām ES valodām un trenēt prasmes tās lietošanā pamatlīmenī (runāšanā, dzirdētā 
izpratnē, lasīšanā un rakstīšanā). 
 
Studiju kursa uzdevumi: Iegūt zināšanas, iemaņas un prasmes iepriekš minētajos valodas 
aspektos. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Prast lietot vācu valodu elementārās 
sarunvalodas līmenī un vienkāršos lietišķos kontaktos orientēties nesarežģītos tekstos (piem., 
informācijā par kādu uzņēmumu), uzrakstīt savu CV un īsu standarta tipa lietišķu vēstuli 
(piem., ielūgumu) 
 
Studiju kursa plāns 
1. Valodas pamatu apguve (vai atkārtošana, ja students valodu ir mācījies iepriekš). 
2. Elementārās sarunvalodas dialog- un monologrunas apguve – klausīšanās un runāšana. 
3. Lasīšanas un teksta izpratnes apguve. 
4. Elementāro rakstīšanas iemaņu izveide. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai. 
Studiju kursa laikā jāsaņem apgūto tematu novērtējums ar atzīmi. Vērtēta tiek studenta 
mutvārdu runa, lasītā un dzirdētā izpratne un iesniegtie praktiskie darbi. 
 
Gala vērtējumu veido: 
1. Mutvārdu runas un noklausīto un izlasīto tekstu izpratnes vērtējums kursa apguves laikā - 

40% 
2. Patstāvīgs rakstu darbu vērtējums – 20% 
3. Gada pārbaudījumu vērtējums – 40% 
 
Izmantojamā literatūra: 
1. Anu Schulz „Deutsch für uns” (Vācu valoda iesācējiem 1.daļa. Mācību grāmata un darba 

burtnīca.Izdevniecība Zvaigzne ABC 2003.) 
2. Themen aktuell I Kursbuch (mācību grāmata) un Arbeitsbuch von Heiko Bock und Jutta 

Müller. Max Hueber Verlag 2004 
3. Lernziel Deutsch Grundstufe I von Wolfgang Hieber. Max Hueber Verlag 1996 
4. Mari Hiiemäl Vācu valoda lietišķiem cilvēkiem. Izdevniecība Jumava 1997 
5. Unternhmen Deutsch. (par uzņēmumu vācu valodā) Lehrbuch von C.Conlin. Klett Edition 

Deutsch 1999 
6. Deutsch  

a. im Beruf (Profesionālā vācu valoda) 
b. Wirtschaft (Ekonomika) 
c. Lehrbuch 1 (1.daļa) von Heinrich P.Kelz und Gabrielle Neuf Rheinbreitbach: Dürr 

und Ketzel 1998 
Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls „Juma” 
Žurnāls „Der Weg” 
Laikraksts „Baltische Rundschau” 
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Kursa nosaukums  Psiholoģija 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Līvija Ziemele 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis: Psiholoģija ir studiju kurss, kas pilnveido zināšanas par personību un  tās 
dažādajām mijattiecībām ar līdzcilvēkiem, sabiedrību, palīdz izprast, vērtēt, motivēt  sevi un 
citus, attīsta komunikācijas, argumentācijas, prezentācijas prasmes, pilnveido sadarbības 
prasmes un sociālās kompetences. 
 
Studiju kursa uzdevumi: Prast izmantot teorētiskās zināšanas priekšmetā savā praktiskajā  
darbībā, lai  iepazītu, izzinātu sevi, citus, veidotu veiksmīgu komunikāciju, prastu pieņemt 
pamatotu lēmumu, spētu sevi motivēt produktīvai darbībai  gan individuāli, gan komandā.  
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: zināt psiholoģijas virzienus, skolas, 
pētīšanas metodes; apzināties psiholoģijas lomu, nozīmi; izzināt un prast vērtēt, analizēt 
personību, tās identitāti,  īpašības, motīvus, vajadzības, pašvērtējumu, attieksmes; zināt un 
prast izmantot dažādos komunikācijas veidus , līdzekļus un stilus; izprast sociālās uztveres 
veidošanās nosacījumus, izpausmes un iespējamās  uztveres kļūdas; izprast sociālo 
mijiedarbību ietekmējošos faktorus, mijiedarbības izpausmes; izprast grupas  un komandas 
veidošanos ietekmējošos aspektus, prast pieņemt pamatotu lēmumu, pārzināt dažādos vadības 
stilus; zināt organizāciju tipus, izprast organizāciju kultūru līmeņus un to ietekmi uz 
veiksmīgu organizācijas funkcionēšanu; zināt konfliktu vadīšanas paņēmienus, prast novērtēt 
situāciju un  izvēlēties optimālāko konfliktu risināšanas metodi.   
 

 
 Studiju kursa plāns  
1. Psiholoģija kā zinātne 
2. Personības raksturojums 
3.   Komunikācija 
4.   Sociālā percepcija 
5.   Sociālā interakcija 
6.   Grupa, komanda 
7.   Organizācija 
8.    Konflikti 
 
 Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāveic semināru un patstāvīgo darbu uzdevumi, kas tiek vērtēti 
ar ieskaiti, jāuzraksta darbs /15 A4 lapas/ par brīvi izvēlētu psiholoģijas tēmu un tas 
jāprezentē, jānokārto ieskaite. 
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 Gala vērtējumu veido: 
 
 Patstāvīgo darbu un semināru uzdevumu izpilde 30% 
 Patstāvīgā darba saturs un prezentācija 40% 
 Ieskaite 30% 
 
 
 Literatūra 
§ Augoustinos M., Walker I. Social cognition. 1995 
§ Bordens K.S., Horovitz I.A. Social psychology. 2002. 
§ Brehm S.S., Kassin S.M., Fein S. Social psychology. 1999. 
§ Dano P. Psiholoģijas brīnumainās uzvaras. 1997. 
§ Dubkevičs L. Ievads saskarsmē. 1997. 
§ Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. 2003. 
§ Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. 2000. 
§ Garleja R. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšanā. 2001. 
§ Heider F. The psychology of interpersonal relation. 2000. 
§ Jungs K. G. Psiholoģiskie tipi. 1996. 
§ Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. 1998. 
§ Karnegī D. Kā attīstīt pašapziņu. 1992. 
§ Karnegī D. Kā iegūt draugus. 1990. 
§ Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. 1998. 
§ Kincāns V. Lietišķā etiķete. 1997. 
§ Konflikts un saskarsme. 1998. 
§ Kupčs J. Saskarsmes būtība. 1997. 
§ Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. 2002. 
§ Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. 2002. 
§ Ozoliņa A., Vidnere M. Stresa menedžments. 1998. 
§ Psiholoģijas vārdnīca. 1999. 
§ Psiholoģiskie testi. 1997. 
§ Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. 1999. 
§ Reņģe V. Sociālā psiholoģija. 2002. 
§ Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. 1999. 
§ Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģija. 2000. 
§ Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. 1999. 
§ Svence G. Ievads politiskajā psiholoģijā. 2004. 
§ Uzņēmējdarbība un uzdrīkstēšanās. 1996. 
§ Vuorinens R. u.c. Cilvēka attīstības posmi. 1999. 
§ Vuorinens R. u.c. Psihe- garīgā pasaule. 1998. 
§ Zimbardo P.G., Gerrig R.J.  Psychologie. 1999. 
§ Годфруа Ж. Что такое психология. 1996. 
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Kursa nosaukums Socioloģija 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Līvija Ziemele 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis: sniegt ieskatu par socioloģijas kā zinātnes nozīmi un plašo    pielietojumu, 
sniegt zināšanas par socioloģijas pamatjautājumiem, aktuālajām tēmām, likumsakarībām, 
izmantot zināšanas socioloģijā, lai palīdzētu studentiem orientēties mūsdienu sabiedrības 
sarežģītajos jautājumos. 
 
Studiju kursa uzdevumi: veicināt studentu prasmi racionāli un patstāvīgi domāt, spriest, 
secināt; veidot studentiem izpratni par sabiedrības dzīves dažādo jomu savstarpējo ietekmi un 
saistību; veidot un attīstīt prasmi būt atbildīgiem par saviem lēmumiem, uzvedību, rīcību un 
sevi kā personību, sabiedrības daļu; veidot studentiem prasmi kritiski domāt, prast šaubīties 
un pārvarēt šaubas, rodot problēmas risinājumu; iegūt teorētiskās zināšanas un tās saistīt ar 
Latvijas un pasaules mūsdienu realitātēm, iesaistīt studentus kādas noteiktas problēmas izpētē.  
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: izprast  socioloģijas kā zinātnes veidošanos, 
attīstību un nozīmi; zināt socioloģijas pētīšanas un apstrādes metodes,  prast analizēt 
socioloģiskos datus; zināt sabiedrības pamatiezīmes, pamattipus, attīstības tendences; izprast 
sociālo institūtu lomu sabiedrības dzīvē;  izprast sabiedrības struktūru raksturojošos  
elementus, to saistību; izprast stratifikācijas būtību, zināt stratifikāciju tipus, prast tos 
raksturot, noteikt stratu; izprast stratifikāciju ietekmējošos faktorus; izprast mobilitātes būtību, 
zināt tās veidus, izprast mobilitāti veicinošos vai bremzējošos faktorus; izprast personības kā 
sociālas būtnes veidošanās būtiskākos aspektus, personības un sabiedrības dažādās 
mijattiecības; izprast sociālās kontroles nozīmi, izpausmes veidus; prast analizēt kolektīvo 
uzvedību, vadīt konfliktus. 

 
 Studiju kursa plāns  
1. Socioloģija kā zinātne 
2. Sabiedrība kā sociāla sistēma 
3.  Sociālā stratifikācija 
4.  Personība un sabiedrība 
 
 Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāveic semināru un patstāvīgo darbu uzdevumi, kas tiek vērtēti 
ar ieskaiti, jānokārto ieskaite. 

 Gala vērtējumu veido: 
 
 Patstāvīgo darbu uzdevumu izpilde 30% 
 Semināru uzdevumu izpilde  30% 
 Ieskaite 40% 
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 Literatūra 
§ Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. 1996. 
§ Haralambos M., Holborn M. Sociology. 2000. 
§ Ivanovs.A. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika.1981. 
§ Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā.2002. 
§ Mūrnieks E. Vispārējā socioloģija. 1991. 
§ Socioloģija. Demokrātijas zinātne.1996. 
§ Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. 1997. 
§ Vidnere M. Vadības socioloģija un psiholoģija. 1999. 
§ Lexikon zur Soziologie. 1998. 
§ Schaefer R.T. Sociology. 2001. 
§ Hiddens E. Sociology.2002. 
§ Руденко Л.И. Практикум по социологии. 1999. 
§ Кравченко А.И. Основы социологии . 2000. 
§ Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. 2001. 
§ Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы социологии. 2000. 
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Kursa nosaukums Ekonomika 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 5 
ECTS kredītpunkti 7,5 
Kontaktstundu skaits 100 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 50 
 
Kursa autors: Una Pentjuša 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - dod iespēju studentiem apgūt ekonomikas zinātnes vēsturi, attīstību, galvenos 
jautājumus, kurus risina ekonomika, kā mikroekonomiskā, tā tautsaimniecības līmenī  
 
Studiju kursa uzdevumi:  
Iegūt teorētiskās zināšanas ekonomikas teorijā, izprast galvenās ekonomiskās problēmas, 
mērķus un teorētiskās nostādnes. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
iegūt zināšanas un izpratni par pamatjautājumiem ekonomikā – mikroekonomikas līmenī par 
likumsakarībām preču, pakalpojumu un ražošanas faktoru tirgos un cenu veidošanās 
mehānismu; jāzina makroekonomikas mērķi un pamatrādītāji, jāizprot LR tautsaimniecības 
struktūra, tās lielākās problēmas. Jāspēj analizēt ekonomiskas problēmas un piedāvāt 
risinājumus, vadoties no teorētiskām zināšanām un pieredzes. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Ekonomikas, kā zinātnes rašanās 
2. Ekonomikas pamatproblēma 
3. Ekonomiskās sistēmas 
4. Tirgus mehānisms, pieprasījums un piedāvājums 
5. Tirgus un konkurence 
6. Ražošanas izmaksas 
7. Makroekonomikas mērķi un sektori 
8. Nacionālās ekonomikas rādītāji 
9. LR tautsaimniecība nozaru griezumā 
10. Darba tirgus 
11. Finanšu un kapitāla tirgus 
12. Ekonomiskā politika 
13. Starpvalstu ekonomiskās attiecības 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda viens patstāvīgais darbs par izmaksu optimizāciju, kas 
tiek vērtēts ar atzīmi. Jāuzraksta un jāaizstāv kursa darbs. Jānokārto divi starp pārbaudījumi 
un gala pārbaudījums - eksāmens. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais starp pārbaudījums -15% 
2) otrais starp pārbaudījums -15 % 
3) patstāvīgais darbs -10% 
4) kursa darbs - 20% 
5) gala pārbaudījums 40 % 
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Literatūra 
 

Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati: Mācību līdzeklis: 1daļa. – Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2000.g. – 186 lpp. 
Bikse V. Tirgus ekonomikas pamati: Mācību līdzeklis: 1daļa. – Rīga: Valsts 
administrācijas skola, 1995.g. – 127 lpp. 
Bikse V. Tirgus ekonomikas pamati: Mācību līdzeklis: 2 daļa. – Rīga: Valsts 
administrācijas skola, 1996.g. – 108 lpp. 
Ekonomikas pamati: Mācību līdzeklis – Rīga: Jumava, 2002.g. – 280.lpp. 
Nešpors V. Mikroekonomika / V. Nešpors, I. Ruperte, J. Saulītis – Rīga: Kamene, 
2000.g. – 132 lpp. 
Nešpors V. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgajam darbam. – Rīga: 
RTU, 2000.g. – 59.lpp. 

 
Periodiskie izdevumi 
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziņojumi un Finansu Ministrijas biļeteni. 
Žurnāls "Kapitāls" 
Žurnāls „Latvijas ekonomists” 
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Kursa nosaukums  Darba un saimnieciskās tiesības 
Studiju kursa statuss vispārēji izglītojošais kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Mārtiņš Briedis 
 
1. Studiju kursa anotācija 
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai - Studiju priekšmets ir vispārizglītojošs un 
sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar kuriem jebkurai personai, komersantam 
un uzņēmuma vadītājam būtu praktiski jāsaskaras. 
 
Studiju kursa uzdevumi: Iegūt teorētiskās zināšanas saimnieciskajās un darba tiesībās, prast 
teorētiskās zināšanas piemērot saimniecisko un darba tiesisko attiecību risināšanā un izprast 
atsevišķu līgumu un tiesisko attiecību darbības īpatnības. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: iegūt zināšanas un izpratni saimnieciskajās 
un darba tiesībās, interpretēt un piemērot normatīvos aktus konkrētās situācijās, orientēties 
dažādu tiesību subjektu savstarpējās tiesiskās attiecībās un spēt tās atrisināt, prast atšķirt 
dažādus līguma veidus izprast to darbības principus un to pielietojumu praksē. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Ievads tiesību teorijā 
2. Latvijas valsts tiesiskie pamati 
3. Ievads civiltiesībās 
4. Ģimenes tiesības 
5. Mantojuma tiesības 
6. Lietu tiesības 
7. Ķīlas tiesības 
8. Saistību tiesības 
9. Līgums 
10. Saistības no neatļautas darbības 
11. Saistību tiesību pastiprināšana, procenti 
12. Līgumu veidi, to raksturojums 
13. Pārstāvība 
14. Darba tiesības 
15. Prasības celšana tiesā 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti. 
Jānokārto četri starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums - ieskaite. 
 
 
Gala vērtējumu veido: 

6) pirmais starp pārbaudījums 10% 
7) otrais starp pārbaudījums 10 % 
8) trešais starp pārbaudījums 10 % 
9) ceturtais starp pārbaudījums 10 % 
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10) gala pārbaudījums 40 % 
11) patstāvīgo darbu vērtējums - 20 % 

 
Literatūra 
 

1. A.Grūtups, E.Kalniņš, Civillikuma komentāri, trešā daļa, lietu tiesības, īpašums, - 
Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2002. -353.lpp. 

2. G.Višņakova, K.Balodis, Latvijas Republikas Civillikuma komentāri, lietas, valdījums, 
tiesības uz svešu lietu,- Rīga, Mans īpašums, 1998.- 256.lpp. 

3. J.Neimanis, Juridisku kāzusu risināšanas tehnika, - Rīga, zv. adv. J.Neimanis, 2004.- 
89.lpp. 

4. A.Līcis, Prasības tiesvedībā un pierādījumi,- Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2003.- 
127.lpp. 

5. J.Rozenfelds, Lietu tiesības, - Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.-295.lpp. 
6. Z.Dencs, Mantošana, - Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2002.- 471.lpp. 
7. V.Jakubaņecs, Tiesību jēdziens un formas, -Rīga, P&Ko, 2004.- 222.lpp. 
8. J.Neimanis, Ievads tiesībās, - Rīga, zv. adv. J.Neimanis, 2004.- 214.lpp. 
9. K.Torgāns, Saistību tiesības, 1.daļa, mācību grāmata, - Rīga, Tiesu namu aģentūra, 

2006.-315.lpp. 
10. E.Meļķīsis, Juridiskās metodes pamati, 11 soļi tiesību normu piemērošanā, - Rīga, 

Ratio juris, 2003.-250.lpp. 
11. V.Jakubaņecs, Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca, ceturtais paplašinātais 

izdevums, - Rīga, P&Ko, 2005.-438.lpp. 
12. I.Amona, Likumu terminu vārdnīca, - Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2004.-368.lpp. 
13. K.Torgāns, Civilprocesa likuma komentāri, trešais papildinātais izdevums, - Rīga, 

Tiesu namu aģentūra, 2006.-976.lpp. 
14. K.Torgāns, Latvijas RepublikasCivillikuma komentāri, saistību tiesības, - Rīga, Mans 

īpašums, 2000.- 688.lpp. 
15. Civillikums,  
16. LR Satversme  
17. LR Civilprocesa likums  
18. Darba likums 

Interneta resursi 
 

www.likumi.lv 
www.lv.lv 
www.nva.gov.lv 
www.mk.gov.lv 
www.tiesas.lv 

 
Periodiskie izdevumi 

Latvijas Vēstnesis. 
Jurista vārds 

 
 

http://www.likumi.lv
http://www.lv.lv
http://www.nva.gov.lv
http://www.mk.gov.lv
http://www.tiesas.lv
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Kursa nosaukums Datormācība 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundu skaits 80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 50 
 
Kursa autors: Jānis Pildavs 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - Datormācība ir studiju priekšmets, kas dod priekšstatu par informācijas 
tehnoloģiju izmantošanas iespējam mūsdienu uzņēmumos. Priekšmeta nolūks ir palīdzēt 
studentiem izprast kādā veidā informāciju tehnoloģiju izmantošana palielina uzņēmumu 
konkurētspēju.  
Studiju kursa uzdevumi: Iegūt padziļinātas zināšanas un izpratni par OS un ofisu pakešu 
iespējām un to izmantošanu uzņēmējdarbībā, uzskaišu, kalkulāciju, procesu vadību, reklāmas 
un citu darbību nodrošināšanai. Iegūt zināšanas par datortīkliem un to izmantošanu. Izprast IT 
izmantošanu mūsdienu pasaulē, kā arī izprast IT perspektīvas. Padziļināt izpratni par datu 
drošību un apgūt Windows utilītprogrammas, kā arī vīrusu izsekošanas programmas. 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Iegūt zināšanas un izpratni par 
datortehnoloģiju izmantošanu mūsdienu uzņēmumos un arī individuālā lietotāja līmenī. Iegūt 
prasmi lietot MS Office paketi, veidojot sarežģītus dokumentus, prezentācijas, ekonomiskos 
aprēķinus un datu bāzes. Iegūt izpratni par datu aizsardzību un drošību. Iegūt izpratni par 
datorgrafikas veidiem un to izmantošanu mūsdienu pasaulē. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Datoru izmantošanas jomas un jaunākās attīstības tendences. 
2. Datora aparatūra . 
3. Operētājsistēmas . 
4. Ofisu paketes un to izmantošana uzņēmējdarbībā. 
5. Palīgprogrammatūra. 
6. Programmas datorgrafikas veidošanai un apstrādei. 
7. Datortīkli un Internets. 
8. Datora multimediju iespējas. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs ar kādas 
datorprogrammas lietošanas skaidrojumu, parādot tajā studenta prasmi veidot sarežģītus 
dokumentus ar dažādiem objektiem. Šis darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto pieci starp 
pārbaudījumi un gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30% 
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 % 
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 % 

 
Literatūra 
Baklijs P. Personālais dators/ P.Baklijs, K.Dankans – Rīga: Nordik, 2004. – 352 lpp. 
Jurenoks A. Microsoft Access XP no iesācēja līdz lietpratējam/ A.Jurenoks, T.Rikure – Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2004. – 132 lpp. 
Karbo Michael B. Windows XP/ - Rīga: Egmont Latvija, 2003 – 80 lpp. 
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Ķiņķere A. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z 2. grāmata/ - Rīga: Datorzinību centrs, 2000. – 
136 lpp. 

Murāne D. Microsoft Word no A līdz Z 2000 no A līdz Z/ D.Murāne, I.Pāvilsone - Rīga: 
Datorzinību centrs, 2000. – 136 lpp. 

Nāgelis J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z/ - Rīga: Datorzinību centrs, 2000. – 184 lpp. 
Simonovičs S. Datorgrafika/ S.Simonovičs, G.Jevsejevs, A.Aleksejevs – Rīga: Kamene 2005. 

– 144 lpp. 
Šmite D. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati/ 

D.Šmite, D.Dosbergs, J.Borrovs – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. – 208 lpp. 
 
Periodiskie izdevumi 
Laikraksts "Digital Times" 
Žurnāls „E pasaule” 
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Kursa nosaukums  Lietišķā komunikācija 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Dzintra Gaile 
 
Studiju kursa anotācija 
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai - Studiju priekšmets apvieno zināšanas, kas 
iegūtas studiju priekšmetos lietišķā informātika, darba un saimnieciskās tiesības un 
psiholoģija 
Kursa mērķis - Sagatavot ekonomikas speciālistus profesionālai uzņēmējdarbībai tirgus 
ekonomikas apstākļos. Kurss ir paredzēts profesionālās uzņēmējdarbības izglītības ietvaros 
sniegt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas rakstiskajā un mutiskajā komunikācijā. Kursa 
nolūks ir arī sniegt studentam teorētiskas zināšanas par informācijas īpašībām, tās veidiem un 
praktisko lietošanu darījumu kontekstā. Studentam jāzina informācijas īpašības, 
komunikācijas veidi un paņēmieni. Jāzina dokumentu noformēšanas noteikumi. 
 
Studiju kursa uzdevumi: Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mutiskajā un 
rakstiskajā komunikācijā un izprast komunikācijas pielietošanu praktisko darījumu kontekstā..  

Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
Lietot efektīvākos komunikācijas veidus un paņēmienus; veikt mutisku un rakstisku 
sazināšanos un analizēt tās rezultātus. 
Noformēt dokumentus, piešķirot tiem juridisku spēku; izstrādāt un noformēt pārvaldes 
dokumentus. 
Sagatavot un nolasīt mutisku ziņojumu (referātu): sagatavot un vadīt nelielas sapulces vai 
darījuma sarunas. 
Racionāli izmantot tālruni; sniegt klientam precīzu un pārliecinošu informāciju par kādu 
preci vai pakalpojumu. 
Strādāt grupā, veicot darījuma sarunas un panākt motivētu vienošanos, ievērojot ētikas 
normas. 
 
Studiju kursa plāns 
1. Komunikācijas process 
2. Rakstiskā komunikācija 
3. Publiskā runa 
4. Tiešā pārdošana 
5. Darījuma sarunas 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti. Un 
jānokārto gala pārbaudījums. 

Gala vērtējumu veido: 
12) gala pārbaudījums - eksāmens 50 % 
13) patstāvīgo darbu vērtējums 50 % 
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Literatūra 
1. Hindls T. Prasme uzstāties. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 72 lpp.  
2. Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. – Rīga: Turība, 2001. – 256 lpp. 
3. Kramiņš E. Runas prasme seziņā. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. – 688 lpp. 
4. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. – Rīga : Kamene, 1994. 
5. Metoks Dž. Māksla vienoties./ Dž. Metoks, J. Ērenborgs – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 
2005. – 168 lpp. 
6. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psihiloģija. – Rīga: 1994. – 122 lpp. 
7. Pīzs A. Ķermeņa valoda. – Rīga: Jumava, 1995. – 208 lpp. 
8. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 122 lpp. 
9. Lahiff J. M.  Communinication., 5th edition / Lahiff J. M. , Penrose J. M.  – Prentice-Hall,  1997. – 
688p. 
 
Lietvedību regulējošie normatīvie akti: 
1. LR Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi” 
2. Likums par Latvijas valsts ģerboni, no 19.02.1998. 
3. LR Ministru Kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.286 „Noteikumi par svešvārdu lietošanu zīmogu, 

spiedogu un veidlapu tekstā” 
4. Elektronisko dokumentu likums, no  01.07.2002. 
5. Periodiskie izdevumi: „kapitāls”, „Latvijas Ekonomists”, „Diena”, „Dienas bizness” un citi. 
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Kursa nosaukums Ievads specialitātē 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Kontaktstundu skaits 20 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 10 
 
Kursa autors: Svetlana Gaile 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar studijām, izvēlēto studiju programmu un profesiju, 
situāciju izglītības un darba tirgū.  
 
Studiju kursa uzdevumi: ievadīt studijās,  iepazīstināt studentus ar profesijai nepieciešamām 
zināšanas, prasmēm, pienākumiem un uzdevumiem, profesijas vietu darba tirgū. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: radīt atbilstošu pamatu studijām un darbam, 
izprast studiju programmas satura un struktūras saistību ar izvēlēto profesiju, kā iegūtās 
teorētiskās un praktiskās zināšanas, iemaņas un prasmes atbilst profesijas standartam un darba 
tirgus prasībām; prast orientēties mainīgajos darba tirgus apstākļos un apzināties 
tālākizglītības iespējas Latvijā un citās valstīs. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Augstākā izglītība Latvijā un ES valstīs, tālākizglītības iespējas. 
2. Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” saturs un struktūra; studiju procesa 

organizācija un īstenošana Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā. 
3. Mācību vielas visefektīvākā apgūšana. 
4. Prasības studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 
5. Darba tirgus attīstības tendenču raksturojums mainīgā vidē. 
6. Profesijas standarts „Grāmatvedis”: profesijas apraksts, pienākumi un uzdevumi, 

prasmes (kopīgās prasmes nozarē, specifiskās prasmes profesijā, vispārējās 
prasmes/spējas). 

7. Profesijas standarts „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists” profesijas 
apraksts, pienākumi un uzdevumi, prasmes (kopīgās prasmes nozarē, specifiskās 
prasmes profesijā, vispārējās prasmes/spējas). 

8. Mūžizglītības nozīme. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā aktīvi jāpiedalās semināros un praktiskās nodarbībās, jāizpilda 
patstāvīgie darbi un jānokārto gala pārbaudījums - ieskaite.  
 
Gala vērtējumu veido: 

1) semināri un praktiskās nodarbības 20 % 
2) gala pārbaudījums 60% 
3) patstāvīgo darbu vērtējums – 20%. 

 
 
Literatūra 
1. Gaile S., Lanka A., Miķelsone B. Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā.- Rīga: Adverts, 
2004. – 80 lpp. 
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2. Lanka A. Mācīšanās metodika: lekciju kurss.- Rīga: RTU, 2004. – 54 lpp. 
3. Studiju iespējas Eiropā – ceļvedis. Rīga, 2006.- 67 lpp. 
 
Periodiskie izdevumi 
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziņojumi. 
Žurnāli: „Bilance”, „Kapitāls", „Karjera”, „Latvijas ekonomists”, „Mērķis”, „Tirgotājs”. 
Avīzes:  „Dienas bizness”, „Diena”, „Izglītība un kultūra”. 
 
Interneta avoti: 
www.izm.lv       - LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa 
www.aic.lv        - Akadēmiskās informācijas centrs 
www.apa.lv       - Akadēmisko programmu aģentūra 
www.pic.lv        - Profesionālās informācijas centrs 
www.piaa.gov.lv – Profesionālās izglītības attīstības aģentūra 
www.piapa.lv/Euroguidance  - Profesionālās orientācijas informācijas centrs 
www.aiknc.lv      -  Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs 
www.europa.eu.int/ploteus - PLOTEUS portāls 
www.europa.eu.int/eures - EURES portāls 
www.likumi.lv  - Likumu krātuve internetā 
www.cv.lv         - Darba sludinājumi Latvijā un ES 
 

http://www.izm.lv
http://www.aic.lv
http://www.apa.lv
http://www.pic.lv
http://www.piaa.gov.lv
http://www.piapa.lv
http://www.aiknc.lv
http://www.europa.eu.int/ploteus
http://www.europa.eu.int/
http://www.likumi.lv
http://www.cv.lv
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Kursa nosaukums Civilā aizsardzība 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 1 
ECTS kredītpunkti 1,5 
Kontaktstundu skaits 20 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 10 
 
Kursa autors: Andrejs Galviņš. 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – Sniegt informāciju par LR Civilās aizsardzības sistēmu, tās 
struktūru, ātrās reaģēšanas spēkiem, finansējumu 
 
Studiju kursa uzdevumi: 
Iemācīt studentus sniegt pirmo medicīnisko palīdzību dažādās situācijās. Sniegt vispārīgu 
informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Iemācīt veikt zaudējumu noteikšanu 
avāriju un katastrofu gadījumos tautsaimniecības objektos. Iepazīstināt ar avārijas situāciju 
prognozēšanu ar datorprogrammas palīdzību. Sniegt informāciju par grāmatvežu un reklāmas 
speciālistu pienākumiem civilās aizsardzības objekta plāna izstrādē un tā realizācijā. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams: Zināt kā sniegt pirmās medicīniskās 
palīdzību dažādos gadījumos, kā arī zināt par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to 
nozīmi un pielietošanu. 

 
Studiju kursa plāns 

1. Individuālie aizsardzības līdzekļi, to nozīme, raksturojums, pielietošana. 
2. Pirmās palīdzības sniegšana (videofilma ar komentāriem). 
3. LR iespējamās ārkārtas situācijas (tehnogēna rakstura, dabas rakstura, ekoloģiska rakstura 

avārijas), to raksturojums. 
4. Avārijas seku likvidēšana, avārijas darbu vadība, avāriju pārvaldīšanas shēma. 
5. LR likums “Par LR civilo aizsardzību”, jēdziens, kursa sastāvdaļas. Kontrole un 

uzraudzība, uzdevumi. 
6. Civilās aizsardzības organizācija, vadības struktūra. 
7. VUGD uzdevumi un pienākumi, tiesības, ātrās reaģēšanas spēki, to uzdevumi, 

nodrošinājums (tehn. un soc.). 
8. Ķīmiskās vielas, kas tika ražotas un pielietotas kā ķīmiskie ieroči (teroristu draudi). 
9. Tautsaimniecības objekta civilās aizsardzības plāns, tā saturs, struktūra, noformēšana. 
10. Ārkārtējo situāciju seku likvidēšanas, glābšanas un neatliekamo darbu veikšana un org. 

taut. objektos, ekonomiskie zaudējumi, to aprēķināšana.  
11. Avāriju seku prognozēšana ar skaitļošanas tehnikas palīdzību. 
12. Bīstamu vielu sadalījums, ANO klasifikācija, LR MK Noteikumi par bīstamu kravu 

pārvadājumiem LR teritorijā. 
13. Atindēšanas (kontaminācijas) līdzekļi, to iedalījums, izmantošana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda patstāvīgie darbi un mājas darbs, parādot tajā studenta 
prasmi novērtēt un izprast situāciju darba tirgūi. Šis darbs tiek vērtēts ar ieskaiti. Jānokārto 
gala pārbaudījums. 

 
Gala vērtējumu veido: 
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1) Patstāvīgo darbu vērtējums - 30% 
2) Gala pārbaudījuma vērtējums - 40 % 
3) Mājas darba vērtējums - 30 % 

 
 

Literatūra 

LR likums “Par LR civilo aizsardzību”. 
“Civilās aizsardzības pamati”, RTU lekciju komplekts 1996.g.. 
“Individuālie aizsardzības līdzekļi”. 
Papildinājumi par drošības noteikumiem un avāriju likvidēšanas kārtība ar bīstamām kravām, 
Maskava, 1998.g.. 
LR MK 07.12.1999.g. Noteikumi № 401 “Bīstamu kravu autopārvadājumu noteikumi”. 
LR MK 19.06.2001.g. Noteikumi № 259 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un 
riska samazināšanas faktori”. 
LR MK 29.06.1999.g. Noteikumi № 217 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, 
marķēšanas un iepakošanas kārtība”. 
Zviedrijas glābšanas dienesta informācija par Noteikumiem bīstamu kravu pārvadāšana. 
EMERGENCY RESPONSE GUIDE BOOK “CANUTEC”. 
Formas tērpu, tehnikas atindēšana Černobiļas avārijas zonā, M. 1986.g.. 
 
Citi Civilo aizsardzību regulējošie normatīvie akti, speciālie periodikas izdevumi, internets, 
VUG – mājas lapa, u.c.. 
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Kursa nosaukums Sports 
Studiju kursa statuss Vispārizglītojošais studiju kurss 
Kredītpunkti 0 
Kontaktstundu skaits 150 
 
Kursa autors: Vizma Asāne 
 
 Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - Nodrošināt audzēkņu fizisko attīstību rosināt regulāri nodarboties ar 
fiziskajiem vingrinājumiem, piedalīties sporta pasākumos, lai nostiprinātu un uzlabotu 
veselību, paaugstinātu darba spējas. Veidot izpratni un paliekošu interesi par regulārām 
fiziskām aktivitātēm kā nepieciešamu līdzekli labas veselības un darba spēju nodrošināšanai. 
Studiju kursa uzdevumi:  

• novērtēt savu fizisko īpašību attīstības pakāpi un fizisko vingrinājumu ietekmi 
uz organismu;  

• attīstīt fiziskās īpašības – spēku, izturību, ātrumu, lokanību un veiklību; 

• padziļinātas zināšanas par populārākajiem sporta veidiem; 

• apgūt prasmes un iemaņas populārākajos sporta veidos, lai ar tiem varētu 
nodarboties patstāvīgi;  

• jābūt priekšstatam par veselīgu dzīvesveidu, par medicīnisko paškontroli un 
drošības noteikumu ievērošanu nodarbībās, par patstāvīgo nodarbību metodiku.  

Studiju kursa plāns 
1. Fizisko vingrinājumu ietekme uz dažādām cilvēka orgānu sistēmām. 
2. Fizisko īpašību testi: 
3. Vieglatlētika. 
4. Basketbols. 
5.Volejbols. 
6. Badmintons. 
7. Florbols.  
8. Vingrošana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs par kādas organizācijas 
procesiem, parādot tajā studenta prasmi novērtēt un izprast procesu norises secību, vadīšanu 
un pienākumu sadali. Šis darbs tiek vērtēts ar ieskaiti. Jānokārto viens starp pārbaudījums 
(grupu darbs) un gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 
 1. normatīvu izpildīšana – 50% 

2. dalība nodarbībās – 50% 
 
Literatūra. 
O. Altbergs, T. Jēkabsons, J. Kupčs. S. Laizāne, Sporta spēles skolā. Zvaigane 1991.  
V. Belovs Dzīve bez zālēm. Alberts XII 2000.  
L.Kurzemniece, V. Eriksone, A. Kandavniece, A. Brēmanis J. Upmalis, V.Vološins  
Sports 10.-12.klasei.  
V. Lapiņš Volejbols 2002.  
I. Ogle Esi formā! Mācību grāmata 1997.  
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Nozares studiju kursi 
 

Nozares obigātie studiju kursi 
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Kursa nosaukums Mikroekonomika 
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Kontaktstundu skaits 60 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 30 
 
Kursa autors: Una Pentjuša 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - dod iespēju studentiem apgūt tirgus ekonomikas funkcionēšanas 
likumsakarības mikroekonomikas līmenī.  
 
Studiju kursa uzdevumi:  
Iegūt teorētiskās zināšanas mikroekonomikā un izprast to izmantošanas iespējas 
uzņēmējdarbības ekonomisko problēmu analīzē un lēmumu pieņemšanā. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
iegūt zināšanas un izpratni par likumsakarībām preču, pakalpojumu un ražošanas faktoru 
tirgos un cenu veidošanās mehānismu, jāzina un jāprot izskaidrot patērētāja un ražotāja 
uzvedības pamatprincipi un to pielietojums tirgus ekonomikā. Jāzina peļņas maksimizācijas 
iespējas dažādās tirgus struktūrās, izmaksu un ieņēmumu veidi. Jāprot novērtēt valdības 
iejaukšanās formas tirgū un tā sekas, noteikt problēmas uzņēmuma līmenī, tās analizēt un 
piedāvāt risinājumus, vadoties no teorētiskām zināšanām un pieredzes. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Mikroekonomikas izpratne un pamatproblēmas. 
2. Pieprasījums, piedāvājums, tirgus 
3. Patērētāju izvēles teorija 
4. Ražošanas izmaksas. 
5. Cenu veidošanās un peļņas maksimizācija dažādos konkurences apstākļos. 
6. Ražošanas faktoru tirgus. 
7. Tirgus efektivitāte un valdības ietekme 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda viens patstāvīgais darbs, kas tiek vērtēts ar ieskaiti un 
viens patstāvīgais darbs par izmaksu optimizāciju, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto četri 
starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums - eksāmens. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais starp pārbaudījums 10% 
2) otrais starp pārbaudījums 10 % 
3) trešais starp pārbaudījums 10 % 
4) ceturtais starp pārbaudījums 10 % 
5) gala pārbaudījums 40 % 
6) patstāvīgo darbu vērtējums - 20 % 
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Literatūra 
 

Bikse V. Tirgus ekonomikas pamati: Mācību līdzeklis: 1daļa. – Rīga: Valsts 
administrācijas skola, 1995.g. – 127 lpp. 
Bikse V. Tirgus ekonomikas pamati: Mācību līdzeklis: 2 daļa. – Rīga: Valsts 
administrācijas skola, 1996.g. – 108 lpp. 
Dzelmīte M., Volodina M. – Uzdevumi mikroekonomikā – Rīga: JUMI, 2002. – 
48.lpp. 
Libermanis G. Tirgus, cena, konkurence. – Rīga: Kamene, Ekonomists, 1994. -130 
lpp. 
Nešpors V. Mikroekonomika / V. Nešpors, I. Ruperte, J. Saulītis – Rīga: Kamene, 
2000. – 132 lpp. 
Nešpors V. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgajam darbam. – Rīga: 
RTU, 2000. – 59.lpp. 

 
Periodiskie izdevumi 
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziņojumi un Finansu Ministrijas biļeteni. 
Žurnāls "Kapitāls" 
Žurnāls „Latvijas ekonomists” 
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Kursa nosaukums Makroekonomika 
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundu skaits 80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 40 
 
Kursa autors: Jānis Pildavs 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - dod iespēju studentiem apgūt tirgus ekonomikas funkcionēšanas 
likumsakarības makroekonomikas līmenī.  
 
Studiju kursa uzdevumi:  
Iegūt teorētiskās zināšanas makroekonomikā un tās saistīt ar Latvijas ekonomiskās politikas 
realitātēm, iesaistīt studentus kādas noteiktas ekonomiskās problēmas izpētē.  
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
iegūt zināšanas un izpratni par ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas likumsakarībām 
tautsaimniecības līmenī: ekonomikas subjektu rīcību, lai nodrošinātu vienmērīgu ekonomikas 
izaugsmi, resursu pilnīgu nodarbinātību, cenu līmeņa stabilitāti un iedzīvotāju reālo ienākumu 
pieaugumu noteiktā laika periodā; prast izvērtēt ekonomikas subjektu rīcības cēloņus un sekas 
tautsaimniecībā, noteikt problēmas, tās analizēt un piedāvāt risinājumus, vadoties no 
teorētiskām zināšanām un pieredzes. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Makroekonomikas izpratne. 
2. Makroekonomikas pamatrādītāji un cenu indeksi. 
3. Makroekonomiskais līdzsvars. 
4. Makroekonomiskā nestabilitāte. 
5. Banku sistēma, nauda un monetārā politika. 
6. Fiskālā politika. 
7. Starptautiskā tirdzniecība un tās regulēšana. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un 
viens patstāvīgais darbs par kādu makroekonomikas problēmu, kas tiek vērtēts ar atzīmi. 
Jānokārto četri starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais starp pārbaudījums 10% 
2) otrais starp pārbaudījums 10 % 
3) trešais starp pārbaudījums 10 % 
4) ceturtais starp pārbaudījums 10 % 
5) gala pārbaudījums 40 % 
6) patstāvīgo darbu vērtējums - 20 % 

 
Literatūra 
Avena K. Starptautiskā ekonomika. – Rīga: Turības mācību centrs, 1998. – 102.lpp. 
Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati. – Rīga: Banku augstskola, 2001. – 92.lpp. 
Liepiņš A. Analītiskā makroekonomika. – Rīga: Turība biznesa augstskola, 2002. – 45.lpp. 
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Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvijā ceļā uz Eiropas Savienību. II. daļa. – 
Rīga: Kamene, 2004. - 445.lpp. 
Lībermanis G. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas-I – Rīga: Kamene, 
2003. – 117.lpp. 
Šenfelde M. Makroekonomika / M.Šenfelde, V.Ņikitina, I.Lapiņa. – Rīga: Kamene, 2002. – 
219 lpp. 
 
Periodiskie izdevumi 
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziņojumi un Finansu Ministrijas biļeteni. 
Latvijas Bankas publikācijas: LB Biļetens Averss un reverss. Gada pārskati u.c. 
Žurnāls "Kapitāls" 
Žurnāls „Latvijas ekonomists” 
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Studiju kursa nosaukums Mārketings (pamatkurss) 
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundas 80 
tajā skaitā praktiskās nodarbības 40 

Kursa autors: Ieva Suškeviča 

Studiju kursa anotācija 
KURSA MĒRĶIS - dot iespēju studentiem iepazīties ar mārketinga teoriju un tā būtību, 
iepazīstināt ar mārketinga lomu uzņēmuma darbībā un vietu sabiedrībā; dot iespēju iemācīties 
saskatīt faktoru savstarpējās likumsakarības, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu mārketingā, kā 
arī piemērot teorētiskās zināšanas praktisku jautājumu risināšanā. 

Studiju kursa uzdevumi: 
1. Iegūt ieskatu mārketinga teorijas pamatnostādnēs; 
2. Izmantot teorētiskās zināšanas vienkāršu mārketinga problēmu analīzē un risināšanā. 

Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: 
iegūt zināšanas un izpratni par mārketinga pamatkoncepcijām, izprast mārketinga nozīmi 
uzņēmuma darbībā, kā arī identificēt mārketinga kompleksa elementus uzņēmuma praktiskajā 
darbībā. Jāspēj patstāvīgi identificēt mārketinga problēmas uzņēmuma līmenī, kā arī piedāvāt 
to risinājumus. 

Studiju kursa plāns 
1. Mārketinga definīcijas un pamatjēdzieni. Mārketinga kompleks. 
2. Mārketinga attīstības koncepcijas. 
3. Tirgus. 
4. Produkta anatomija. 
5. Produkta dzīves cikls. 
6. Konkurence. 
7. Cenu noteikšana. 
8. Sadales kanāli jeb preču fiziskā sadale. 
9. Produkta virzīšana tirgū. 
10. Pircēju rīcība tirgū. 
11. Mārketinga pētījumi. 
12. Mārketinga vide. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas gaitā jāizstrādā un jāprezentē četri studiju darbi (patstāvīgie darbi), 
jāpiedalās un jāņem aktīva dalība semināros un praktisko situāciju analīzē, jāpilda tekošie 
mājas uzdevumi un jānokārto gala pārbaudījums − eksāmens. 

Gala vērtējumu veido: 
• Kursa projekti − 40% 
• Semināri un praktisko situāciju analīze, mājas uzdevumi − 25% 
• Apmeklējums − 5% 
• Gala pārbaudījums − 30% 
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Literatūra 

Blaits Dž. Mārketings. − Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. − 284 lpp. 

Briģe A. Lietišķais mārketings. − Rīga: Zvaigzne ABC, 2004 − 108 lpp. 

Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. − Rīga: Latvijas Izglītības fonds, b.g. − 330 lpp. 

Gaile-Sarkane I., Andersone I. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. − Rīga: RTU 
izdevniecība, 2004. − 75 lpp. 

Hofs K. G. Biznesa ekonomika. − Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. − 559 lpp. 

Kalka R., Mēsena A. Mārketings. − Rīga: DeNovo, 2004. − 127 lpp. 

Kotlers F. Mārketinga pamati. − Rīga: Apgāds „Jumava”, 2006. − 647 lpp. 

Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. − Rīga: Vaidelote, 1999. − 559 lpp. 

Praude V. Mārketings. − Rīga: Izglītības soļi, 2004. − 665 lpp. 

Brassington F., Pettit S. Principles of Marketing. − London: Prentice Hall, 2003. − 1136 p. 

Kotler P. Marketing management. − USA: Prentice Hall, Inc., 2000. − 718 p. 

Дойль П. Маркетинг − менеджмент и стратегия. − Санкт-Петербург: Питер, 2002. − 
544 c. 

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. − Санкт-Петербург: Питер, 2003. − 752 c. 

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. − Санкт-
Петербург: Вилямс, 1998. − 1056 c. 

Periodika 

Centrālas statistikas pārvaldes izdevumi 

Interneta resursi 
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Kursa nosaukums Grāmatvedība (pamatkurss) 
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Kontaktstundu skaits 60 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 30 
 
Kursa autors: Linda Ābele 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - Radīt izpratni par galvenajiem grāmatvedības principiem neatkarīgi no tā, kā 
tos izskata. 
Studiju kursa uzdevumi: Veikt finanšu un vadības grāmatvedības funkcijas, izprast atšķirību 
starp tām. Prast noformēt un uzglabāt grāmatvedības dokumentus un pielietot jaunākās 
informācijas tehnoloģijas grāmatvedības uzskaitē. 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: iegūt zināšanas un izpratni par 
grāmatvedības nozīmi uzņēmējdarbībā; dot profesionālas zināšanas un iemaņas, lai students 
spētu orientēties uzņēmuma finansu darbībās, novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, analizēt 
saimnieciskās situācijas. 
 
Studiju kursa plāns 
1. Ievads grāmatvedībā 
2. Finansu pārskati 
3. Grāmatvedības līdzsvarošanas bilance 
4. Divkāršā ieraksta grāmatvedības principi 
5. Pirkumi. Ieņēmumi no pārdošanas. Sūtīšana uz iekšpusi. Nosūtīšana uz ārpusi  
6. Divkāršajā ieraksta sistēmā izmaksu uzskaite  
7. Kontu starpbilance 
8. Sīkāks kontu slēgšanas raksturojums 
9. Tirdzniecības un peļņas vai zaudējumu konts 
10. Banku sistēma 
11. Ieņēmumus samazinošās atlaides 
12. Pievienotās vērtības nodoklis 
13. Uzņēmuma izmaksas 
14. Uzņēmuma ienākumi 
15. Operācijas ar ārzemju valūtu 
16. Kontu plāns 
17. Norēķini par darba samaksu un ieturējumi no tās 
18. Latvijas Republikas likums "Par grāmatvedību" 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi un seši 
pēkšņie pārbaudes darbi, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto 2 starp pārbaudījumi un gala 
pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais starp pārbaudījums 10% 
2) otrais starp pārbaudījums 10 % 
3) apmeklējums 10 % 
4) pārbaudes darbi studiju procesā 10 % 
5) gala pārbaudījums 30 % 
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6) patstāvīgo darbu vērtējums - 30 % 
 
Literatūra 
1. Mācību līdzeklis: 1. daļa – R., Biznesa izglītība Latvijā – sadarbības projekts. 
2. M.Grebenko, Grāmatvedība: R., 1998. g. 3.izdevums 1.daļa. 
3. M.Grebenko, Grāmatvedība: R., 1998. g. 3.izdevums 2.daļa. 
4. J. Benze, Finansu grāmatvedība: R., 1995. g. 
5. Autoru kolektīvs, Finanšu grāmatvedība, Izglītības soļi, 2004. 
6. A.Ludboržs, Finanšu grāmatvedība tirdzniecības uzņēmumā, LIC, 2002. 
7. Autoru kolektīvs, Finanšu grāmatvedība, R., 2004. 
8. M.Januška, grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās, R., Merkūrijs LAT 
9. L.Stiglica, Finanšu grāmatvedības praktikums, R., Biznesa partneri, 2004. 
10. V.Zariņa, Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums, R., BAT, 2004. 
11. GrigorjevaR., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība 
12. GrigorjevaR., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati 
13. Korsaka T., Raņķevica V. Ievads grāmatvedībā 
14. MK 1995. gada 5. septembra noteikumi Nr. 268 "Noteikumi par preču pavadzīmes – 
rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību". 
15. MK 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 585 "Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju". 
16. MK 2003. gada 21.oktobra noteikumi, Rīgā, noteikumi Nr. 584 "Kases operāciju 
uzskaites noteikumi". 
17. MK 1997. gada 11. februāra, Rīgā, noteikumi Nr. 66 "Skaidrā naudā veikto darījumu 
deklarēšanas noteikumi". 
 
Periodiskie izdevumi 
“Latvijas Vēstnesis” 
“Dienas bizness” 
Žurnāls "Bilance" 
Žurnāls „Latvijas ekonomists” 
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Kursa nosaukums Grāmatvedība  
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Kontaktstundu skaits 60 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 30 
 
Kursa autors: Linda Ābele 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - Radīt izpratni par galvenajiem grāmatvedības principiem neatkarīgi no tā, kā 
tos izskata. 
Studiju kursa uzdevumi: dot profesionālas zināšanas un iemaņas, lai mācību iestādes 
beidzējs spētu orientēties uzņēmuma finansu darbībās, novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, 
analizēt saimnieciskās situācijas. 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: iegūt zināšanas un izpratni par 
grāmatvedības nozīmi uzņēmējdarbībā. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Grāmatvedības metodes  
2. Ražošanas konts  
3. Gatavās produkcijas krājumu novērtēšana  
4. Nedrošie parādi un to segšanas rezerves  
5. Pamatlīdzekļu nolietojums  
6. Divkāršā ieraksta principa izmantošana nolietojuma iegrāmatošanai  
7. Finansu pārskata analīze (turpinājums). 
8. Pārskatu analīze  
9. Plānošana  
10. Izmaksu veidi un raksturs 
11. Produkta pašizmaksas kalkulācija  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi un seši 
pēkšņie pārbaudes darbi, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto 2 starp pārbaudījumi un gala 
pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais starp pārbaudījums 10% 
2) otrais starp pārbaudījums 10 % 
3) apmeklējums 10 % 
4) pārbaudes darbi studiju procesā 10 % 
5) gala pārbaudījums 30 % 
6) patstāvīgo darbu vērtējums - 30 % 

 
Literatūra 
1. Mācību līdzeklis: 1. daļa – R., Biznesa izglītība Latvijā – sadarbības projekts. 
2. M.Grebenko, Grāmatvedība: R., 1998. g. 3.izdevums 1.daļa. 
3. M.Grebenko, Grāmatvedība: R., 1998. g. 3.izdevums 2.daļa. 
4. J. Benze, Finansu grāmatvedība: R., 1995. g. 
5. Autoru kolektīvs, Finanšu grāmatvedība, Izglītības soļi, 2004. 
6. A.Ludboržs, Finanšu grāmatvedība tirdzniecības uzņēmumā, LIC, 2002. 
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7. Autoru kolektīvs, Finanšu grāmatvedība, R., 2004. 
8. M.Januška, grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās, R., Merkūrijs LAT 
9. L.Stiglica, Finanšu grāmatvedības praktikums, R., Biznesa partneri, 2004. 
10. V.Zariņa, Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums, R., BAT, 2004. 
11. GrigorjevaR., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība 
12. GrigorjevaR., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati 
13. Korsaka T., Raņķevica V. Ievads grāmatvedībā 
14.  MK 1995. gada 5. septembra noteikumi Nr. 268 "Noteikumi par preču pavadzīmes – 
rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību". 
15.  MK 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 585 "Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju". 
16. MK 2003. gada 21.oktobra noteikumi, Rīgā, noteikumi Nr. 584 "Kases operāciju 
uzskaites noteikumi". 
17. MK 1997. gada 11. februāra, Rīgā, noteikumi Nr. 66 "Skaidrā naudā veikto darījumu 
deklarēšanas noteikumi". 
 
Periodiskie izdevumi 
“Latvijas Vēstnesis” 
“Dienas bizness” 
Žurnāls "Bilance" 
Žurnāls „Latvijas ekonomists” 
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Kursa nosaukums     Komerctiesības  
Studiju kursa statuss    Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti      2 
ECTS kredītpunkti     3 
Kontaktstundu skaits     40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi  20 
 
Kursa autors: Zigfrīds Brenčevs 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – dot iespēju studentiem apgūt komerctiesību pamatprincipus un izprast 
komerctiesību normu saturu. 
Studiju kursa uzdevumi: 
Iegūt zināšanas par komerctiesību normām un prasmi tās sekmīgi izmantot komercdarbības 
sekmīgai nodrošināšanai. 
Pēc kursa apguves studentam nepieciešams: iegūt zināšanas un izpratni par komercdarbību 
regulējošo tiesību normu piemērošanu. Jāzina komerctiesību galvenie jēdzieni un juridiskā 
terminoloģija. Jāprot orientēties likumdošanas aktos, kas regulē komercdarbību. Jāmāk 
izmantot tiesību normas komersanta tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai valsts, 
pašvaldību un tiesu iestādēs. 
 
Studiju kursa plāns 
1. Komerctiesību nozare 
2. Komerctiesību pamatjēdzieni 
3. Komerctiesību subjektu vispārīgs raksturojums 
4. Individuālais komersants 
5. Personālsabiedrības 
6. Kapitālsabiedrības 
7. Komercsabiedrību reorganizācija 
8. Koncerni 
9. Atsevišķu komerctiesību subjektu speciālā regulācija 
10. Nauda un vērtspapīri 
11. Komercdarījumi 
12. Strīdu izskatīšana komercattiecībās 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda 2 patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti. 
Jāatrisina 2 juridiskie kāzusi un jānokārto gala pārbaudījumu- ieskaiti. 
 
Gala vērtējumu veido:  
Pirmais pastāvīgais darbs  20% 
Otrais pastāvīgais darbs  20% 
Juridisko kāzusu risinājums  20% 
Gala pārbaudījums   40% 
 
Literatūra  

1. Čakste Konstantīns. Tirdzniecības tiesības. Rīga, 1939 
2. Endziņš Jānis. Lai kvalitatīva vide uzņēmējdarbībai// Latvijas Vēstnesis, 2000. gada 

29. decembris 
3. Endziņš Jānis. Par veiksmīgāko Komerclikuma iedzīvināšanas modeli// Latvijas 

Vēstnesis, 2000. gada 01. novembris 
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4. Komercilkums var gāzt valdību// Dienas bizness,2000. gada 15. janvāris. 12.- 14.lpp. 
5. Loebers Augusts. Tirdzniecību tiesību pārskats.Rīga: Valters un Rapa,1929. 
6. Lošmanis Aivars. Par topošo Latvijas komerctiesību aktuālajiem mezglu punktiem.// 

Latvijas Vēstnesis, 1999. gada 27. maijs,Nr.173 (1633) 
7. Strupišs Aigars. Par Komerclikuma projektu, nododot to Saeimas izskatīšanai un 

vispārējai iepazīšanai// Latvijas Vēstnesis, 1999. gada 20. maijs, Nr. 163 (1626) 
8. Strupišs Aigars. Pamatkapitāla jēdziens Komerclikumā// ‘’Bilance’’, 2000.g. Nr.8, 7-

8.lpp. 
9. Strupišs Aigars. Kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšana un samazināšana// 

‘’Bilance’’, 2000.g. Nr.10, 8.-9.lpp. 
10. Strupišs Aigars. Par pēdējām būtiskām izmaiņām// Latvijas Vēstnesis, 13.04.2000., 

Nr.131/132 
11. Strupišs Aigars. Par veiksmīgu Komerclikumu Latvijā// Latvijas Vēstnesis, 

10.10.2000, Nr. 353/354, 24.10.2000., Nr.373/374, 31.10.2000., Nr. 384/385 
12. Strupišs Aigars. Komerclikums jautājumos un atbildēs// Dienas bizness, 2001. gada 

19. janvāris, 2.-3.lpp. 
13. Strupišs Aigars. Komerctiesību ģeogrāfija vai ģeoloģija: no kā jābaidās uzņēmējiem// 

www.ur.gov.lv (pilnā versija); Diena, 2001. gada 03. janvāris, 2.lpp. (saīsināta 
versija); Neatkarīgā rīta avīze, 2000. gada 27. decembris, 6.lpp. (saīsināta versija). 

14. Alpmann, Josef, Horst Wüstenbecker. Handelsrecht. Münster: Juristische Lehrgänge 
Alpmann und Schmidit Verlagsges, 1989 

15. Capelle K.H., Canaris C.W. Handelsrecht. München: C.H.Bech’sche 
Verlaugsbuchhandlung, 1980 

16. Davies, Paul L. Gower’s Principles of Modern Company Law. Sixth Edition.London: 
Sweet& Maxwell, 1997 

17. Goode Roy. Commercial Law. Second Edition. London: Penguin Books, 1995 
18. Gower L.C.B. Gower’s Principles of Modern Company Law. Fifth Edition.London: 

Sweet& Maxwell, 1992 
19. Horn Norbert, hein Hötz, Hans G.Loser. German Private and Commercial law: an 

Introduction. Oxford: Clarendon Press, 1982 
20. Hueck Götz Gessellschaftsrecht. München: C.H.Bech’sche Verlaugsbuchhandlung, 

1991 
21. Kraft Alfons, Peter Krautz. Gessellschaftsrecht. Berlin: Luchterhand, 1997 
22. Pennington Robert. Pennington’s Company Law. Seventh Edition. London: 

Butterworth,1997 
23. Pitt Gwyneth, ed. Butterworths Commercial Law Handbook. London: Butterworths, 

1989 
24. Sir Gordon Bornie. Commercial Law. Sixth Edition. London: Butterworth, 1988 
25. Walmsley Keith. Butterworths Company Law Handbook. London: Butterworth, 1991 
26. Weidemann Herbert. Handelsrecht. München: C.H.Bech’sche Verlaugsbuchhandlung, 

1992 
27. Werlauff Erik. EC Company Law. Copenhagen: Jurist- ogØkonomforbundets Forlag, 

1993 
 
Normatīvie akti 

1. Komerclikums 
2. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumprojekts 
3. Civillikums 
4. Likums ‘’Par uzņēmējdarbību’’ 
5. Likums ‘’Par individuālo uzņēmumu, zemnieka (zvejnieka) saimniecību un 

individuālo darbu 

http://www.ur.gov.lv
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6. Likums ‘’Par līgumsabiedrībām’’ 
7. Likums ‘’Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību’’ 
8. Likums ‘’Par akciju sabiedrībām’’ 
9. Likums ‘’Par paju sabiedrībām’’ 
10. Likums ‘’Par kooperatīvajām sabiedrībām’’ 
11. Likums ‘’Par ieguldījuma sabiedrībām’’ 
12. Likums ‘’Par apdrošināšanas sabiedrībām’’ 
13. Likums ‘’Par apdrošināšanas līgumu’’ 
14. Kredītiestāžu likums 
15. Likums ‘’Par vērtspapīriem’’ 
16. Vekseļu likums 
17. Čeku likums 
18. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma- 

pārdevuma līgumiem (pieņemta ar 19.06.1997. likumu) 
19. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (1994) 
20. UN Convention on Agency in the International Sale of Goods (Geneva, 17 February 

1983) 
21. UNIDROIT Convention on International Financial Leasing (20 May 1988) 
22. UNIDROIT Convention on International Factoring (28 May 1988) 
23. UNCITRAL Arbitration Rules (1976) 
24. UN Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New 

York, 10 June 1958) 
25. UNCITRAL Concilitation Rules (1980) 
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Kursa nosaukums Ekonomiskā statistika 
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Kārlis Subatnieks 
 
Studiju kursa anotācija 

Kursa mērķis - statistikas pamatiemaņu apgūšana, saistot tās ar ekonomiskajām 
likumsakarībām gan makroekonomikas, gan mikroekonomikas līmenī. 

Studiju kursa uzdevumi:  
- apgūt iemaņas statistisko datu vākšanā, apstrādē un analīzē; 
- iemācīties saskatīt esošās likumsakarības uzņēmējdarbībā un ar to saistītajās dzīves jomās 

un prast tās statistiski analizēt un interpretēt, izdarot secinājumus. 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: apgūt iemaņas statistisko datu vākšanā, 
apstrādē un analīzē; iemācīties saskatīt esošās likumsakarības uzņēmējdarbībā un ar to 
saistītajās dzīves jomās un prast tās statistiski analizēt un interpretēt, izdarot secinājumus. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Statistiskās informācijas iegūšana 
2. Sadalījuma rindas 
3. Aprakstošā statistika  
4. Indeksu metode 
5. Izlases metode 
6. Korelācija un regresija 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda viens patstāvīgais darbs, trīs kontroldarbi un ieskaite. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais kontroldarbs 20% 
2) otrais kontroldarbs 20 % 
3) trešais kontroldarbs 20 % 
4) patstāvīgais darbs 10 % 
5) ieskaite 30 % 

 
Literatūra 
1. LR likums "Valsts statistikas likums". 
2. Statistikas datu krājumi. 
3. I. Arhipova, S. Bāliņa. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. 2000. 
4. Z. Goša. Statistika. 2001. 
5. A. Koliškins. Varbūtību teorijas un statistikas elementi. 2000. 
6. O. Krastiņš. Statistika un ekonometrija. 1998. 
7. E. Vasermanis, D. Šķiltere. Statistika I. 1996. 
8. G. Vergina, V. Kārkliņa. Statistika ekonomistiem. 2000. 
9. J. Vītols. Statistiskā vispārināšana. 1.-3. daļa. 1991.-1992. 
10. D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams. Statistics for business and economics. 

1996. 
11. M.L. Berenson, D.M. Levine. Statistics for business and economics. 1990. 
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12. K. Black. Business statistics. 1992. 
13. P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time series: theory and methods. 1991. 
14. J. Curvin, R. Slater. Quantitative methods for business decisions. 1991. 
15. N.C. Dometrius. Social statistics using SPSS. 1992. 
16. J.E. Hanke. Understanding business statistics.1991. 
17. P.R. Hinton. Statistics explained. 1998. 
18. R.I. Levin, D.S. Rubin. Statistics for management. 1991. 
19. R.D. Mason, D.A. Lind. Statistical techniques in business and economics. 1990. 
20. J.T. McClave, P.G. Benson. Statistics for business and economics. 1991. 
21. J.T. McClave, T. Sincich. A first course in statistics. 2000. 
22. T.H. Wonnacott. Introductory statistics for business and economics. 1990. 
 
Periodiskie izdevumi 

Latvijas Statistikas gadagrāmata. 
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Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības pamati 
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundu skaits 80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Andrejs Lazdiņš. 

 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis: 

o Padziļināt zināšanas par uzņēmējdarbību. 
o Sniegt priekšstatu par uzņēmējdarbību kā ekonomisku un funkcionālu sistēmu. 
o Veidot izpratni par uzņēmuma veidošanas likumisko, ekonomisko un sociālo bāzi. 

Studiju kursa uzdevumi: Iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmējdarbības 
pamatos, pārzināt komercuzņēmumu dibināšanu, vadīšanu un reorganizēšanu.  

Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Iegūt zināšanas un izpratni par 
uzņēmējdarbības pamatiem, komercuzņēmumu darbības principiem, tirgu.  
 
Studiju kursa plāns: 

1. Uzņēmējdarbības saturs (būtība, vide, normatīvie akti) 
2. Komercdarbības formas; 
3. Komercdarbības process, komercdarbības objekts un subjekts; 
4. Komercdarbības resursi, ražošanas faktori; 
5. Komercdarbības tiesības; 
6. Uzņēmuma dibināšana, reorganizēšana; 
7. Komercdarbības rezultāts. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs, kurš sastāv no 
komercdarbības ideju un resursu analīzes.  Šis darbs tiek vērtēts ar atzīmi un ir eksāmena 
sastāvdaļa. Jānokārto septiņi starp pārbaudījumi un eksāmens. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30% 
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 % 
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 % 

 
Literatūra: 

1. J. Ahenbahs, J. Beļčikovs, Uzņēmējdarbība tirgzinībās.- Rīga: Vaidelota, 1999.- 212 
lpp. 

2. Dž. Blaits, Mārketings (rokasgrāmata).- Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.- 284 lpp. 
3. V. Praude, J. Beļčikovs, Mārketings.- Rīga: VAIDELOTE,1999.- 558 lpp. 
4. V. Praude, Mārketings.- Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004.- 665 lpp. 
5. I.Forands, Stratēģija kvalitāte.- Rīga: „Elpa-2”, 2000.- 253 lpp. 
6. I.Forands, Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga: Elpa-2”, 2004.- 330 lpp. 
7. H. Diderihs, Uzņēmuma ekonomika.- Rīga: Zinātne, 2000.- 515 lpp. 
8. Rurāne M, Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana.- Rīga, Biznesa augstskola 

Turība SIA, 2002, -230 lpp. 
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9. Komerclikums.- Rīga, „AFS”, 2002. 
10. Živitere M, Komercdarbības (biznesa) pamati.- Rīga, „BK”, 2000. 
11. Bokums Z., Forands I, Personālvadības rokasgrāmata.- Rīga, Kamene, 2000. 
12. Hofs Kjells Gunnars, Biznesa ekonomika/ Tulkots no norvēģu valodas.- Rīga: Jāņa 

Rozes apgāds, 2002.- 560 lpp. 
 

Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls „Kapitāls”. 
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Kursa nosaukums Matemātika ekonomistiem 
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 4 
Kontaktstundu skaits 80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 40 
 
Kursa autors: Everita Lūrina 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – Sagatavot speciālistus ar augstākās matemātikas pamatu zināšanām. 
Studiju kursa uzdevumi:  

• nostiprināt un paplašināt matemātiskās zināšanas speciālo priekšmetu labākai apguvei 
un izpratnei, 

• pievērst uzmanību matemātikas plašajai pielietošanas iespējai praktisku problēmu 
risināšanā, 

• palīdzēt studentiem labāk un zinātniski konkrētāk izstrādāt kursa un diplomdarbus. 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Iegūt zināšanas un izpratni par augstākās 
matemātikas elementiem un to pielietošanu ekonomiskas dabas uzdevumu risināšanā. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Lineārā algebra un ar to saistītie uzdevumi. 
2. Ekonomiskās funkcijas, to pētījumi. 
3. Robežas. 
4. Vienargumenta funkcijas atvasinājums, funkcijas elastība. 
5. Integrāļrēķini, patērētāju un ražotāju ieguvums. 
6. Laukumu integrāļi. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda 4 mājas darbi un 4 kontroldarbi par tekošo vielu. 
Jānokārto gala eksāmens. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30% 
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 % 
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 % 

 
Literatūra 

• Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem- Zvaigzne 
ABC 2003,256lpp. 

• Datormācība ekonomistiem- mācību līdzeklis 1,2 daļa-RTU izdevniecība,2004 
• Grīnglazs Leonīds Augstākā matemātika ekonomistiem ar datoru lietojuma paraugiem 

uzdevumu risināšanai, Rīga: RSEBAA, 2003-379 lpp. 
• Kronenbergs E., P. Rivža, Dz. Bože Augstākā matemātika 1, 2 daļa- Rīga:Zvaigzne, 

1988 
• Šteinerts K., B Siliņa Augstākā matemātika1-2-3 daļa Rīga: Zvaigzne ABC,1997,1998 
• Šteinerts K.Matemātiskās analīzes elementi-Rīga, Zvaigzne, 1993 
• Paul L. Schmidbauer, Cathleen Platt  Mathematics for Bisiness-Kendall/Hunt 

Publishing Company,1989 
• Lial M.L., C. D. Miller Finite mathematics and calculus with aplicaations.3 fd.ed.-

London, 1989 
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Studiju kursa nosaukums Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 

Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundu skaits 80 
tajā skaitā praktiskās nodarbības 44 

Kursa autors: Ieva Suškeviča 

Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis − dot iespēju studentiem sistematizēt un padziļināt iepriekš iegūtās zināšanas 
studiju kursā „Uzņēmējdarbības pamati”; dot priekšstatu par komercdarbības procesiem, dot 
iespēju novērtēt, organizēt un plānot efektīvu uzņēmējdarbības resursu izmantošanu, kā arī 
praktiski izstrādāt biznesa, lai pārliecinātos par biznesa idejas dzīvotspēju un ekonomisko 
efektivitāti. 

Studiju kursa uzdevumi: 
3. Iegūt teorētiskas zināšanas par uzņēmējdarbības organizāciju un plānošanu; 
4. Izmantot teorētiskās zināšanas praktisku uzņēmējdarbības problēmu analīzē un 

risināšanā. 

Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: 
iegūt zināšanas un izpratni par uzņēmuma funkcionēšanas īpatnībām, jāorientējas 
uzņēmējdarbību ierobežojošā likumdošanā, jāprot organizēt un plānot uzņēmējdarbības 
resursus ─ kapitālu, tehnoloģijas, personālu un jāspēj novērtēt savas uzņēmēj spējas. Jāzina 
biznesa plāna sastādīšanas principi un jāprot izstrādāt praktiski izmantojamu biznesa plānu. 
 
Studiju kursa plāns 

13. Komercdarbība un komercdarbību reglamentējošie likumi. 
14. Uzņēmējdarbības vide. 
15. Uzņēmējdarbības klasifikācija. 
16. Komercdarbības formas. 
17. Uzņēmējdarbības sfēras un veidi. 
18. Organizācijas dzīves cikls. 
19. Uzņēmējdarbības vadīšana (menedžments). 
20. Finanšu pārvaldība un plānošana.  
21. Ražošanas organizēšana un plānošana. 
22. Personāla pārvaldība un plānošana. 
23. Uzņēmējdarbības ideja. 
24. Uzņēmējdarbības plānošana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas gaitā jāizstrādā un jāprezentē trīs studiju darbi (patstāvīgie darbi), 
jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs par tēmu „Biznesa plāns uzņēmumam „X””, jāpiedalās un 
jāņem aktīva dalība semināros un praktisko situāciju analīzē, jāpilda tekošie mājas uzdevumi 
un jānokārto gala pārbaudījums − eksāmens. 

Gala vērtējumu veido: 
• Studiju projekti − 30% 
• Semināri un praktisko situāciju analīze, mājas uzdevumi − 25% 
• Apmeklējums − 5% 
• Gala pārbaudījums − 40% 
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Literatūra 
LR „Komerclikums” 

Abizāre V. Ievads Uzņēmējdarbībā. ─ Rīga: RaKa, 2004. ─ 140 lpp. 
Caune J. Stratēģiskā vadīšana. /Caune J., Dzedonis A., Pētersons L. ─ Rīga: Kamene, b.g. 
─ 232 lpp. 

Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. ─ Rīga: Latvijas izglītības fonds, b.g. ─ 230 lpp. 

Helers R. Vadībzinības rokasgrāmata. ─ Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. ─ 256 lpp. 
Hofs K.G. Biznesa ekonomika. ─ Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 200. ─ 559 lpp. 

Niedrīte V. Uzņēmuma saimnieciskās darbības stratēģiskā plānošana. ─ Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2000. ─ 123 lpp 

Vārna J. Ražošanas organizēšana. ─ Rīga: Valters un Rapa, 2004. ─ 295 lpp. 

Lines D. A-Z Business studies handbook. /Lines D., Marcousé I., Martin B. ─ Abingdon, 
1998. ─ 330 pp. 

Periodika 

Centrālas statistikas pārvaldes izdevumi 
Interneta resursi 
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Studiju kursa nosaukums Mārketings 
Studiju kursa statuss Nozares obligātais studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4.5 
Kontaktstundas 60 
tajā skaitā praktiskās nodarbības 30 

Kursa autors: Ieva Suškeviča 

Studiju kursa anotācija 
KURSA MĒRĶIS - dot iespēju iemācīties saskatīt esošās un potenciālās problēmas, kas saistītas 
ar mārketinga menedžmentu uzņēmumā, apgūt cēloņu un seku analīzi, kā arī piemērot 
teorētiskās zināšanas praktisku jautājumu risināšanā. 

Studiju kursa uzdevumi: 
5. Sistematizēt iepriekš iegūtās zināšanas mārketinga pamatkursā; 
6. Iegūt dziļākas teorētiskās zināšanas mārketingā un apgūt mārketinga vadīšanas 

elementus; 
7. Izmantot teorētiskās zināšanas mārketinga problēmu identificēšanā un risinājumos. 

Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: 
iegūt zināšanas un izpratni par mārketinga stratēģijām, to pielietojumu un nozīmi uzņēmuma 
mārketinga vadībā. Spēt patstāvīgi veikt uzņēmuma mārketinga vides novērtēšanu, sniegt 
priekšlikumus par ārējas vides izdevību izmantošanas iespējām, ārējās vides draudi 
novērtēšanu un piedāvāt draudu mazināšanas pasākumus. Izprast un praktiski izmantot 
mārketinga modeļus un koncepcijas. 

Studiju kursa plāns 
25. Ievads mārketinga menedžmentā. 
26. Produkta vadīšana.  
27. Mārketinga stratēģiskā plānošana.  
28. Uzņēmuma misija. 
29. Mērķu izvirzīšana. 
30. Mārketinga vides analīze. 
31. Portfeļa modeļi. 
32. Portera piecu spēku modelis. 
33. Mārketinga stratēģijas. 
34. Produkta diferencēšana un pozicionēšana. 
35. Tirgus segmentēšana un mērķa tirgus. 
36. Tirgus izpēte. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas gaitā jāizstrādā un jāprezentē divi studiju darbos (patstāvīgie darbi) 
jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs par tēmu „Tirgus izpēte uzņēmumam „X”/ uzņēmuma „X” 
produktam „Y””, jāpiedalās un jāņem aktīva dalība semināros un praktisko situāciju analīzē, 
jāpilda tekošie mājas uzdevumi un jānokārto gala pārbaudījums − eksāmens. 

Gala vērtējumu veido: 
• Studiju projekti − 30% 
• Semināri un praktisko situāciju analīze, mājas uzdevumi − 25% 
• Apmeklējums − 5% 
• Gala pārbaudījums − 40% 
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Literatūra: 
Andersone I. Tirgzinību plānošana. − Rīga: RTU izdevniecība, 2005. − 70 lpp. 
Blaits Dž. Mārketings. − Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. − 284 lpp. 
Briģe A. Lietišķais mārketings. − Rīga: Zvaigzne ABC, 2004 − 108 lpp. 
Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. − Rīga: Kamene, 2003. −232 
lpp. 
Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. − Rīga: Latvijas Izglītības fonds, b.g. − 330 
lpp. 
Gaile-Sarkane I., Andersone I. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. − Rīga: RTU 
izdevniecība, 2004. − 75 lpp. 
Hofs K. G. Biznesa ekonomika. − Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. − 559 lpp. 
Kalka R., Mēsena A. Mārketings. − Rīga: DeNovo, 2004. − 127 lpp. 
Kotlers F. Mārketinga pamati. − Rīga: Apgāds „Jumava”, 2006. − 647 lpp. 
Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. − Rīga: Vaidelote, 1999. − 559 lpp. 
Praude V. Mārketings. − Rīga: Izglītības soļi, 2004. − 665 lpp. 
Brassington F., Pettit S. Principles of Marketing. − London: Prentice Hall, 2003. − 
1136 p. 
Kotler P. Marketing management. − USA: Prentice Hall, Inc., 2000. − 718 p. 
Дойль П. Маркетинг − менеджмент и стратегия. − Санкт-Петербург: Питер, 
2002. − 544 c. 
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. − Санкт-Петербург: Питер, 2003. − 752 c. 
Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. − Санкт-
Петербург: Вилямс, 1998. − 1056 c. 
Periodika 
Centrālas statistikas pārvaldes izdevumi 
Interneta resursi 
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Nozares studiju kursi 
Izvēles studiju kursi 
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Kursa nosaukums Kvalitātes vadīšana 
Studiju kursa statuss Izvēles studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Jānis Pildavs 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - Strādāt ar kvalitātes vadīšanas jēdzienu un izskaidrot, kā kvalitātes vadīšana 
var uzlabot organizācijas konkurētspēju un kā kvalitātes komandas, TQM metodoloģijas un 
kvalitātes sistēmas var tikt izmantotas, lai radītu un uzlabotu kvalitātes vadīšanu un 
pilnveidošanu organizācijās. 
 
Studiju kursa uzdevumi:  
Definēt kvalitātes vadīšanas sistēmu organizācijā un izskaidrot, kāpēc tā ir vadīšanas galvenā 
funkcija. Aprakstīt kvalitātes sistēmas. Izprast ISO 9001:2000 kvalitātes sistēmas jēgu un 
izprast tās darbības pamatnostādnes organizācijā. Izprast kvalitātes vadīšanas tehnikas. Zināt 
ISO kvalitātes vadības sistēmas standartus 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Izprast kvalitātes jēdzienu. Iegūt izpratni 
par kvalitātes vadīšanas nozīmi mūsdienu organizācijās. Iegūt zināšanas un izpratni par 
kvalitātes vadības sistēmām un par ISO 9000 kvalitātes vadības sistēmas standartu sērijas 
pielietošanu. Iegūt prasmi lietot dažādas kvalitātes vadīšanas metodoloģijas. Iegūt vispārēju 
priekšstatu par visaptverošo kvalitātes vadīšanu un Eiropas Izcilas uzņēmējdarbības modeli.  
 
Studiju kursa plāns 

1. Kvalitātes vadīšanas pamats.  
2. Kvalitātes sistēmas.  
3. TQM – visaptverošā kvalitātes vadīšana. 
4. Kvalitātes vadīšanas metodoloģijas. 
5. Atbilstības novērtēšana 
6. Eiropas izcilas uzņēmējdarbības modelis 
7. Kvalitātes balvas.  
8. Kvalitātes izmaksas.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs par kādas organizācijas 
procesiem, parādot tajā studenta prasmi novērtēt un izprast procesu norises secību, vadīšanu 
un pienākumu sadali. Šis darbs tiek vērtēts ar ieskaiti. Jānokārto viens starp pārbaudījums 
(grupu darbs) un gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) starp pārbaudījuma vērtējums - 30% 
2) gala pārbaudījuma vērtējums - 40 % 
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 % 
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Literatūra 
ISO 9001:2000 prasību skaidrojums/ Zygon Baltic Consulting – Rīga: Apgāds Biznesa 

partneri, 2003. 175 lpp. 
John S Oakland Total Quality Management/ - Londona: Butterworth Heeinemann, 1996. – 

370 lpp. 
Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzņēmumos/ - Rīga: B/O SIA Latvijas Kvalitātes 

asociācija, 2001. – 116 lpp. 
Kvalitātes vadības sistēma/ Zygon Baltic Consulting – Rīga: Apgāds Biznesa partneri, 2002. 

112 lpp. 
KVS iekšējais audits/ Zygon Baltic Consulting – Rīga: Apgāds Biznesa partneri, 2004. 

79 lpp. 
KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana / Zygon Baltic Consulting – Rīga: Izdevniecība 

Biznesa partneri, 2005. 168 lpp. 
Pildavs.J Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati/ - Rīga: Kamene, 2002. – 56 lpp. 
Pildavs.J Kvalitātes vadīšana/ J.Pildavs, I.Ruperte – Rīga: Kamene, 1997. – 35 lpp. 
Volkova.T Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos/ T.Volkova, G.Vērdiņa, 

J.Pildavs – Rīga: Banku augstskola, 2001. – 112 lpp. 
 
Periodiskie izdevumi 
Žurnāls „Kvalitāte” 
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Kursa nosaukums ES organizācija un likumdošana 
Studiju kursa statuss Izvēles studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Jānis Pildavs 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – Iepazīties ar Eiropas Savienības tapšanas vēsturi, struktūru un likumdošanu, 
lai izprastu Eiropas kopienas un Eiropas Savienības vēsturisko, ekonomisko un politisko lomu 
Eiropā un Latvijā. 
 
Studiju kursa uzdevumi:  
Definēt Eiropas Savienību. Iepazīties ar Eiropas Savienības likumdošanas avotiem. Izprast 
likumprojektu pieņemšanu un darbību Eiropas Savienībā. Zināt un izprast Eiropas Savienības 
politisko un ekonomisko darbību. Izprast Eiropas Savienības ekonomisko un politisko vietu 
Pasaulē.  
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
Iegūt zināšanas un izpratni par Eiropas Savienības nozīmi mūsdienu pasaules ekonomikā un 
politikā. Zināt un prast orientēties Eiropas Savienības institūcijās. Zināt Eiropas Savienības un 
Eiropas kopienas izveidošanas līgumus. Iegūt priekšstatu par ES likumdošanu. Izprast ES 
galvenās kopējās politikas. Zināt un izprast ES Vienotā tirgus darbības pamatprincipus. 
Izprast Eiropas Ekonomiskās un Monetārās savienības jēgu. 
 
Studiju kursa plāns 

9. ES izveidošanās vēsture. 
10. ES un EK (Eiropas kopienas) līgumi. 
11. ES institūcijas un struktūra. 
12. Eiropas Kopienas budžets 
13. Lēmumu pieņemšana. 
14. ES likumdošana. 
15. Eiropas kopienas politikas. 
16. Eiropas Savienības galvenie makroekonomiskie rādītāji. 
17. ES paplašināšanās process. 
18. ES Pasaulē. 
19. Latvija Eiropas Savienībā. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi kompleksi patstāvīgie darbi par Eiropas 
Savienības dažādiem jautājumiem, parādot tajā studenta zināšanas, kā arī prasmi novērtēt un 
izprast dažādas situācijas. Šie darbi tiek vērtēti ar ieskaiti. Jānokārto arī gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

4) Gala pārbaudījuma vērtējums - 50 % 
5) 1. patstāvīgā darba vērtējums - 25 % 
6) 2. patstāvīgā darba vērtējums - 25 % 
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Literatūra 
Antāne Inga. Es Eiropas Savienībā : mazā enciklopēdija / Inga Antāne, Andris Akers, Ilze 

Konstantīnova. - Rīga : "Valērija Belokoņa izdevniecība", 2003. - 242 lpp. 
Dunska Margarita. Eiropas Savienības ekonomikas pamati/ - Rīga: Banku augstskola, 2001. 

– 92 lpp. 
Fušē Mišels. Eiropas Republika/ - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 112 lpp. 
Ivo Alehno. Ievads Eiropas Savienības tiesībās/ Ivo Alehno, Arnis Buka, Jānis Butkēvičs, 

Kristīne Jarinovska, Laine Škoba – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004. – 508 lpp. 
Šūmans Robērs. Eiropai/ - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. – 128 lpp. 
Veidenfelds Verners. Eiropa no A līdz Z : Eiropas integrācijas rokasgrāmata : tulk. no vācu 

val. / Verners Veidenfelds, Volfgangs Vesels. - Rīga : Alberts XII, 2000. - 411 lpp.  
Verhofstads Gijs. Eiropas Savienotās Valstis. Manifests jaunai Eiropai/ - Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2006 - 64 lpp. 
 
Periodiskie izdevumi 
Žurnāls „Latvija Eiropas Savienībā” 
Elektroniskais izdevums „Latvija Eiropā” http://www.eib.gov.lv/lv/informacija/jaunumi 
 

http://www.eib.gov.lv/lv/informacija/jaunumi
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Kursa nosaukums Projektu vadīšana 
Studiju kursa statuss Izvēles studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Jānis Pildavs 
 
Studiju kursa anotācija 
 
Kursa mērķis -Jāprot sagatavot projekta pieteikumu pirmā finansējuma saņemšanai, lietojot 
vispārpieņemtos terminus. Jāiegūst vispārēju izpratni par projekta vadības jēdzienu. 
 
Studiju kursa uzdevumi: 
Nospraust projekta mērķi un pamatot tā aktualitāti. Izvirzīt veicamos uzdevumus nospraustā 
mērķa sasniegšanai. Prast saplānot nepieciešamos finansu, materiālos, cilvēku un laika 
resursus. Noteikt projekta galvenos kvalitātes raksturotājus. Jāpārzina un jāprot lietot termini 
un metodes, saistītas ar projektu pieteikumu sagatavošanu. Izprast projekta vadīšanas 
jēdzienu. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
Spēt sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu gatavā veidā (kā gatavu vienību). Izprast 
projekta vadīšanas jēdzienu. 
 
Studiju kursa plāns 
 
1. Ievads 
2. Projekta norise 
3. Projekta loģiskās robežas - Logical Framework 
4. Projekta pieteikuma sagatavošana (situācijas analīze). 
5. Secinājumi, rekomendācijas, ieteikumi. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs – projekta pieteikums, 
parādot tajā studenta prasmi novērtēt un izprast uzdevumu nozīmīgumu, resursu un laika 
plānošanu, projekta vadīšanu un pienākumu sadali. Šis darbs tiek vērtēts ar ieskaiti. 
Studentam jānokārto gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

7) gala pārbaudījuma vērtējums – 50 % 
8) patstāvīgā darba vērtējums -50 % 

 
Literatūra 
Geipele I. Projektu vadīšana studijām un biznesam / I. Geipele, T. Tambovceva – Rīga: 
Valters un Rapa, 2004. – 192 lpp. 

Ilmete Ž. Projektu vadīšana. – Rīga: LU PMC, 1999. 
Kalniņa R. Projektu vadīšana no idejas līdz realizēšanai : [rokasgrāmata] – Rīga: Latvijas 
Pašvaldību mācību centrs, 1999. - 76 lpp. 
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Litke Hanss D. De Novo 5: Projektu vadība / Litke Hanss D., Kunova Ilonka. – Rīga: 
BALTA eko, 2003. – 128 lpp. 

Russel D.Archibald. Managing High-tehnology programs and projects. - New York: John 
Wiley Sons, 1992. 

Uzulāns J. Projektu vadība - Rīga: Jumava, 2004. – 244 lpp. 
Volkova T. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos / Tatjana Volkova, Gita 
Vērdiņa, Jānis Pildavs. - Rīga: Banku augstskola, 2001. – 112 lpp. 

Citi materiāli 
LNPVA žurnāls „Projektu vadīšana” 
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Kursa nosaukums Personāla vadīšana 
Studiju kursa statuss Izvēles studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Dzintra Gaile, Jānis Pildavs 
 
Studiju kursa anotācija 

Kursa mērķis – Iegūt izpratni par  cilvēku resursu vadīšanas lomu efektīva darbaspēka 
nodrošināšanā, izprast vadīšanas metodes un personāla attīstīšanas jēgu. 
 
Studiju kursa uzdevumi: 

Izprast cilvēku resursu vadīšanas (CRV) nozīmi organizācijas stratēģijas plānošanā. Novērtēt 
likumdošanu un virzienus sabiedrībā, kas ietekmē CRV. Pielietot metodes ar kuru palīdzību 
nosaka nepieciešamību pēc personāla nākotnē. Realizēt jauno darbinieku piesaistes, atlases un 
ievadīšanas darbā pasākumus. Izprast personāla izmaksu veidošanos. Izprast, kā tiek saglabāts 
(veidots) efektīvs darbaspēks. Analizēt darbaspēka izmantošanas efektivitāti. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams: Zināt par tiesiskajiem noteikumiem darbā 
ar personālu. Zināt par cilvēku resursu (CR) izmaksām un CR izmantošanas efektivitātes 
rādītājiem. Izprast personāla vadīšanu, tās nozīmi un politiku organizācijās. Zināt par darba 
izpildes analīzes līmeņiem, organizācijas efektivitāti un attīstību, atsevišķa darbinieka darba 
izpildes modeli, apmierinātības ar darbu izpausmēm un to ietekmējošajiem faktoriem, 
darbinieku novērtēšanu, grupas efektivitāti; par karjeras plānošanu un apmācību. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Personāla vadīšanas juridiskie un ekonomiskie aspekti. 
2. CRV un vadība. 
3. Personāla komplektēšana 
4. Personāla attīstīšana 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda patstāvīgie darbi un mājas darbs, parādot tajā studenta 
prasmi novērtēt un izprast situāciju darba tirgūi. Šis darbs tiek vērtēts ar ieskaiti. Jānokārto 
gala pārbaudījums. 

 
Gala vērtējumu veido: 

9) Patstāvīgo darbu vērtējums - 30% 
10) Gala pārbaudījuma vērtējums - 40 % 
11) Mājas darba vērtējums - 30 % 

 
Literatūra 

10. Forands I. Personālvadība. - Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. – 189 lpp.  
11. Hindls T Prasmīga intervija. – Rīga:Zvaigzne ABC, 2000. – 71 lpp. 
12. Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. – 232 lpp. 
13. Nīrmeiers R. Motivācija / Rainers Nīrmeiers, Manuels Zeiferts – Rīga: BALTA eko, 2006. – 128 lpp. 
14. Pikeringa P. Personāla vadība. – Rīga: Jāņa Rozes apgāts, 2002. – 125 lpp. 



 138

15. Spulle A. A.  Praktiskais personālmenedžments. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1998. – 301 
lpp. 
16. Vīksna A. Personāla vadība. – Rīga: Jumava, 1999. – 119 lpp. 
17. Vorončuka I Peronāla vadība. – Rīga: LU, 2001. – 318 lpp. 
18. Armstrong M. A handbook of personnel Management Practice. London: 1996. 
 
Citi materiāli 
Darba attiecības reglamentējošie akti. 
Periodiskie izdevumi „Kapitāls”, „Karjeras diena” 
 



 139

 
Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības ekonomika 
Studiju kursa statuss Izvēles studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Una Pentjuša 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - dod priekšstatu studentiem par uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu un palīdz 
iemācīties pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. 
 
Studiju kursa uzdevumi:  
Iegūt teorētiskās zināšanas par ekonomisko lēmumu pieņemšanu, izmantojot modeļus, 
metodiku, alternatīvo variantu ekonomisko seku novērtēšanu, sniegt informāciju ar aprēķinu, 
plānu, pārskatu un statistisko datu palīdzību, izprast uzņēmumu kā ekonomisku sistēmu. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:  
iegūt zināšanas un izpratni par uzņēmumu, kā ekonomisku sistēmu, kurā viss ir savstarpēji 
saistīts un atkarīgs. Spēt analizēt un pamatot savus secinājumus par uzņēmuma darbības 
kvalitāti ar ekonomisko aprēķinu un pārskatu palīdzību, pamatojoties uz teorētiskajām 
zināšanām, dod priekšlikumus un ierosinājumus uzņēmuma darbības uzlabošanai un darbības 
rezultātu paaugstināšanai. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Uzņēmējdarbības mērķi. 
2. Lēmumu par investīcijām pamatošana 
3. Uzņēmējdarbība un izmaksas 
4. Pieprasījums un pārdošana. 
5. Budžeta plānošana 
6. Budžeta analīze 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un 
jānokārto pārbaudījums. Jāapmeklē nodarbības. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pārbaudījums 40% 
2) pirmā patstāvīgā darba vērtējums - 25% 
3) otrā patstāvīgā darba vērtējums - 25% 
4) apmeklējums >85% - 10% 

Literatūra 
Alsiņa R., Bojarenko J., Kravinska B.Uzņēmējdarbības ekonomika. – Rīga: Kamene, 
1999 
Didenko K., Lāce N. Investīciju lēmumu pieņemšana. – Rīga: RTU, 2001 
Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. – Rīga: Rasa ABC, 2003 
 

Periodiskie izdevumi 
Žurnāls "Kapitāls", „Latvijas ekonomists”, Laikraksts „Dienas Bizness”
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Konkrētās profesijas studiju kursi 
 

Studiju virziens – Mārketings un 
reklāma 
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Kursa nosaukums Mārketinga plānošana 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 5 
Kontaktstundu skaits 60 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 30 
 
Kursa autors: Andrejs Lazdiņš. 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis: 

o Padziļināt iepriekš iegūtās zināšanas par mārketinga plānošanas procesu. 
o Iemācīt noteikt un novērtēt mārketinga problēmas. 
o Veidot spējas noteikt mārketinga mērķus. 
o Iemācīt veidot mārketinga stratēģijas, plānus, novērtēt mārketinga budžetu. 
o Iemācīt veidot un ieviest vienkāršu mārketinga  plānošanas sistēmu. 
o Iemācīt prasmi veikt un kontrolet mārketinga aktivitātes. 
o Sagatavot audzēkni mārketinga plāna izstrādāšanai kvalifikācijas darbā. 

Studiju kursa uzdevumi: Iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas mārketinga mērķu un 
stratēģiju noteikšanā, plānošanā, kā arī mārketinga plāna ieviešanā.  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Zināt un prast tirgus izpētes un mārketinga 
plānošanas principus. Prast izveidot ekonomiski pamatotu mārketinga plānu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem Latvijas tirgū.  
 
Studiju kursa plāns: 

1. Mārketinga plānošanas procesa elementi 
2. Mārketinga plānošanas sistēmu veidošana un ieviešanas problēmas 
3. Mārketinga audits 
4. Mārketinga mērķu un stratēģijas noteikšana 
5. Komunikācijas plāns 
6. Cenu noteikšanas plāns 
7. Sadales plāns 
8. Mārketinga informācija un prognozēšana 
9. Mārketinga organizēšana 
10. Mārketinga plānošanas sistēmas izveide un ieviešana 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs, kurš sastāv no 
uzņēmuma un produktu analīzes, tirgus situācijas analīzes, mārketinga plāna.  Šis darbs tiek 
vērtēts ar atzīmi un ir eksāmena sastāvdaļa. Jānokārto pieci starp pārbaudījumi un eksāmens. 
 
Gala vērtējumu veido: 

12) starp pārbaudījumu vērtējums - 30% 
13) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 % 
14) patstāvīgā darba vērtējums - 30 % 
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Literatūra: 
1. J. Ahenbahs, J. Beļčikovs, Uzņēmējdarbība tirgzinībās.- Rīga: Vaidelota, 1999.- 212 

lpp. 
2. Dž. Blaits, Mārketings (rokasgrāmata).- Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.- 284 lpp. 
3. V. Praude, J. Beļčikovs, Mārketings.- Rīga: VAIDELOTE,1999.- 558 lpp. 
4. V. Praude, Mārketings.- Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004.- 665 lpp. 
5. I.Forands, Stratēģija kvalitāte.- Rīga: „Elpa-2”, 2000.- 253 lpp. 
6. I.Forands, Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga: Elpa-2”, 2004.- 330 lpp. 
7. H. Diderihs, Uzņēmuma ekonomika.- Rīga: Zinātne, 2000.- 515 lpp. 
 

Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls „Kapitāls”. 
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Kursa nosaukums Reklāma 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundu skaits 80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 40 
 
Kursa autors: Svetlana Gaile 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar reklāmas būtību, nozīmi un vietu sabiedrībā un 
uzņēmumā, dot iespēju studentiem iegūt zināšanas reklāmas teorijā un iegūt prasmes reklāmas 
kampaņas plānošanā un īstenošanā.  
 
Studiju kursa uzdevumi: sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas saistītas ar 
reklāmas radošā plāna veidošanu uzņēmumā; radīt izpratni par reklāmas pieaugošo lomu 
mārketinga kompleksā, reklāmas sociāli tiesiskiem aspektiem. 
  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: jāizprot reklāmas sociāli tiesiskie aspekti; 
jāpārzina efektīvas reklāmas veidošanas stratēģija un taktika: jāprot noteikt reklāmas mērķus, 
funkcijas, objektus un veidus konkrētam produktam vai kompānijai atbilstoši mārketinga un 
mārketinga komunikāciju mērķiem un stratēģijām; plānot reklāmas kampaņu; noteikt ziņas un 
mediju stratēģiju un taktiku; izveidot mediju plānu. 
  
Studiju kursa plāns 
1. Reklāmas būtība, attīstības vēsture un ietekme uz ekonomiku. 
2. Reklāmas industrijas struktūra; reklāmas industrijas attīstības tendences Latvijā.. 
3. Reklāmas mērķi, funkcijas un objekti. 
4. Reklāmas veidi. 
5. Reklāmas kampaņas plānošana: situācijas analīze, mērķa tirgus, reklāma un patērētāju 

uzvedības modeļi, reklāmas budžeta noteikšana. 
6. Reklāmas radošā stratēģija; ziņas stratēģija un taktika. 
7. Mediju stratēģija un taktika. 

7.1. Drukātā reklāma: žurnālu reklāma, avīžu reklāma, reklāma uzziņu un telefonu 
grāmatās, reklāma pa pastu. 

7.2. Radio reklāma. 
7.3. Televīzijas reklāma. 
7.4. Vides un tranzīta reklāma. 
7.5. Reklāma internetā. 

8. Speciālie reklāmas veidi: vietējā reklāma, korporatīvā reklāma; nekomerciālā reklāma, 
starptautiskā reklāma. 

9. Mediju plāns. 
10. Reklāmas efektivitāte. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā aktīvi jāpiedalās semināros un praktiskās nodarbībās, jāizpilda 
patstāvīgie darbi, starppārbaudījumi un gala pārbaudījums.  
Jāuzraksta un jāaizstāv kursa darbs „Reklāmas radošais darba plāns X uzņēmuma Y 
produktam”. 
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Gala vērtējumu veido: 

1) starppārbaudījumi 20% 
2) semināri un praktiskās nodarbības 20 % 
3) gala pārbaudījums 40% 
4) patstāvīgo darbu vērtējums – 20% 

 
Literatūra 
1. PraudeV., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. – Rīga: Vaidelote, 2005. - 484 lpp. 
2. P R Smith. Marketing Communications. – London: Kogan Page limited, 1996 - 403 lpp. 
3. Terence A. Shimp. Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated 
Marketing Communications. – Orlando: The Dryden Press. 1997 – 589 lpp. 
4.  Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. – Rīga: SIA „Kamene”, 2004. – 94 lpp. 
5. Krugman Dean M, Reid Leonard N., Dunn S. Watson, Barban Arnolds M. Advertising. Its 
Role in Modern Marketing. -  Orlando: The Dryden Press, 1994 – 605 lpp. 
6. Stražnovs G. Relāma praktiskajā biznesā. – Rīga: Merkūrijs LAT, 191 lpp. 
7. Praude V. Mārketings. - Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2005. – 665 lpp. 
8.  Kotlers F., Mārketinga pamati. – Rīga: Jumava, 2006. – 647 lpp. 
9. Veinberga S. Masmediji. Prese, radio un televīzija. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC,  
 358 lpp. 
10. Бове К.Л., Аренс У.Ф., Современная реклама. – Тольятти: Издательский Дом 
Довгань, 1995 - 661 lpp. 
11. Батра Р., Майер Д., Аакер Д., Рекламный менеджмент. – Москва: Вильямс,  
2001 – 780 lpp. 
12. Уэлсс У., Бернет Д., Мориарти С. Реклама принципы и практика. - Санкт Петербург: 
Питер, 2001 -  797 lpp. 
 
Periodiskie izdevumi 
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziņojumi. 
Reklāma – Latvijas reklāmas gadagrāmata. 
Žurnāli "Kapitāls", „Latvijas ekonomists”, „Tirgotājs”. 
Avīzes „Dienas bizness”, „Diena”. 
 
Interneta avoti: 
www.alberts.lv 
www.bestmarketing.lv 
www.lra.lv 
 

http://www.alberts.lv
http://www.bestmarketing.lv
http://www.lra.lv
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Kursa nosaukums Marketinga komunikācijas 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Kontaktstundu skaits 60 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 30 
 
Kursa autors: Svetlana Gaile 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar mārketinga komunikāciju būtību, nozīmi un vietu 
sabiedrībā un uzņēmumā, dot iespēju studentiem apgūt mārketinga komunikācijas procesa 
likumsakarības un iegūt prasmes mārketinga komunikāciju procesa plānošanā.  
Šī studiju kursa ietvaros netiek iekļauta reklāma, jo studenti apgūst atsevišķu studiju kursu 
„Reklāma”. 
 
Studiju kursa uzdevumi: sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas saistītas ar 
mārketinga komunikāciju plānošanu uzņēmumā. 
  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: jāizprot mārketinga komunikāciju būtību 
konkrētā uzņēmumā, jāprot noteikt mārketinga komunikācijas mērķus un stratēģijas, izstrādāt 
mārketinga komunikāciju aktivitāšu plānu konkrētam uzņēmumam un produktam, vadoties no 
teorētiskām zināšanām un pieredzes. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Mārketinga komunikāciju komplekss. 
2. Mārketinga komunikāciju procesa būtība, tā modeļi. 
3. Pirkšanas process; faktori, kas ietekmē pircēju rīcību tirgū. 
4. Mārketinga komunikāciju plāns: situācijas analīze, mērķa tirgus, mērķi, stratēģijas, 

taktika, resursi, laika plānojums, monitorings. 
5. Korporatīvā identitāte un tēls. 
6. Sabiedriskās attiecības. 
7. Sponsorēšana. 
8. Pārdošanas veicināšana. 
9. Izstādes. 
10. Pārdošanas vieta. 
11. Iepakojums kā komunikācijas līdzeklis. 
12. Tiešais mārketings, datu bāzes veidošana. 
13. Personiskā apkalpošana. 
14. Pārdošanas personāla vadīšana. 
15. Integrēto mārketinga komunikāciju būtība un mērķi.  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā aktīvi jāpiedalās semināros un praktiskās nodarbībās, jāizpilda 
patstāvīgie darbi, starppārbaudījumi un gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) starppārbaudījumi 20% 
2) semināri un praktiskās nodarbības 20 % 
3) gala pārbaudījums 30 % 
4) patstāvīgo darbu vērtējums - 30 % 
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Literatūra 
1. PraudeV., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. – Rīga: Vaidelote, 2005. - 484 lpp. 
2. P R Smith. Marketing Communications. – London: Kogan Page limited, 1996 - 403 lpp. 
3. Terence A. Shimp. Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated 
Marketing Communications. – Orlando: The Dryden Press. 1997 – 589 lpp. 
4. Lapsa T. Sabiedriskās attiecības: ievads teorijā un praksē. – Rīga: Biznesa augstskola 
Turība. 2002. - 147 lpp. 
5. Caywood L. Clarke. The Handbook of strategic Public relations and Integrated 
Communications. – London: McGraw Hill, 1997 - p 580. 
6. Praude V. Mārketings. - Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2005. – 665 lpp. 
7. Kotlers F., Mārketinga pamati. – Rīga: Jumava, 2006. – 647 lpp. 
9. Veinberga S. Publiskās attiecības: teorija un prakse. – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC,  
 327 lpp. 
10. Veinberga S. Masmediji. Prese, radio un televīzija. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC,  
 358 lpp. 
11. Olinss V., Par zīmolu. – Rīga: Neptūns, 2005. – 279 lpp. 
 
Periodiskie izdevumi 
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziņojumi un Finansu Ministrijas biļeteni. 
Latvijas Bankas publikācijas. 
Žurnāli "Kapitāls", „Latvijas ekonomists”, „Tirgotājs”. 
Avīzes „Dienas bizness”, „Diena”. 
 
Interneta avoti: 
www.alberts.lv 
www.bestmarketing.lv 
www.lra.lv 
 

http://www.alberts.lv
http://www.bestmarketing.lv
http://www.lra.lv
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Kursa nosaukums  Patērētāju uzvedība tirgū 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Līvija Ziemele 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis: sniegt zināšanas un izpratni par patērētāju uzvedību, to ietekmējošiem 
iekšējiem un ārējiem faktoriem; veidot izpratni par patērētāju uzvedības pētījumu  nozīmi 
mārketingā. 
 
Studiju kursa uzdevumi: veicināt studentu prasmi racionāli un patstāvīgi domāt, spriest, 
analizēt; veidot studentiem izpratni par patērētāju uzvedības pētījumu nozīmi efektīvas 
mārketinga stratēģijas izstrādē un funkcionēšanā; iegūt teorētiskās zināšanas un tās saistīt ar 
ekonomikas un mārketinga aktualitātēm, iesaistīt studentus kādas noteiktas problēmas izpētē.  
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: iegūt zināšanas un izpratni par patērētāju 
uzvedības pētījumu nozīmi mārketinga stratēģijā ; izprast patērētāju vajadzību plašo spektru 
un iespējas to apmierināt; izprast un novērtēt patērētāju rīcību ietekmējošos iekšējos un ārējos 
faktorus; izprast patērētāju lēmuma pieņemšanas posmus; zināt un izprast patērētāju tiesības, 
to nozīmi; prast teorētiskās zināšanas izmantot praktiski. 
 
 Studiju kursa plāns  
1. Ievads studiju kursā „ Patērētāju uzvedība tirgū” 
2. Patērētāju uzvedība un mārketings 
3.    Patērētāju uzvedība 
4.    Patērētāju lēmuma pieņemšana 
5.    Patērētāju tiesības 
 
 
 Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāveic semināru un patstāvīgo darbu uzdevumi, kas tiek vērtēti 
ar ieskaiti, jānokārto ieskaite. 

 

 Gala vērtējumu veido: 
 
 Patstāvīgo darbu uzdevumu izpilde 30% 
 Semināru uzdevumu izpilde  30% 
 Ieskaite 40% 
 
 
Literatūra 
 
§ Kotlers F. Mārketinga pamati. 2006. 
§ Praude V. Mārketings. 2004. 
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§ Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. 2002. 
§ Kotler P., Armstrong C. Principles of Marketing. 1998. 
§ Engel I.F., Blackwell R.D., Miniard  P.W.  Consumer Behavior. 1995. 
§ Энджел Ф.Дж.,Блекуел Р.Д., Mиниард П .Y. Поведение потребителей. 1999. 
§ Makaрова  T.Н., Лыгинa Н.И. Поведение потребителей . 2005. 
§ Федько Н.Г., Федько В.П. Поведение потребителей . 2001. 
§ Вaсильев Г.A. Поведение потребителей . 2005. 
§ Швaрц Б. Парадокс выбора. .2005. 
§ Мокшанцев Р.И. Психология рекламы.  2000. 
§ Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. 1999. 
§ Reņģe V. Sociālā psiholoģija. 2002. 
§ Uzņēmējdarbība un uzdrīkstēšanās. 1996. 
§ Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. 2003. 
§ Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. 2000. 
§ Garleja R. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšanā. 2001. 
§ Bordens K.S., Horovitz I.A. Social psychology. 2002. 
§ Brehm S.S., Kassin S.M., Fein S. Social psychology. 1999. 
§ LR likumi un normatīvie akti 
§ Periodikas izdevumi. 
§ Internetresursi 
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Kursa nosaukums Starptautiskais mārketings 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Andrejs Lazdiņš. 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis: 

o Pārzināt starptautiskā mārketinga dažādus aspektus. 
o Analizēt un izskaidrot starptautiskā mārketinga nepieciešamību. 
o Analizēt un novērtēt Latvijas iekšējo vidi, kas ietekmē kompānijas starptautiskā 

mārketinga aktivitātes 
o Analizēt un novērtēt Latvijas tirdzniecības partneru – valstu iekšējo vidi, kas 

ietekmē kompānijas starptautiskā mārketinga aktivitātes 
o Analizēt un izskaidrot starptautiskās vides īpatnības, kas ietekmē kompānijas 

starptautiskā mārketinga aktivitātes 
o Novērtēt dažādas eksporta stratēģijas 

o Plānot starptautiskā mārketinga aktivitātes  
Studiju kursa uzdevumi: Iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautiskajā 
mārketingā, stratēģiju noteikšanā, darbību plānošanā.  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Zināt un prast analizēt un vērtēt 
starptautisko tirgu. Prast izveidot ekonomiski pamatotu starptautiskā mārketinga darbības 
programmu maziem un vidējiem uzņēmumiem.  
 
Studiju kursa plāns: 

1. Starptautiskās tirdzniecības evolūcija, globalizācijas procesi 
2. Latvijas ārējās tirdzniecības attīstība 
3. Starprautiskā mārketinga vide 
4. Mārketinga stratēģiskā plānošana 
5. Mārketinga komplekss (5P) starptautiskajā mārketingā 
6. Darbības plāns un kontrole 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda kursa darbs, kurš sastāv no uzņēmuma un produktu 
analīzes, starptautiskā tirgus situācijas analīzes, darbības plāna. Šis darbs tiek vērtēts ar 
atzīmi. Jānokārto ieskaite. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30% 
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 % 
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 % 

 
Literatūra: 

1. Libermanis E. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija.- Rīga.: Kamene, 1997. 
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2. Kaktiņš I. ICOTERMS – 1990/ Palīgs biznesā.- Rīga.: Asja, 1993.-5.-71 lpp 
3. Kotler P. Marketing Management.- Prentice-Hall International (UK) Limited, 1997,   

p. 429 ISBN 0-13-261363-8 
4. Paliwoda S. International marketing.- Samfundslitteratur, 1987. 

ISBN 87-593-0105-8 
5. J. Ahenbahs, J. Beļčikovs, Uzņēmējdarbība tirgzinībās.- Rīga: Vaidelota, 1999.- 212 

lpp. 
6. Dž. Blaits, Mārketings (rokasgrāmata).- Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.- 284 lpp. 
7. V. Praude, J. Beļčikovs, Mārketings.- Rīga: VAIDELOTE,1999.- 558 lpp. 
8. V. Praude, Mārketings.- Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004.- 665 lpp. 
9. I.Forands, Stratēģija kvalitāte.- Rīga: „Elpa-2”, 2000.- 253 lpp. 
10. I.Forands, Biznesa vadības tehnoloģijas.- Rīga: Elpa-2”, 2004.- 330 lpp. 
11. H. Diderihs, Uzņēmuma ekonomika.- Rīga: Zinātne, 2000.- 515 lpp. 
 

Periodiskie izdevumi: 
       Žurnāls „Kapitāls”. 
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Studiju kursa nosaukums Pakalpojumu mārketings 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundas 40 
tajā skaitā praktiskās nodarbības 20 

Kursa autors: Ieva Suškeviča 

1. Studiju kursa anotācija 
KURSA MĒRĶIS – dot studentiem iespēju novērtēt pakalpojumu lomu uzņēmuma darbībā, 
saskatīt pakalpojuma mārketinga atšķirības un specifiskos darbības virzienus, kā arī piemērot 
teorētiskās zināšanas praktisku jautājumu risināšanā. 

Studiju kursa uzdevumi: 
8. Sistematizēt un paplašināt zināšanas, kas iegūtas iepriekšējos kursos „Mārketings” 

(pamatkurss) un „Mārketings” (menedžments); 
9. Izmantot teorētiskās zināšanas specifisku, tas ir pakalpojuma mārketinga problēmu 

analīzē un risināšanā. 

Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: 
iegūt zināšanas un izpratni par pakalpojumu sfērās pieaugošo nozīmi, noteikt un izprast 
pakalpojumu unikālos aspektus. Jāspēj patstāvīgi analizēt pakalpojumu sfēru, izstrādāt un 
ieviest mārketinga stratēģijas pakalpojumu sfērā. 

Studiju kursa plāns 
37. Ievads pakalpojumu mārketingā. 
38. Patērētāja loma pakalpojumu mārketingā. 
39. Pakalpojumu veidošana un standarti. 
40. Pakalpojumu sniegšana. 
41. Pakalpojumu vadīšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, pozitīvs vērtējums patstāvīgajos 
darbos un pārbaudes darbos. Gala pārbaudījums ─ ieskaite. 

Gala vērtējumu veido: 
1. Studiju projekti ─ 50% 
2. Darbs auditorijā (praktisko situāciju analīze, uzdevumi, semināri un kontroldarbi) ─ 

25% 
3. Apmeklējums ─ 5% 
4. Gala pārbaudījums (ieskaite) ─ 20% 

Literatūra: 
Blaits Dž. Mārketings. − Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. − 284 lpp. 
Briģe A. Lietišķais mārketings. − Rīga: Zvaigzne ABC, 2004 − 108 lpp. 
Gaile-Sarkane I., Andersone I. Situācijas un uzdevumi tirgzinībās. − Rīga: RTU 
izdevniecība, 2004. − 75 lpp. 
Kalka R., Mēsena A. Mārketings. − Rīga: DeNovo, 2004. ─ 127 lpp. 
Kotlers F. Mārketinga pamati. − Rīga: Apgāds „Jumava”, 2006. ─ 647 lpp. 
Leihers R. Veiksmīga pārdošana. ─ Rīga: DeNova, 2004. ─ 128 lpp. 
Leiks N., Hekī K. Klientu apkalpošanas rokasgrāmata. ─ Rīga: SIA „Lietišķās 
informācijas dienests”, 2005. ─ 216 lpp. 
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Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. − Rīga: Vaidelote, 1999. − 559 lpp. 
Praude V. Mārketings. − Rīga: Izglītības soļi, 2004. − 665 lpp. 
Brassington F., Pettit S. Principles of Marketing. − London: Prentice Hall, 2003. − 
1136 p. 
Kotler P. Marketing management. − USA: Prentice Hall, Inc., 2000. − 718 p. 
Беквит Г. Четыре ключа к маркетингу услуг. ─ Москва: Альпина Бизнес Букс, 
2004. ─ 223 c. 
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. − Санкт-Петербург: Питер, 2003. − 752 c. 
Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. − Санкт-
Петербург: Вилямс, 1998. − 1056 c. 
Periodika 
Centrālas statistikas pārvaldes izdevumi 
Interneta resursi 
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Kursa nosaukums Biznesa angļu valoda 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundu skaits 80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 40 
 
Kursa autors: Baiba Nollendorfa 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – Biznesa angļu valodas kurss – reklāma un marketings – ir balstīts uz divos 
koledžas studiju gados apgūtajām lietišķās angļu valodas zināšanām. Trešajā studiju gadā 
galvenā vērība pievērsta biznesa jomām, kuras ir saistītas ar izvēlēto specialitāti. Kursa 
mērķis – iegūt padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas valodu pielietojot reklāmas un 
mārketinga sfērā.  
Studiju kursa uzdevumi: nodrošināt un attīstīt spēju runāt un diskutēt biznesa situācijās, 
kuras saistītas ar reklāmas izpratni, analīzi, pārdošanu, produktu un kompānijas 
prezentācijām, iegūt un spēt analizēt reklāmas un marketinga informāciju, spēt pasūtīt un 
pārdot preces mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, apgūt prasmes rakstīt ziņojumus, 
reklāmas devīzes, produktu aprakstus utt. Būt spējīgam darboties dažādās sociālās un biznesa 
situācijās ar izpratni un jūtīgumu pret kultūras atšķirībām.  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Iegūt biznesa angļu valodas 
pamatzināšanas, valodas kompetenci, komunikācijas prasmes biznesa angļu valodas nozarē – 
reklāma un marketings, kaut arī tikai daži studenti turpmāk strādās biznesa vidē, kur 
komunikācija notiek tikai angļu valodā, jāņem vērā, ka lielākā daļa marketinga, tirdzniecības 
un reklāmas literatūras ir angļu valodā, tādēļ konceptu, terminoloģijas un komunikatīvo 
prasmju apguve ir ļoti svarīga.      

Studiju kursa plāns 
1.Brendu vadība 
2.Marketinga tehnoloģijas 

3.Marketinga ētika 
4.Kavalitātes kontrole 

5.Pārdošanas tehnoloģijas – Prezentācija 
6.Biznesa sarunas 

7.Globālais marketings 
8.Korporatīvā kultūra. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda četri patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un 
viens patstāvīgais darbs par kādu  problēmu vai norisēm saistībā ar Latvijas situāciju ES, kas 
tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto  starp  pārbaudījumi, kuri notiek pēc katras nodaļas 
pabeigšanas .un var notikt gan rakstu darbu, gan prezentāciju, gan lomu spēļu veidā. un gala 
pārbaudījums, kas tiek kārtots kursa beigās. Novērtējumam jāaptver visas valodas prasmes, 
kuras studentam ir nepieciešamas tagad vai būs nepieciešamas nākotnē. Kursa beigās students 
kārto eksāmenu, bet kursa novērtējumam nevajadzētu balstīties tikai un vienīgi uz atzīmi 
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eksāmenā. Tieši tāpēc lielāks uzsvars tiek likts uz novērtējumu visa kursa laikā, kas ietver 
sevī’’ visa portfeļa „ vērtējumu , ietverot iepriekš vērtētos rakstu darbus, prezentācijas utt. 

 Gala vērtējumu veido: 
Pēdējais eksāmens            30% 
Portfelis                             40% 
Ieskaites, kontroldarbi        20% 
Apmeklējums, aktivitāte   10% 
 
Literatūra 
1.Business Matters. Powel. 
2.Presenting Facts and Figures. Kerridge. Longman. 
3.Business Language Practice. J.M Milne L.T.B. Oxford University Press.   
4.English for Business. A Functional Approach. J. Chilver 
5.Test Your Business English. J.S McKellen. Penguin English. 
6.The Language of Business English. (Grammar and Functions). Nick Brieger. And Simon 
Sweeney. Prentice Hall International. 
7. Commerce in Action. Peter and Joan Moss. Oxford University Press. 
8.Oxford Learner’s Grammar. John Eastwood. Oxford University Press. 
9.Business Class. Cotton, Robbins. Nelson Business English. 
10.Intelligent Business. C.H Johnson, I. Barral. Longman. 
 
Periodiskie izdevumi 
Video, audio materiāli. 
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Kursa nosaukums     Biznesa Vācu valoda 
Studiju kursa statuss    Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti      4 
ECTS kredītpunkti     6 
Kontakstundu skaits     80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi  40 
 
Kursa autors: Indra Goldmane 
 
Studiju kursa anotācija 
 
Kursa mērķis – turpināt koledžā iegūto zināšanu un prasmju apguvi lietišķajā valodā saiknē 
ar zināšanām uzņēmējdarbībā savā nozarē – tirgzinībā. Sagatavot studentus šo prasmju 
pielietošanā savā turpmākajā darbā. 
 
Studiju kursa uzdevumi: 

• iegūt un padziļināt zināšanas, iemaņas un prasmes visos darījumu valodas aspektos; 
• pilnveidot informācijas iegūšanu un apkopošanu; 
• apgūt sarežģītās gramatikas struktūras, kas nepieciešamas tekstu lasīšanai un lietišķajā 

sarakstē. 
 
Pēc kursa apguves studentam nepieciešams: prast lietot vācu valodu lietišķajos kontaktos 
savā specialitātē, iegūt, apstrādāt un izmantot nepieciešamo informāciju, patstāvīgi papildināt 
savas darījumu valodas zināšanas. 
 
Studiju kursa plāns 
1. Reklāma un mārketings 
(reklāma, tās nozīme, reklāmas veidi, uzņēmumi, kas nodarbojas ar reklāmu, mārketings, 
reklāmas analīze, mērķa tirgus, gadatirgu un izstāžu loma preču noieta paplašināšanā) 
2. Tirdzniecība, tirgzinība 
(dažādi veikalu tipi, apgrozījums un peļņa mazumtirdzniecībā, zīmolu preces, tirdzniecība pēc 
pasūtījuma, patērētāju vajadzības apmierināšana) 
3.Imports, eksports 
(eksports un tās loma, izpēte, eksporta un importa attiecības, situācija Vācijā un Latvijā, ES 
vienotais iekšējais tirgus, Latvija kā vienotā tirgus dalībniece) 
4. Finansu institūcijas 
(banku darījumi, kredītpolitika, Eiropas Centrālās bankas monetārā politika, birža, vērtspapīri, 
akcijas) 
5. Sakaru sistēma 
(Vācijas federālais pasts, pasta funkcijas Latvijā, dažādu saziņas līdzekļu veidi) 
6. Datu apstrāde  
(dators un darba tirgus, datorizācijas ietekme uz produktivitāti) 
7. Transports, satiksme, loģistika 
(satiksmes veidi, apkārtējā vide un transports, preču pārvadāšana, tarifi, loģistika) 
8. Tūrisms 
(tūrisma industrija, tūrisma attīstība Latvijā) 
9. Lauksaimniecība 
(pārtikas produkti un ķīmija, Eiropas Savienības agrārā politika un tās ietekme uz Latvijas 
lauksaimniecību, lauksaimniecības uzņēmumi, ekoloģiski tīru produktu ražošana un 
tirdzniecība.) 
10. Enerģētika un rūpniecība 
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(situācija Vācijas Federālajā Republika un Latvija) 
11. Darba attiecības uzņēmumā 
(vadības stils uzņēmumos, darba devēju un darba ņēmēju tiesības un pienākumi, darbinieku 
izaugsmes iespējas) 
12. Uzņēmuma politika 
(tirgus dinamika un bezdarbs, „Preču grozs”, Valsts budžets, nodokļi, nodokļu sistēma) 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apguves laikā jāizpilda četri patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un viens 
patstāvīgais darbs (referāts), par studenta interesējošu un aktuālu tēmu tirgzinībā, kas tiek 
vērtēts ar atzīmi. Jānokārto divas mutvārdu un četras rakstiskas ieskaites un gala 
pārbaudījumus. 
 
Gala pārbaudījumu veido:  
Mutvārdu un rakstiskās ieskaites  30% 
Patstāvīgie darbi   30% 
Gala pārbaudījums   40% 
 
Literatūra  
 

11. G. Nicolas, H. Sprenger, W. Weermann Wirtschaft – auf Deutsch, Klett Edition 
Deutsch, 1995 

12. Ch. Braun, W. Bruggemann, W. Weermann Handbuch fur den Unterricht (Wirtschaft 
– auf Deutsch), Klett Edition Deutsch, 1996 

13. Lathar Jung Fachsprache Deutsch. Betriebswirtschaft. Lese und Arbeitsbuch, Max 
Hueber Verlag, 1999 

14. W. Sehmite, H. Sticker Das Setifikat Deutsch fur den Beruf. Goethe – Institut, 
Munhen, 1998 

15. Videosprachkurs fur Wirtschaftdeutsch. Geschaftkontakte. Langenscheidt, 1995 
16. R. Buhlmann, A. Fearns, E. Leimbacker Wirtschaftsdeutsch von A bis Z. 

Langenscheidt, Berlin, 1999 
17. Dr. W. Lippens Im Kreislauf der Wirtschaft, Einfuhrung in die Volkswirtschaftslehre, 

Bundesverband deutscher Banken e.V., Koln, 1998 
18. Rudolf Sachs Deutsche Handelskorrespondenz, 1994 
19. Susanne Pischel Geschaftskorrespondenz, Darījumu korespondence, paraugteksti, 

Zvaigzne ABC, 2000 
20. Periodiskie izdevumi: Makt, Handelsblatt, Baltische Rundschau, Frankfurter 

Allgemeine, video, audio aparatūra 
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Konkrētās profesijas studiju kursi 
 

Studiju virziens – Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi 
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Kursa nosaukums Finansu grāmatvedība  
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Kontaktstundu skaits 60 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 30 
 

Kursa autors: Linda Ābele 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - Sniegt zināšanas par grāmatvedības uzskaiti dažādos uzņēmumos, un 
nodokļu un nodevu aprēķināšanas metodiku, ārējo un iekšējo faktoru ietekmi uz nodokļu 
maksājumu lielumu un izmaiņām. 
Studiju kursa uzdevumi: dot profesionālas zināšanas un iemaņas, lai mācību iestādes 
beidzējs spētu strādāt par grāmatvedi vai uzņēmuma finansu nodaļas vadītāju. 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: sastādīt uzņēmumā lietojamo kontu plānu 
un iegrāmatot biznesa plānā paredzētās saimnieciskās operācijas pēc divkāršā ieraksta 
sistēmas, izvēlēties optimālo grāmatvedības organizācijas formu un atbilstoši tai kārtot 
uzskaites reģistrus, sastādīt uzņēmuma gada pārskatu saskaņā ar LR “Gada pārskatu likumu”, 
analizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli pēc gada pārskata datiem. Prast noformēt un uzglabāt 
grāmatvedības dokumentus un pielietot jaunākās informācijas tehnoloģijas grāmatvedības 
uzskaitē. 
 

Studiju kursa plāns 
16. Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi. 
17. Grāmatvedības likumdošana LR. 
18. Grāmatvedības uzskaites pamati. 
19. Grāmatvedības organizācijas formas. 
20. Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite. 
21. Norēķini par darba samaksu un ieturējumi no tās. 
22. Nodokļu uzskaite. 
23. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem. 
24. Krājumu uzskaite. 
25. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 
26. Uzņēmuma darbības finansiālo rezultātu uzskaite. 
27. Komercdarījumu grāmatvedības uzskaites uzņēmumā. 
28. Līdzekļu izveidošanas avotu uzskaite. 
29. Īpatnības grāmatvedības uzskaites organizācijā. 
30. Grāmatvedības pārskati. 
31. Gada pārskata analīze. 
32. Grāmatvedības uzskaite ar datora palīdzību. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un 
viens patstāvīgais darbs par kādu makroekonomikas problēmu, kas tiek vērtēts ar atzīmi. 
Jānokārto četri starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums. 
 

Gala vērtējumu veido: 
1. Pastāvīgie darbi - 50%. 
2. Eksāmens – 50%. 
3. Kursa darbs. 
Eksāmenu studenti kārto rakstiskā veidā, analizējot situācijas, risinot uzdevumus un atbildot 
uz testu jautājumiem. 
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Priekšmeta galīgā atzīme atkarīga no katra patstāvīgā darba novērtējuma. Katru patstāvīgo 
darbu novērtē ar atzīmi, balstoties uz tā saturu, aprēķiniem un prezentāciju. Kursa darbu 
novērtē ar atzīmi, ņemot vērā saturu, aprēķinus un prezentāciju. Kursa galīgā atzīme veidojas 
no eksāmena un praktisko darbu novērtējuma. 
 

Literatūra 
Bendarskis L., Paupa V., Vaikulis I. Finansu pārskata analīze. - R.: LU, 63 lpp. 
Benze I. Finansu grāmatvedība. - R.: Grāmatvedis, 1995. - 288 lpp. 
Benze I., Rozentāls T., Dreimane S., Vēvers E. - Uzņēmuma grāmatvedība un pašizmaksas 
aprēķināšana. - R.: V/U ‘’Agroinformācija’’, 1993. - 225 lpp. 
Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite. - R.: ADREMS, 1995. - 112 lpp. 
Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. – R.: Izglītības 
soļi, 2004. – 246 lpp. 
Ieteikumi grāmatvežiem. - R.: Zvērinātu revidentu konsultāciju birojs, 1996.- 70 lpp. 
Januška M. Finansu un grāmatvedības kontrole firmā. – Rīga: Merkūrijs LAT, 2002. – 144 
lpp. 
Januška M. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās. – Rīga: Merkūrijs LAT, 2002. – 
406 lpp. 
Januška M. Mūsdienu prasības bilances kontu uzskaitei un analīzei. – Rīga: Merkūrijs LAT, 
2002. – 168 lpp. 
Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1 “Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes” 
Latvijas grāmatvedības standarts Nr.2 “Naudas plūsmas pārskats” 
Latvijas grāmatvedības standarts Nr.3 “Notikumi pēc bilances datuma” 
Latvijas grāmatvedības standarts Nr.4 “Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu 
izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas” 
Latvijas grāmatvedības standarts Nr.5 “Ilgtermiņa līgumi” 
Latvijas grāmatvedības standarts Nr.6 “Ieņēmumi” 
Latvijas grāmatvedības standarts Nr.7 “Pamatlīdzekļi” 
Latvijas grāmatvedības standarts Nr.8 “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” 
Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību” 

Latvijas Republikas likums “Gada pārskatu likums” 
Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. – Rīga: Lietišķās informācijas centrs, 2003. – 
236 lpp. 
LR MK noteikumi Nr. 584 no 2003.g. 21.oktobra “Kases operāciju uzskaites noteikumi”. 
LR MK noteikumi Nr. 585 no 2003.g. 21.oktobra “Par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu 
un organizāciju”. 
Stiglica L. Finanšu grāmatvedības praktikums – R.: Biznesa Partneri, 2004. – 96 lpp. 
Uzņēmumu gada pārskats: dokumenti, komentāri, prakse. - R.: Mamuts, 1997.-368 lpp. 
Zariņa V. Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums – R.: Biznesa augstskola Turība, 2004. – 
158 lpp. 
 

Periodiskie izdevumi 
Laikraksts “Dienas Bizness” 
Žurnāls “Bilance” 
Žurnāls “Ekonomika un grāmatvedība” 
Žurnāls "Kapitāls" 
Žurnāls „Latvijas ekonomists” 

Periodiskie izdevumi 
“Latvijas Vēstnesis” 
“Dienas bizness” 
Žurnāls "Bilance" 
Žurnāls „Latvijas ekonomists” 
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Kursa nosaukums    Vadības grāmatvedība 
Studiju kursa statuss   Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti     4 
ECTS kredītpunkti    6 
Kontaktstundas    80 
Tai skaitā semināri un praktiskie darbi 40 
 
Kursa autors: Hilda Krogzeme 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – dod zināšanas un profesionālās iemaņas uzņēmējdarbības vadīšanā, 
nepieciešamās informācijas sagatavošanā, analīzē, novērtēšanā un lēmumu pieņēmšanā. 
Studiju kursa uzdevumi: 

Iegūt teorētiskās un praktiskā zināšanas par ar uzņēmējdarbību saistītu projektu, plānu, 
tehnoloģisko un analitisko informāciju un informācijas pielietošanu lēmumu pieņemšanā, 
prast sastādīt un novērtēt uzņēmējdarbības plānus, uzņēmuma vadības pārskatus, izprast 
uzņēmējdarbību raksturojošās rādītāju sistēmas un rādītājus ietekmējošos faktorus, analizēt un 
vērtēt pieņemto lēmumu izpildi. 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: 
-zināt un izprast vadības grāmatvedības nozīmi ar uzņēmējdarbību saistītu lēmumu 
pieņemšanā. Prast pamatot: 
-ar īslaicīga rakstura problēmu risināšanu saistītus lēmumus 
-ierobežojošo faktoru uzspiestus lēmumus 
-lēmumu nenoteiktības apstākļus 
-prast plānot budžetu 
-prast analizēt un kontrolēt uzņēmējdarbības finanšu rezultātus 

 
Studiju kursa plāns 
1. Vadības grāmatvedība kā uzņēmuma informācijas sistēmas sastāvdaļa 
2. Vadības grāmatvedība un lēmumu pieņemšana 
3. Izmksas, to klasifikācija 
4. Pašizmaksas kalkulācijas 
5. Budžets un tā plānošana 
6. Budžeta kontrole un noviržu analīze 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikājāizpilda patstāvģie darbi, kas vērtēti ar ieskaiti un viens 
patstāvīgais darbs par uz’ņēmējdarbības budžeta plānošanu, ieskaitot funkcionālo un finanšu 
budžeta sastādīšanu, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto ieskaite un gala pārbaudījums. 

 
Gala vērtējumu veido 
Darbs praktiskajās nodarbībās 3. un 4.semestra laikā – 30% 
Eksāmens – situāciju analīze, tests – 70%. 
 
Literatūra 
1.R.Alsiņa, G.Gertners 
Uzņēmējdarbība plānošanas principi un metodes, RTU – 2005. 
2. R.Alsiņa 
Vadības grāmatvedības pamati. Raka 2000. 
3. A.Pelšs 
Vadības grāmatvedība I daļa Rīga, 2001. 
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4.A.Pelšs 
Vadības grāmatvedība II daļa, Rīga, 2001. 
5.Vadības grāmatvedība 1.-4.daļa – Londona: Ernst & Eong, 1995. 
6.M.Rurāne. Finanšu menedžments. Rīga; izdevn. Turība, 2005. 
7. Эрик Хелферт. Еухника финансового анализа. М., 1995. 
8. Žurnāli “Latvijas ekonomists”, “Kapitāls”, “Komersants”, “Bilance”. 
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Kursa nosaukums Nodokļi un nodevas 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 4,5 
Kontaktstundu skaits 60 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 30 
 
Kursa autors: Linda Ābele 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - nolūks ir dot nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaņas nodokļu un 
nodevu likumdošanā, praktiskajā uzņēmējdarbības organizēšanā.  

Studiju kursa uzdevumi: Sniegt zināšanas par nodokļu un nodevu sistēmas uzbūvi, tās 
nozīmīgākajiem likumdošanas aktiem, metodisko un analītisko informāciju. 
Izprast nodokļu sistēmas ekonomisko būtību, nozīmīgāko nodokļu un nodevu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības rezultātiem; nodokļu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību. 
 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Prast pieņemt ekonomiski pamatotus 
lēmumus uzņēmējdarbības formu izvēlē saistītā ar nodokļu sistēmas prasībām, rēķināt 
modelētus situācijas nodokļu aprēķinus, izvēlēties iespējamos nodokļu atvieglojumus un 
atlaides atbilstoši uzņēmējdarbības veidam. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Ievaddaļa  
2. Nodokļu funkcijas un veidi, nodokļu likmes  
3. Latvijas nodokļu un nodevu sistēma 
4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
6. Pievienotās vērtības nodoklis 
7. Nekustamā īpašuma nodoklis 
8. Akcīzes nodoklis. 
9. Akcīzes nodoklis naftas produktiem. 
10. Muitas nodoklis. 
11. Dabas resursu nodoklis. 
12. Izložu un azartspēļu nodoklis. 
13. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi 
14. Nodokļu aprēķināšanas īpatnības individuālajā uzņēmumā un statūtsabiedrībās  

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un 
viens patstāvīgais darbs par kādu situāciju saistībā ar nodokļiem un nodevām, kas tiek vērtēts 
ar atzīmi. Jānokārto trīs starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais starp pārbaudījums 10% 
2) otrais starp pārbaudījums 10 % 
3) trešais starp pārbaudījums 10 % 
4) apmeklējums 10 % 
5) gala pārbaudījums 30 % 
6) patstāvīgo darbu vērtējums - 30 % 
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Literatūra 
LR Nodokļu sistēma 
LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 
Latvijas Vēstnesis 
A. Zvejnieks. Nodokļi un nodevas. RTU., Rīga, 1996. 
 
Periodiskie izdevumi 
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziņojumi un Finansu Ministrijas biļeteni. 
Žurnāls “Kapitāls” 
Žurnāls “Latvijas ekonomists” 
Žurnāls “Bilance” 
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Kursa nosaukums Revīzija un kontrole 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 2 
ECTS kredītpunkti 3 
Kontaktstundu skaits 40 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 20 
 
Kursa autors: Linda Ābele 
 
Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis - dot profesionālas iemaņas uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās kontroles 
veikšanā.  
Studiju kursa uzdevumi: sniegt zināšanas uzņēmuma iekšējās un ārējās kontroles 
procedūras nepieciešamību un nozīmi, izprast iekšējās un ārējās kontroles veidus, formas un 
nozīmi uzņēmējdarbībā  
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: prast veikt kontroli un sastādīt kontroles 
pārskatus 
 
Studiju kursa plāns 

1. Saimnieciskās kontroles būtība, nozīme un organizācija. 
2. Kontroles veidi un formas. 
3. Revīzijas un kontroles darba mērķis, vadības pamatprincipi. 
4. Revīzijas darba etapi. 
5. Grāmatvedības objektu iekšējās kontroles pamatvirzieni. 
6. Dokumentālās revīzijas tehnika. 
7. Riska noteikšana un iekšējā kontrole pēc starptautiskajiem revīzijas datiem. 
8. Faktiskās revīzijas tehnika. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti. 
Jānokārto trīs starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais starp pārbaudījums 10% 
2) otrais starp pārbaudījums 10 % 
3) trešais starp pārbaudījums 10 % 
4) apmeklējums 10 % 
5) gala pārbaudījums 30 % 
6) patstāvīgo darbu vērtējums - 30 % 

 
Literatūra 

1. ACCA, Latvijas universitāte. Ievads auditā. - ACCA, Latvijas universitāte, 1993. – 
167. Lpp. 

2. Lielbritānijas auditorfirma “Moore Stephen”, Latvijas Universitāte. Grāmatvedības un 
audita pamati starptautisko standartu skatījumā. (Semināru materiāli). – Rīga: Latvijas 
Universitāte, 1996. – 143. lpp. 

3. Latvijas Republikas Finansu ministrijas instrukcija Nr.3 ”Valsts (pašvaldības) budžeta 
iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija”, 2003. g. 

4. Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību”, 1992.g. 
5. Latvijas Republikas likums “Par budžeta un finansu vadību”, 1994.g. 
6. Latvijas Republikas likums “Par pašvaldības budžetiem”, 1995.g. 
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7. Latvijas Republikas likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, 1992.g. 
8. Latvijas Republikas likums “Par valsts kontroli”, 1995.g. 
9. Latvijas Republikas likums “Par zvērinātiem revidentiem”, 2001.g. 
10. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.339 “Ministrijas un citas 

centrālās valsts iestādes iekšējās revīzijas noteikumi”, 1996.g. 
11. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.585 “Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 2003.g. 
12. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.342 “Noteikumi par iekšējo 

auditu”, 1999.g. 
13. Latvijas Republikas Ministru padomes lēmums Nr.259 “Par ministriju un pašvaldību 

darba pilnveidošanu revīzijas jautājumos”, 1992.g. 
14. Ludboržs I., Ceimere L., Čapkeviča L., Daņēviča D., Glāzere S., Hrjukina S., Karpova 

S., Kālis M., Liepa L., Malējs A., Ponomarjovs A. Plānotie grozījumi Latvijas 
grāmatvedības likumdošanā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas direktīvu 
prasībām // Grāmatvedība un revīzija. – Nr.2003/2, 12. lpp 

15. Mālderis G. Grāmatvedība, revīzija, audits. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 
– 122. lpp. 

16. Mālderis G. Revīzija un audits. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 86. lpp. 
17. Starptautiskā Revidentu Federācija. Starptautiskie revīzijas standarti un starptautiskie 

revīzijas prakses paziņojumi. – Rīga: Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas 
Izglītības centrs, 1998. – 470. lpp. 

18. Starptautisko grāmatvedības standartu komiteja. Starptautiskie grāmatvedības 
standarti. – Londona, Starptautisko grāmatvedības standartu komiteja, 2000. – 1030. 
lpp. 

19. Žečickis V. Revīzijas un kontroles pamati. – Rīga: apgāds “Zvaigzne ABC”, 1996. – 
126. lpp. 

 
Periodiskie izdevumi 
Žurnāls “Revīzija un kontrole” 
Žurnāls “Latvijas ekonomists” 
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Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības finanses 
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 3 
ECTS kredītpunkti 5 
Kontaktstundu skaits 60 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 30 
 
Kursa autors: Kārlis Subatnieks 
 
Studiju kursa anotācija 

Kursa mērķis - dot nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaņas uzņēmējdarbības 
finansēšanas jomā, kā arī finansēšanas lēmumu pieņemšanā. 

Studiju kursa uzdevumi:  
• iepazīties ar uzņēmuma mērķiem un līdzekļu apriti un izpētīt kapitāla vajadzības 

veidošanos uzņēmumā; 
• pārzināt uzņēmējdarbības iekšējos un ārējos finansēšanas avotus, to priekšrocības un 

trūkumus; 
• jāprot analizēt un izvērtēt kredīta izmaksas, uzņēmējdarbības finansu rezultātus un to 

ietekmējošos faktorus, tai skaitā finanšu risku; 
• jāprot sastādīt un novērtēt finanšu plānus; 
• jāzina investīciju pamatprincipus un jāprot novērtēt dažādu investīciju projektu 

izdevīgumu, izmantojot finanšu matemātikas metodes. 
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: iepazīties ar uzņēmuma mērķiem un 
līdzekļu apriti un izpētīt kapitāla vajadzības veidošanos uzņēmumā; pārzināt uzņēmējdarbības 
iekšējos un ārējos finansēšanas avotus, to priekšrocības un trūkumus; jāprot analizēt un 
izvērtēt kredīta izmaksas, uzņēmējdarbības finansu rezultātus un to ietekmējošos faktorus, tai 
skaitā finanšu risku; jāprot sastādīt un novērtēt finanšu plānus; jāzina investīciju 
pamatprincipus un jāprot novērtēt dažādu investīciju projektu izdevīgumu, izmantojot finanšu 
matemātikas metodes. 
 
Studiju kursa plāns 

1. Finanšu loma uzņēmuma sistēmā 
2. Kapitāla aprites pamatprincipi uzņēmumā 
3. Investīciju projektu novērtēšanas metodes 
4. Finansēšanas būtība, veidi un noteikumi 
5. Iekšējā finansēšana 
6. Dalības finansēšana 
7. Kreditēšana 
8. Jauktā finansēšana 
9. Līzings 
10. Finanšu plānošana 
11. Naudas līdzekļu pārvaldīšana 
12. Debitoru parādu pārvaldīšana 
13. Krājumu pārvaldīšana 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāaizstāv kursa darbs, jāizpilda viens patstāvīgais darbs, trīs 
kontroldarbi un eksāmens. 
 
Gala vērtējumu veido: 

1) pirmais kontroldarbs 20% 
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2) otrais kontroldarbs 20 % 
3) trešais kontroldarbs 20 % 
4) patstāvīgais darbs 10 % 
5) eksāmens 30 % 

 
Literatūra 
1. LR Komerclikums. 
2. LR Kredītiestāžu likums. 
3. A. Dūdele, T. Korsaka. Finansu vadības pamati. 2001. 
4. G. Gončarovs, E. Skvorcova, L. Jadčenko. Uzņēmumu finanses. 2000. 
5. M. Hazans, S. Bāliņa. Kā aug nauda. 1994. 
6. M. Jaunzeme. Finansu matemātika. 2000. 
7. O. Kutuzova. Finanses un kredīts. 2001. 
8. M. Rurāne. Finanšu menedžments. 2005. 
9. A. Adams. Investment. 1992. 
10. R.A. Brealey, S.C. Myers, A. Marcus. Fundamentals of corporate finance. 2005. 
11. M.J. Brennan. Financial markets and corporate finance. 1999. 
12. E.F. Brigham. Fundamentals of financial management. 1995. 
13. T.S. Campbell, W.A. Kracaw. Financial risk management. 1993. 
14. B. Coyle. Corporate credit analysis. 2000. 
15. P.G.A. Howells. Money, banking and finance. 1998. 
16. H. Levy, M. Sarnat. Capital investment and financial decisions. 1986. 
17. S. Lumby. Investment appraisal and financial decisions. 1995. 
18. P. McKoen, L. Gough. The finance manual for non-financial managers. 2000. 
19. E.J. McLaney. Business finance for decision makers. 1994. 
20. W.L. Megginson. Corporate finance theory. 1997. 
21. R.L. Miller, D.D. Van Hoose. Essentials of money, banking, and financial markets. 1997. 
22. F.S. Mishkin. The economics of money, banking and financial markets. 1998. 
23. J. Oliver. The lifetime financial plan. 1998. 
24. G.E. Pinches. Essentials of financial management. 1992. 
25. A.G. Puxty. Financial management. 1995. 
26. F.K. Reilly. Investments. 1986. 
27. P.F. Roden. Finance enviroment and decisions. 1986. 
28. S.A. Ross, R.W. Westerfield, J.F. Jaffe. Corporate finance. 1996. 
29. S. Sweeney. Finance. 1997. 
30. J.C. Van Horne. Fundamentals of financial management. 1992. 
31. J.E. Walter. Financial strategies for managers. 1990. 
32. J.F. Weston, T.E. Copeland. Managerial finance. 1986. 
33. B.J. Winger, N. Mohan. Principles of financial management. 1991. 
34. P. Zima. Mathematics of finance. 1988. 
 
Periodiskie izdevumi 

1. Latvijas Vēstnesis. 
2. Kapitāls. 
3. Latvijas Ekonomists. 
4. Bilance. 
5. The Economist. 
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Kursa nosaukums Biznesa angļu valoda  
Studiju kursa statuss Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti 4 
ECTS kredītpunkti 6 
Kontaktstundu skaits 80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi 40 
 
Kursa autors: Baiba Nollendorfa 
 

Studiju kursa anotācija 
Kursa mērķis – Biznesa angļu valodas kurss – nodokļi un grāmatvedība – ir balstīts uz divos 
koledžas studiju gados apgūtajām lietišķās angļu valodas zināšanām. Trešajā studiju gadā 
galvenā vērība pievērsta biznesa jomām, kuras ir saistītas ar izvēlēto specialitāti. Kursa 
mērķis – iegūt padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas valodu pielietojot finansiālo 
darbību sfērā.  

Studiju kursa uzdevumi: nodrošināt un attīstīt spēju runāt un diskutēt biznesa situācijās, 
kuras saistītas ar finanšu operāciju izpratni un analīzi. Iegūt un spēt analizēt finansiālo 
informāciju. Studenti apgūst prasmi prezentēt faktus un finanšu izrakstus. Veikt 
komunikatīvas aktivitātes (mutiskas un rakstiskas) pārstāvot savu kompāniju.  

Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Iegūt biznesa angļu valodas 
pamatzināšanas, valodas kompetenci, komunikācijas prasmes biznesa angļu valodas nozarē – 
nodokļi un grāmatvedība, kaut arī tikai daži studenti turpmāk strādās biznesa vidē, kur 
komunikācija notiek tikai angļu valodā, jāņem vērā, ka lielākā daļa finansiālas literatūras ir 
angļu valodā, tādēļ konceptu, terminoloģijas un komunikatīvo prasmju apguve ir ļoti svarīga.      

Studiju kursa plāns 
1.Skaitļu un numerācijas prezentācijas atkārtojums. 
2.Grāmatvedības pamati un mērķi. 

3.Bilance. 
4.Vadības un finanšu grāmatvedības jēdziens. Tiešās un netiešas izmaksas. 

5.Audits, audita stadijas. 
6.Auditora pienākumi. 

7.Nodokļu veidi. 
8.Nodokļu aprēķināšanas tehnoloģijas. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai. 
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda četri patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un 
viens patstāvīgais darbs par kādu  problēmu vai norisēm saistībā ar Latvijas situāciju ES, kas 
tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto  starp  pārbaudījumi, kuri notiek pēc katras nodaļas 
pabeigšanas .un var notikt gan rakstu darbu, gan prezentāciju, gan lomu spēļu veidā. un gala 
pārbaudījums, kas tiek kārtots kursa beigās. Novērtējumam jāaptver visas valodas prasmes, 
kuras studentam ir nepieciešamas tagad vai būs nepieciešamas nākotnē. Kursa beigās students 
kārto eksāmenu, bet kursa novērtējumam nevajadzētu balstīties tikai un vienīgi uz atzīmi 
eksāmenā. Tieši tāpēc lielāks uzsvars tiek likts uz novērtējumu visa kursa laikā, kas ietver 
sevī’’ visa portfeļa „ vērtējumu , ietverot iepriekš vērtētos rakstu darbus, prezentācijas utt. 
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 Gala vērtējumu veido: 
Pēdējais eksāmens            30% 
Portfelis                             40% 
Ieskaites, kontroldarbi        20% 
Apmeklējums, aktivitāte   10% 
 
Literatūra 
1.Business Matters. Powel. 
2.Presenting Facts and Figures. Kerridge. Longman. 
3.Business Language Practice. J.M Milne L.T.B. Oxford University Press.   
4.English for Business. A Functional Approach. J. Chilver 
5.Test Your Business English. J.S McKellen. Penguin English. 
6.The Language of Business English. (Grammar and Functions). Nick Brieger. And Simon 
Sweeney. Prentice Hall International. 
7. Commerce in Action. Peter and Joan Moss. Oxford University Press. 
8.Oxford Learner’s Grammar. John Eastwood. Oxford University Press. 
9.Business Class. Cotton, Robbins. Nelson Business English. 
10.Intelligent Business. C.H Johnson, I. Barral. Longman. 
11.English for Accountancy. Radice, Elliott. Prentice Hall. 
12.Accounting. Sneyd. Prentice Hall. 
 
Periodiskie izdevumi 
Video, audio materiāli.  
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Kursa nosaukums     Biznesa Vācu valoda 
Studiju kursa statuss    Konkrētās profesijas studiju kurss 
Kredītpunkti      4 
ECTS kredītpunkti     6 
Kontakstundu skaits     80 
tai skaitā semināri un praktiskie darbi  40 
 
Kursa autors: Indra Goldmane 
 
Studiju kursa anotācija 
 
Kursa mērķis – turpināt koledžā iegūto zināšanu un prasmju apguvi lietišķajā valodā saiknē 
ar zināšanām uzņēmējdarbībā savā nozarē – grāmatvedībā. Sagatavot studentus šo prasmju 
pielietošanā savā turpmākajā darbā. 
 
Studiju kursa uzdevumi: 

• iegūt un padziļināt zināšanas, iemaņas un prasmes visos darījumu valodas aspektos; 
• pilnveidot informācijas iegūšanu un apkopošanu; 
• apgūt sarežģītās gramatikas struktūras, kas nepieciešamas tekstu lasīšanai un lietišķajā 

sarakstē. 
 
Pēc kursa apguves studentam nepieciešams: prast lietot vācu valodu savā specialitātē – 
nodokļi un grāmatvedība (komunikācijā, informācijas ieguvē un apstrādē, lietišķajos rakstos), 
patstāvīgi palielināt savas darījumu valodas zināšanas. 
 
Studiju kursa plāns 
1. Profesija grāmatvedis, darba specifika, darba tirgus un perspektīvas. 
2. Dažādi uzņēmuma tipi, mārketings 
3. Latvija Eiropas Savienībā, ES vienotais tirgus, ES vienotā valūta – eiro. 
4. Bankas un to darījumi, birža, vekseļi, vērtspapīri, akcijas, Eiropas Savienības centrālā 
banka un tā monetārā politika 
5. Valsts budžets 
6. Datu apstrāde, datorizācijas ietekme uz darba procesu un produktivitāti 
7. Grāmatvedības pamati 
8. Bilance, uzņēmuma finansiālais novērtējums, bilances sastāvdaļas 
9. Vadības un finansu grāmatvedība, tiešās un netiešās izmaksas 
10. Audits, audita stadijas, auditora pienākumi, audita kvalitātes nodrošinājums 
11. Nodokļi un nodevas, nodokļu likumdošana, nodokļu veidi, nodokļu aprēķināšana, nodokļi 
un nodevas Latvijā, problēmas un tendences 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Studiju kursa apguves laikā jāizpilda četri patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un viens 
patstāvīgais darbs (referāts), par studentu interesējošu un aktuālu tēmu grāmatvedībā, kas tiek 
vērtēts ar atzīmi. Jānokārto divas mutvārdu un četras rakstiskas ieskaites un gala 
pārbaudījumus. 
 
Gala pārbaudījumu veido:  
Mutvārdu un rakstiskās ieskaites  30% 
Patstāvīgie darbi   30% 
Gala pārbaudījums   40% 
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Literatūra  
 

21. G. Nicolas, H. Sprenger, W. Weermann Wirtschaft – auf Deutsch, Klett Edition 
Deutsch, 1995 

22. Ch. Braun, W. Bruggemann, W. Weermann Handbuch fur den Unterrich t(Wirtschaft 
– auf Deutsch), Klett Edition Deutsch, 1996 

23. Lathar Jung Fachsprache Deutsch. Betriebswirtschaft. Lese und Arbeitsbuch, Max 
Hueber Verlag, 1999 

24. Dr. W. Lippens Im Kreislauf der Wirtschaft, Einfuhrung in die Volksuvitschaftslehre, 
Bundesverband deutscher Banken e.V., Koln, 1998 

25. A. Hoffgen Deutsch Lernen fur den Beruf. Verlag fur Deutsch, 1999 
26. P. Schuarzs, Dr. Bernd Sprenger 1000 Fragen an den Bank – Experten, Bank – Verlag 

– Koln, 1995 
27. P. Hoffman Der bargeldlose Zahlungsverkehr, Bank – Verlag – Koln, 1998 
28. Euro Unser Geld furs nachste Jahrhundert, AG „Euro”, Bundesregierung, EK, EP, 

1997 
29. U. Mezgirts Ratgeber Euro, Die 25 wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen 

Geld, AG „Euro”, Bundesregierung, EK, EP, 1997 
30. Periodiskie izdevumi: Makt, Handelsblatt, Baltische Rundschau, Frankfurter 

Allgemeine, video, audio aparatūra 
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Prakses 
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Prakses nosaukums Mācību prakse 
Kredītpunkti 10 
ECTS kredītpunkti 15 
 
Programmu sastādīja: Dzintra Gaile, Svetlana Gaile 
 
Mācību prakses anotācija 
 
Prakses mērķi – nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu pielietošanu praksē un iegūt 
priekšstatu par norisēm reālajā darba tirgū un uzņēmuma, lai iegūtās jaunās zināšanas un 
praktiskās iemaņas varētu izmantot turpmākajā studiju procesā un darbā; iepazīstināt 
studentus ar reālo situāciju uzņēmējdarbībā. 
Prakses uzdevumi: iepazīties ar uzņēmuma praktisko darbību un pārbaudīt savas teorētiskās 
zināšanas praksē, savākt, sistematizēt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši prakses 
programmas uzdevumiem; sagatavot prakses atskaiti, atspoguļojot informāciju par uzņēmuma 
darbību. 
 
Prakses programma 

1. Iepazīties ar uzņēmumu, tā darbību un vēsturi. 
2. Iepazīties ar uzņēmuma organizācijas struktūru. 
3. Noteikt faktorus, kas ietekmē uzņēmuma ārējo un iekšējo vidi. Veikt uzņēmuma 

stipro, vājo pušu analīzi, noteikt uzņēmuma iespējas un draudus - SVID analīze 
(veicot analīzi, īpaša uzmanība ir jāpievērš nozarei, kurā darbojas uzņēmums, tās 
attīstībai un uzņēmuma konkurentiem).  

4. Jāizanalizē uzņēmuma ekonomiskā darbība un tās rezultāti. 
5. Veikt patstāvīgus darbus un uzdevumus. 
6.  Prakses noslēgumā jāuzraksta prakses atskaite, kurā jāietver atbildes uz prakses 
programmas jautājumiem un jāargumentē savas domas un secinājumi, izmantojot 
teorētiskās zināšanas, kas iegūtas nodarbību laikā, kā arī papildus studējot ekonomisko 
literatūru 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prakses programmas izpildi studējošie apliecina ar: 
1) prakses atskaiti, kas ietver studenta veikto darbu aprakstu;  
2) izziņu no prakses vietas par nostrādā laiku un prakses vērtējumu ;  
3) prakses atskaites aizstāvēšanu . 

 
Gala vērtējumu veido: 

1) prakses vadītāja no prakses vietas atsauksme; 
2) prakses atskaites satura atbilstība prakses programmai;  
3) prakses noformējuma atbilstība metodiskajiem norādījumiem; 
4) prakses atskaites aizstāvēšana.  
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Studiju virziens Mārketings un reklāma 
Prakses nosaukums Kvalifikācijas prakse 
Kredītpunkti 11 
ECTS kredītpunkti 15,5 
 
Programmu sastādīja: Svetlana Gaile 
 
Kvalifikācijas prakses anotācija 
 
Prakses mērķi – nodrošināt studentu teorētisko zināšanu savienošanu ar praktisko darbu, lai 
iegūtās jaunās zināšanas un praktiskās iemaņas varētu palīdzēt studentiem sagatavoties 
kvalifikācijas darba izstrādei, kuru tēma ir ‘’Mārketinga komunikāciju plāns “X” uzņēmuma 
“Y” precei/pakalpojumam’’. 
 
Prakses uzdevumi: iepazīties ar uzņēmuma praktisko darbību; savākt, sistematizēt un 
apstrādāt kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamo informāciju; sagatavot prakses atskaiti 
atbilstoši prakses programmai, atspoguļojot informācija par uzņēmuma darbību, marketinga 
un mārketinga komunikāciju aktivitātēm. 
 
Prakses programma 

1. Jāiepazīties ar uzņēmumu un tā darbību. 
2. Noskaidrot mārketinga loma uzņēmuma pārvaldes sistēmā. 
3. Veikt uzņēmuma stipro, vājo pušu analīzi, noteikt uzņēmuma iespējas un draudus - 

SVID analīze (veicot analīzi, īpaša uzmanība ir jāpievērš nozarei, kurā darbojas 
uzņēmums, tās attīstībai un uzņēmuma konkurentiem).  

4. Noteikt uzņēmuma mārketinga mērķus.  
5. Noteikt uzņēmuma mārketinga stratēģijas. 
6. Noteikt uzņēmuma mērķa tirgus. 
7. Apskatīt jautājumus, kas saistīti ar mārketinga komunikāciju kompleksa plānošanu 
(īpaša uzmanība ir jāpievērš reklāmas  jautājumiem). 
8. Apskatīt jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma mārketinga aktivitātēm – produkts, 
cena, sadale. 
9. Veikt patstāvīgus darbus un uzdevumus. 
10. Prakses noslēgumā jāuzraksta prakses atskaite, kurā jāietver atbildes uz augstāk 

minētajiem prakses programmas jautājumiem un jāargumentē savas domas un 
secinājumi, izmantojot teorētiskās zināšanas, kas iegūtas nodarbību laikā un papildus 
patstāvīgi studējot ekonomisko literatūru, kā arī jāsniedz priekšlikumi prakses vietas 
uzņēmuma mārketinga darbības uzlabošanai. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Prakses programmas izpildi studējošie apliecina ar: 

1) prakses atskaiti, kas ietver studenta veikto darbu aprakstu;  
2) izziņu no prakses vietas par nostrādā laiku un prakses vērtējumu ;  
3) prakses atskaites aizstāvēšanu . 

 
Gala vērtējumu veido: 

1) prakses vadītāja no prakses vietas atsauksme; 
2) prakses atskaites satura atbilstība prakses programmai;  
3) prakses noformējuma atbilstība metodiskajiem norādījumiem; 
4) prakses atskaites aizstāvēšana.  
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Studiju virziens Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi 
Prakses nosaukums Kvalifikācijas prakse 
Kredītpunkti 11 
ECTS kredītpunkti 15,5 
 
Programmu sastādīja: Svetlana Gaile, Kārlis Subatnieks 
 
Kvalifikācijas prakses anotācija 
 
Prakses mērķi – nodrošināt studentu teorētisko zināšanu savienošanu ar praktisko darbu, lai 
iegūtās jaunās zināšanas un praktiskās iemaņas varētu palīdzēt studentiem sagatavoties 
kvalifikācijas darba izstrādei, kuru tēma ir „Uzņēmuma gada pārskata analīze un 
novērtēšana’’. 
 
Prakses uzdevumi: iepazīties ar uzņēmuma praktisko darbību; savākt, sistematizēt un 
apstrādāt kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamo informāciju; sagatavot prakses atskaiti 
atbilstoši prakses programmai, atspoguļojot informācija par uzņēmuma darbību, marketinga 
un mārketinga komunikāciju aktivitātēm. 
 
Prakses programma 

 
1. Iepazīties ar uzņēmumu, tā darbību, organizācijas struktūru, vēsturi un finansiālo 

stāvokli. 
2. Izanalizēt faktorus, kas ietekmē uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. 
3. Iepazīties ar grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā. 
4. Veikt bilances posteņu novērtējumu: 

• pamatlīdzekļu novērtējums un nolietojuma aprēķins; 
• krājumu novērtēšanai izmantotās metodes raksturojums; 
• debitoru parādu uzskaites raksturojums; 
• šaubīgo debitoru parādu noteikšana un norakstīšana; 
• vērtspapīru novērtējums (ja tādi ir); 
• naudas līdzekļu uzskaites raksturojums; 
• pašu kapitāla kopsummas vērtības un kapitāla daļu vai akciju vērtības 

novērtējums; 
• ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādu novērtējums. 

6. Veikt uzņēmuma maksātspējas, rentabilitātes, aktivitātes un likviditātes 
novērtējums. 

7. Veikt patstāvīgus darbus un uzdevumus. 
8. Prakses noslēgumā jāuzraksta prakses atskaite, kurā jāietver atbildes uz augstāk 

minētajiem prakses programmas jautājumiem un jāargumentē savas domas un 
secinājumi, izmantojot teorētiskās zināšanas, kas iegūtas nodarbību laikā un 
papildus patstāvīgi studējot ekonomisko literatūru, kā arī jāsniedz priekšlikumi 
prakses vietas uzņēmuma darbības un grāmatvedības uzskaites uzlabošanai. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Prakses programmas izpildi studējošie apliecina ar: 

1) prakses atskaiti, kas ietver studenta veikto darbu aprakstu;  
2) izziņu no prakses vietas par nostrādā laiku un prakses vērtējumu ;  
3) prakses atskaites aizstāvēšanu . 
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Gala vērtējumu veido: 

1) prakses vadītāja no prakses vietas atsauksme; 
2) prakses atskaites satura atbilstība prakses programmai;  
3) prakses noformējuma atbilstība metodiskajiem norādījumiem; 
4) prakses atskaites aizstāvēšana.  
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Kvalifikācijas darbs 
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Studiju virziens Mārketings un reklāma 
Gala pārbaudījumi Kvalifikācijas darbs 
Kredītpunkti 9 
ECTS kredītpunkti 13,5 
 
Sastādīja: Svetlana Gaile 
 

Mārketinga komunikāciju plāns ir informācijas analīzes un priekšlikumu kopums, 
izstrādāts izmantojot studiju laikā iegūtās zināšanas un iemaņas, kā arī prakšu laikā iegūto 
informāciju un praktisko pieredzi. Darbs satur pētījuma gaitas un rezultātu precīzu, skaidru un 
loģisku izklāstu, praktisko risinājumu, argumentētus secinājumus un priekšlikumus; 
demonstrē prasmi izmantot ekonomiskās, mārketinga un citas metodes, informācijas 
tehnoloģijas konkrēto jautājumu risināšanā. 
 
Kvalifikācijas darba tēma 
Mārketinga komunikāciju plāns X kompānijas Y produktam 
 
Kvalifikācijas darba saturs 
Ievads 
1. Mārketinga vide 
1.1.  Iekšējā vide 

• kompānija ( kompānijas darbības apraksts, resursi , ienesīgums, esošā tirgus daļa  
utt.); 

• produktu apraksts ( raksturlielumi, sortiments, produkta konkurējošās 
priekšrocības, labums, ko gūtst pircējs utt.). 

 
1.2. Ārējā vide 
1.2.1. Makrovides faktori (ģeogrāfiski klimatiskie, demogrāfiskie, ekonomiskie, politiski 
tiesiskie, sociālie, kultūras, zinātniski tehniskie) 
1.2.2. Pieprasījums 

• tirgus raksturojums, lielums, attīstība (patērētāja vajadzību apraksts; kā preču 
izmantošana apmierinās tirgus vajadzības;  produktu trūkums no patērētāja 
viedokļa); 

• segmentēšana (segmentu/nišu raksturojums; segmentācijas kritēriji); 
• patērētāju raksturojums (pirkšanas lēmumu pieņemšanas process;  pirkšanas 

lomas; pirkšanas rīcība). 
1.2.3. Konkurence 

• nozare (attīstības tempi, ieiešanas un iziešanas barjeras)  
• galvenie konkurenti (konkurentu noteikšana  un uzskaitīšana; konkurentu mērķi un 

stratēģija; konkurentu stiprās un vājās puses) 
• aizvietotājprodukti (galveno ražotāju noteikšana; aizvietotājprodukta 

priekšrocības un trūkumi; stratēģiju apraksts, kuras tika izmantotas nozarē, lai 
cīnītos ar aizvietotājproduktiem) 

1.2.4.Starpnieki (starpnieku veidi un viņu nozīme; starpnieku skaits; sadales locekļu 
atbildība, ģeogrāfiskie sadales modeļi) 
12.5. Kontaktauditorijas 
1.2.6. Situācijas analīze (SVID) 
Veikt uzņēmuma stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīzi.  
 
2. Mārketinga komunikāciju mērķi un stratēģijas 



 179

2.1. Mārketinga mērķi 
Noteikt specifiskos mērķus, lai tie būtu pakārtoti augstākā līmeņa mērķiem, sasniedzami, 
izmērojami, noteikti laikā. 
2.2.. Primārās mārketinga stratēģijas 

• tirgus aptveršanas stratēģijas (nediferencēta, diferencēta, koncentrēta, nišu utt.); 
• konkurējošās pozīcijas stratēģija (tirgus līderis, tirgus izaicinātājs, tirgus sekotājs 

utt.); 
• produkta dzīves cikla stratēģija (produkta izveide, ieviešana, augšana, briedums, 

kritums). 
2.2.  Sekundārās mārketinga stratēģijas 

• mērķa grupa; 
• produkta pozicionēšana; 
• mārketinga kompleksa (produkta, cenas, sadales) stratēģija. 

2.3. Mārketinga komunikāciju mērķi 

Noteikt mārketinga komunikāciju mērķus, lai tie būtu pakārtoti mārketinga mērķiem, 
sasniedzami, izmērojami, noteikti laikā. 
2.4. Mārketinga komunikāciju stratēģijas (vilkšanas, grūšanas) 
 
3. Mārketinga komunikāciju programma 
Mārketinga komunikāciju kompleksa līdzekļi tiek izstrādāti un optimizēti saskaņā ar 
uzņēmuma darbības specifiku un izvēlētajām stratēģijām. Ir detalizēti jāizstrādā plāns kā, kad 
un kur īstenot mārketinga komunikāciju aktivitātes. 
 3.1. Pārdošanas veicināšanas aktivitātes 
 3.2. Tiešā mārketinga aktivitātes 
 3.3. Sabiedrisko attiecību aktivitātes 
 3.4. Reklāmas plāns 
         3.4.1. Reklāmas ziņas stratēģija un taktika 

   3.4.2. Mēdiju stratēģija un taktika; mēdiju plāns 
 3.5. Mārketinga komunikāciju budžets 

SSeecciinnāājjuummii  uunn  pprriieekkššlliikkuummii  
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Studiju virziens Ekonomika, grāmatvedība un 

nodokļi 
Gala pārbaudījumi Kvalifikācijas darbs 
Kredītpunkti 9 
ECTS kredītpunkti 13,5 
 
Sastādīja: Linda Ābele, Svetlana Gaile 
 

Gada pārskata analīze un novērtēšana ir informācijas analīzes un priekšlikumu kopums, 
izstrādāts izmantojot studiju laikā iegūtās zināšanas un iemaņas, kā arī prakšu laikā iegūto 
informāciju un praktisko pieredzi. Darbs satur pētījuma gaitas un rezultātu precīzu, skaidru un 
loģisku izklāstu, praktisko risinājumu, argumentētus secinājumus un priekšlikumus; 
demonstrē prasmi izmantot ekonomiskās, grāmatvedības un citas metodes, informācijas 
tehnoloģijas konkrēto jautājumu risināšanā. 
 
Kvalifikācijas darba tēma 
Kompānijas X gada pārskata analīze un novērtēšana  
 
Kvalifikācijas darba saturs 
Ievads 
1. Uzņēmuma vispārīgs raksturojums 

1.1. Uzņēmuma vēsture 
1.2. Uzņēmuma darbības veids (ražošana, tirdzniecība vai pakalpojumu sniegšanā) 
1.3. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra, tā finansēšana un investēšana 

2. Uzņēmuma iekšējā un ārējā vide 
2.1. Iekšējās vides raksturojums (mērķi,  darbinieki,  uzņēmuma kultūrvērtības, menedžmenta 

darba stils, tehnoloģija) 
2.2. Ārējās vides raksturojums (tieši ietekmējošā ārējā vide un netieši ietekmējošā ārējā vide) 
2.3. Stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi 

3. Grāmatvedības kārtošana un organizācija uzņēmumā 
3.1. Uzņēmuma grāmatvedības uzdevumi un pamatnostādnes (grāmatvedības uzskaites 

metodika, reģistru kārtošana, saimniecisko darījumu iegrāmatošana) 
3.2. Uzņēmuma  grāmatvedības organizācijas  dokumenti (kontu plāns, dokumentu apgrozības 

shēma, citi grāmatvedības organizācijas nolikumi vai instrukcijas) 
3.3. Grāmatvedības cikls 
3.4. Inventarizācijas norises kārtība 

4. Uzņēmuma gada pārskata analīze (Gada pārskata sastāvdaļu  raksturojums, sagatavošanas 
prasības, to analīze) 
4.1. Bilance 
4.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
4.3. Naudas plūsmas pārskats 
4.4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
4.5. Pielikums 
4.6. Vadības ziņojums 

5. Gada pārskata posteņa analīze 
Pēc izvēles atsevišķas bilances posteņu grupas vai citas gada pārskata sastāvdaļas uzskaites kārtība 
un novērtējums dinamikā uzņēmumā (Piemēram: Pamatlīdzekļu uzskaites kārtība un novērtējums 
uzņēmumā - pamatlīdzekļu raksturojums, to sastāvs, novērtējums, nolietojuma aprēķināšana, 
inventarizēšana utt.) 
6. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana (rādītāju aprēķins un raksturojums vairāku gadu 

periodā) 
6.1. Likviditātes rādītāji 
6.2. Maksātspējas rādītāji 
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6.3. Aktivitātes rādītāji 
6.4. Rentabilitātes rādītāji 

Secinājumi un priekšlikumi 
 

Kvalifikācijas darba struktūra: 

Ievads       3% 
Uzņēmuma vispārīgs raksturojums;  
uzņēmuma iekšējās un ārējās vides apraksts 18 - 20% 
Grāmatvedības kārtošanas organizācija uzņēmumā; 
uzņēmuma gada pārskata analīze; 
 un gada pārskata posteņu analīze  74% 
Secinājumi un priekšlikumi    3-4% 
 
Kvalifikācijas darba izstrāde, iesniegšana un recenzēšana 

 
Kvalifikācijas darbu izstrādā tie studenti, kuri saņēmuši sekmīgu vērtējumu visos 

studiju programmā paredzētajos studiju kursos un praksēs, un kuriem ar direktora rīkojumu 
dota atļauja strādāt pie kvalifikācijas darba. 

Kvalifikācijas darbs ir jāizstrādā noteiktajā apjomā un termiņā. Kvalifikācijas darba 
izstrādes sākumā studentam tiek izsniegts kalendārais darba izpildes grafiks, kurā tiek iekļauti 
kvalifikācijas darba izstrādāšanas posmi, norādīti darba pārbaudes laiki, kuros studentam ir 
jāierodas, līdzi ņemot visas darba iestrādnes. Neierašanas gadījumā var tikt pieņemts lēmums 
par studenta nepielaišanu pie aizstāvēšanas. Darba izstrādes laikā students konsultējas ar 
darba vadītāju un sistemātiski atrāda paveikto.  

 
Pabeigtu kvalifikācijas darbu students paraksta un iesniedz darba vadītājam. Darba 

vadītājs izvērtē darba saturu un pieņem lēmumu par tā atbilstību izvirzītajām prasībām, pēc 
tam dod savu atsauksmi par kvalifikācijas darbu un paraksta darbu uz titullapas. Vadītājam ir 
tiesības nepielaist darbu aizstāvēšanai, ja tas neatbilst izvirzītajām prasībām 

  
Pēc vadītāja darbu izskata normkontrolieris, kurš pārbauda darba atbilstību 

metodiskajiem norādījumiem.  
Pēc tam autors var iesniegt darbu reģistrēšanai, tas obligāti jāizdara kalendārā darba 

izpildes grafika norādītajā termiņā.  
Ja kvalifikācijas darbs ir pielaists aizstāvēšanai, tam tiek nozīmēts recenzents. 
Recenzentam ir tiesības uzaicināt studentu, lai viņš sniedz paskaidrojumus par savu 
darbu. 
Rakstiskajā recenzijā novērtē: 
Ä kvalifikācijas darba temata aktualitāti; 
Ä darba apjomu un struktūru; 
Ä pētījuma mērķi un lietotās pētīšanas metodes; 
Ä literatūras sarakstā minēto avotu izmantošanas pakāpi un atsauces; 
Ä apkopotā materiāla pilnīgumu atbilstoši pētījuma uzdevumiem; 
Ä informācijas un datu apstrādes kvalitāti; 
Ä darba satura atbilstību autora izvirzītajam mērķim un uzdevumiem; 
Ä darba noformēšanas atbilstību metodiskajiem norādījumiem;  
Ä darba raksturu: vai darbam ir radošs vai aprakstošs raksturs; 
Ä secinājumu un priekšlikumu pamatojumu un izvirzītā mērķa sasniegšanas pakāpi; 
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Ä pētījuma teorētisko un praktisko nozīmi. 
Nobeigumā recenzents norāda, vai darbs atbilst prasībām, kas izvirzītas kvalifikācijas 

darbam un dod savu novērtējumu. Darba autors recenziju saņem ne vēlāk kā dienu pirms 
aizstāvēšanas. 

Ja recenzents novērtē darbu negatīvi, tad kvalifikācijas darbu nosūta papildu 
recenzēšanai citam speciālistam attiecīgajā pētījumu virzienā. Pēc tam kvalifikācijas darbu 
nodod aizstāvēšanai. 
 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana 
 
Kvalifikācijas darbu aizstāv Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas (VKEK) atklātā 

sēdē, kurā ir uzaicināti piedalīties vadītāji, recenzenti, studenti un citi interesenti. 
Gatavojoties aizstāvēšanai, ieteicams sastādīt uzstāšanās konspektu, kurā autors īsi 

pamato izvēlētā temata aktualitāti, raksturo darba nozīmi, darba mērķi un struktūru, bet 
galveno uzmanību velta secinājumu un priekšlikumu izklāstam, uzsverot autora dotos 
konkrētos priekšlikumus. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanā jāizklāsta galvenie pētījuma 
rezultāti un jāparāda studenta izstrādātās aktivitātes situācijas uzlabošanai un uzņēmuma 
darba pilnveidošanai. 

Studentam rūpīgi jāiepazīstas ar recenziju. Atbildes uz recenzijā izteiktajām piezīmēm 
un norādītajiem trūkumiem ir jāsagatavo savlaicīgi. 

Darba aizstāvēšana iesākas ar studenta ziņojumu 8 - 10 minūtes. Kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanai jāsagatavo prezentācija (apjoms līdz 10 slaidiem) ar programmas PowerPoint 
palīdzību. Aizstāvot darbu students var izmantot arī citus vizuālos materiālus. 

 Autoram jābūt lakoniskam, bet izsmeļoši jāatbild uz darbā izvirzītajiem jautājumiem. 
To sekmē iepriekš sagatavoti grafiskie attēli, tabulas, shēmas u.c. Lai iekļautos ziņojuma 
laikā, rekomendējam dažas reizes uzmanīgi izlasīt ziņojumu pirms aizstāvēšanas. 

 
Pēc studenta ziņojuma VKEK locekļi un klātesošie var uzdot jautājumus par darba 

tematu. Uz uzdotiem jautājumiem students sniedz īsas, precīzas un izsmeļošas atbildes. Šīs 
atbildes lielā mērā ietekmē kvalifikācijas darba novērtējumu. 

Kvalifikācijas darba apspriešana iesākas ar darba vadītāja uzstāšanos, kurā viņš 
klātesošajiem izsaka savu viedokli par darbu. Ja darba vadītāja nav klāt, atsauksmi nolasa. 
Kvalifikācijas darba apspriešana turpinās ar recenzenta uzstāšanos, kurā viņš klātesošajiem 
izsaka savu viedokli par darbu. Ja recenzenta nav klāt, recenziju nolasa. Kvalifikācijas darba 
apspriešanā dalību ņem visa komisija. Apspriešanas gaitā var rasties papildinājumi, kurus 
studentam uzdod mutiski. 

Darba aizstāvēšanas noslēgumā vārdu dod studentam. Viņam jādod atbildes uz 
jautājumiem un piezīmēm, kas izteiktas recenzijā un mutiski. Nepieciešamības gadījumā 
studentam jāaizstāv darbā izdarītie secinājumi un priekšlikumi. Autoram ir tiesības arī izteikt 
savas domas par recenziju un, precīzi argumentējot, pat noraidīt izteiktās piezīmes. 

 
Pēc visu kvalifikācijas darbu apspriešanas, kas pieņemti aizstāvēšanai attiecīgajā sēdē, 

notiek slēgta darbu novērtēšana. 
VKEK lēmums par kvalifikācijas darbu novērtējumu pamatojas uz recenzenta 

vērtējumu un darba vadītāja atsauksmi, ņemot vērā darba teorētisko un praktisko nozīmi un 
studenta prasmi strādāt, kā arī studenta prasmi aizstāvēt savu darbu un parādītājām zināšanām 
aizstāvēšanas laikā. Aizstāvēšanas rezultātus novērtē saskaņā ar spēkā esošo vērtējumu 
sistēmu. 

Lēmumu par kvalifikācijas darba novērtējumu VKEK pieņem ar balsu vairākumu, 
atklāti balsojot. Ja klātesošo VKEK locekļu balsis dalās tieši uz pusēm, izšķirošā balss ir 
VKEK priekšsēdētājam. 



 183

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pielikums 
Studiju kursu saraksts, atbildīgais 

akadēmiskais personāls 
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Studiju kurss KP 
Norises 

laiks 
(semestrs) 

Atbildīgais par studiju 
kursu 

Vispārizglītojošie studiju kursi    

Svešvaloda (pamatkurss) 4 2 B. Nollendorfa (angļu val.) 
I. Goldmane (vācu val.) 

Svešvaloda 4 4 B. Nollendorfa (angļu val.) 
I. Goldmane (vācu val.) 

Otrā svešvaloda (pamatkurss) 3 1 B. Nollendorfa (angļu val.) 
I. Goldmane (vācu val.) 

Psiholoģija 2 1 L. Ziemele 
Socioloģija 2 2 L. Ziemele 
Ekonomika 5 1 U. Pentjuša 
Darba un saimnieciskās tiesības 2 2 M. Briedis 
Datormācība 4 3 J. Pildavs 
Ievads specialitātē  1 1 S. Gaile 
Lietišķā komunikācija 2 2 Dz. Gaile 
Civilā aizsardzība 1 3 S. Plone 
Sports 0 1-5 V. Asāne 
Kopā :  30   
    
Nozares studiju kursi    
Obligātie studiju kursi    
Mikroekonomika 3 3 U. Pentjuša 
Makroekonomika 4 4 J. Pildavs 
Mārketings (pamatkurss) 4 2 I. Suškeviča 
Mārketings 3 4 I. Suškeviča 
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 2 L. Ābele 
Grāmatvedība  3 3 L. Ābele 
Matemātika ekonomistiem 4 2 E. Lūrina 
Ekonomiskā statistika 2 2 K. Subatnieks 
Komerctiesības 2 4 Z. Brenčevs 
Uzņēmējdarbības pamati 4 1 A. Lazdiņš 
Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana 4 4 I. Suškeviča 
Kopā: 36   
    
Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 4 KP)    
Projekta  vadīšana  2 3 J. Pildavs 
Personāla vadīšana 2 3 Dz. Gaile 
Kvalitātes vadīšana 2 3 J. Pildavs 
ES organizācija un likumdošana 2 4 J. Pildavs 
Uzņēmējdarbības ekonomika 2 3 U. Pentjuša 
Kopā: 4   
    
Konkrētās profesijas studiju kursi 
mārketings un reklāma 

   

Mārketinga plānošana 3 5 A. Lazdiņš 
Reklāma 4 5 S. Gaile 
Mārketinga komunikācijas 3 5 S. Gaile 
Patērētāju uzvedība tirgū 2 5 L. Ziemele 
Starptautiskais mārketings 2 5 A. Lazdiņš 
Pakalpojumu mārketings 2 5 I. Suškeviča 

Biznesa svešvaloda 4 5 B. Nollendorfa (angļu val.) 
I. Goldmane (vācu val.) 

Kopā :  20   
Kopā B daļa: 60   
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Studiju kurss KP 
Norises 

laiks 
(semestrs) 

Atbildīgais par studiju 
kursu 

Konkrētās profesijas mācību kursi 
(ekonomika, grāmatvedība un nodokļi) 

   

Finansu grāmatvedība 4 5 L. Ābele 
Vadības grāmatvedība 4 5 L. Ābele 
Nodokļi un nodevas 3 5 L. Ābele 
Revīzija un kontrole 2 5 L. Ābele 
Uzņēmējdarbības finanses 3 5 K. Subatnieks 

Biznesa svešvaloda 4 5 B. Nollendorfa (angļu val.) 
I. Goldmane (vācu val.) 

Kopā :  20   
Kopā B daļa: 60   
    
Prakse    
Mācību prakse 10 4 Dz. Gaile 
Kvalifikācijas prakse 11 6 S. Gaile, L. Ābele 
Prakse kopā  21   
    
Noslēguma darbs – kvalifikācijas darbs 9  S. Gaile 
Pavisam kopā: 120   
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6. Pielikums 
Akadēmiskais personāls 

 



Akadēmiskais personāls studiju programmā „Uzņēmējdarbība” 
 

N.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izglītība, kvalifikācija Zinātniskais grāds Tālākizglītība Statuss Studiju kursi 
1.  Dzintra Gaile Direktore, lektore Ķīmiķis, LVU, 1971.  Studijas LLU 

Pedagoģijas 
maģistrantūrā 

Pamatdarbs Lietišķā 
komunikācija 

2.  Silvija Plone Direktora vietniece 
studiju darbā, lektore 

Ķīmijas, bioloģijas 
vidusskolas skolotāja, 
DVPI, 1963. 

  Pamatdarbs Ievads specialitātē 
Civilā aizsardzība 

3.  Līvija Ziemele Direktora vietniece 
zinātnes darbā, lektore 

vēsturnieks, vēstures un 
sabiedrības mācības 
pasniedzējs, LU, 1990. 

 Studijas LLU 
Pedagoģijas 
maģistrantūrā  

Pamatdarbs Socioloģija; 
Psiholoģija; 
Patērētāju uzvedība 
tirgū 

4.  Jānis Pildavs Katedras vadītājs, 
lektors 

Inženieris, LLU, 1996.  Studijas RTU 
maģistrantūrā 

Pamatdarbs Makroekonomika; 
Datormācība; 
kvalitātes vadīšana; 
ES organizācija un 
likumdošana 

5.  Svetlana Gaile Studiju programmas 
vadītāja, lektore 

Ekonomiste, 
LVU,1980. 

Pedagoģijas maģistrs, 
LLU, 2005. 

 Pamatdarbs Reklāma; 
Mārketinga 
komunikācijas, 
Mārkertings, 
Ievads specialitātē 

6.  Ieva Suškeviča Izglītības metodiķe, 
lektore 

Ekonomiste, RTU, 
2001. 

Sociālo zinātņu 
maģistrs ekonomikā, 
RTU, 2004. 

 Pamatdarbs Mārketings; 
uzņēmējdarbības 
organizācija un 
plānošana; 
pakalpojumu 
mārketings 

7.  Una Pentjuša Lektore Sociālo zinātņu 
bakalaura grāds 
vadībzinātnē, RTU, 
2003. 

Sociālo zinātņu 
maģistra grāds 
vadībzinātnē, RTU, 
2005. 

Studijas LLU 
Pedagoģijas 
maģistrantūrā 

Pamatdarbs Ekonomika; 
uzņēmējdarbības 
ekonomika; 
mikroekonomika 

8.  Inese Dudareva Lektore Fiziķis, pasniedzējs, 
LU, 1994. 

Fizikas maģistra 
grāds, LU, 1996. 

 Pamatdarbs Matemātika 
ekonomistiem 
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N.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izglītība, kvalifikācija Zinātniskais grāds Tālākizglītība Statuss Studiju kursi 
9.  Andrejs Lazdiņš Lektors Agronoms, LLA, 1989. Pedagoģijas maģistrs, 

LLU, 2006. 
Ekonomikas 
doktorantūra, LLU 

Pamatdarbs Mārketinga 
plānošana, 
starptautiskais 
mārketings, 
uzņēmējdarbības 
pamati 

10.  Linda Ābele Lektore Uzņēmējdarbības 
vadība, BAT, 2003. 

 Studijas LLU 
Ekonomikas 
maģistrantūrā 

Pamatdarbs Grāmatvedība, 
Vadības 
grāmatvedība, 
Nodokļi un 
nodevas,  Revīzija 
un kontrole, 
Finansu 
grāmatvedība 

11.  Everita Lūrina Lektore Fiziķis, LVU, 1978. Sociālo zinātņu 
maģistrs ekonomikā, 
LU, 2000. 

Studijas LLU 
Pedagoģijas 
maģistrantūrā 

Pamatdarbs Matemātika 
ekonomistiem 

12.  Baiba Nollendorfa Lektore Dramatiskā teātra 
aktrise, LVK, 1970. 

Pedagoģijas maģistrs, 
LLU, 2005. 

 Pamatdarbs Angļu valoda, 
Biznesa angļu 
valoda 

13.  Alīna Jakušonoka Lektore Angļu valodas 
skolotāja, LU, 2007. 

Pedagoģijas maģistrs, 
LU, 1999. 

 Pamatdarbs Angļu valoda 
(pamatkurss), 
2.svešvaloda 

14.  Indra Goldmane Lektore Filologs, vācu valodas 
pasniedzējs, LVU, 
1972. 

  Pamatdarbs Vācu valoda 
(pamatkurss), 
Vācu valoda, 
Biznesa vācu 
valoda 
2.svešvaloda 

15.  Vizma Asāne Sporta darba 
organizatore , lektore 

Fiziskās kultūras un 
sporta pasniedzējs, 
LVFKI, 1968. 

  Pamatdarbs Sports 
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N.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izglītība, kvalifikācija Zinātniskais grāds Tālākizglītība Statuss Studiju kursi 
16.  Kārlis Subatnieks Vieslektors Sociālo zinātņu bakalaura 

grāds ekonomikā, LU, 
2000. 

Sociālo zinātņu 
maģistrs ekonomikā, 
LU, 2002 
Izglītības zinātņu 
maģistrs pedagoģijā, 
LLU, 2005. 

Doktorantūras studijas 
LU 

Viesdocents Ekonomiskā 
statistika, 
Uzņēmējdarbības 
finanses 

17.  Viktors Nešpors Viesprofesors  Ekonomists RPI, IEF 
1974. 

Ekonomikas zinātņu 
doktors, RTU, 1984 

 Viesprofesors Mikroekonomika 

18.  Margarita Putniņa Viesdocente Filologs, angļu valodas 
pasniedzējs, LVU, 1974 

Pedagoģijas doktore, 
LU, 1998. 

 Viesdocente Angļu valoda 

19.  Lolita Tīse Vieslektore Inženieris- ekonomists, 
RPI, 1983. 

Inženierzinātņu 
maģistrs, RTU, 1994. 

 Viesdocente Finanšu 
grāmatvedība 

20.  Zigfrīds Brenčevs Vieslektors Jurists, LVU, 1975. Juridisko zinātņu 
kandidāts, LVU, 1987. 

 Viesdocents Komerctiesības 

21.  Mārtiņš Briedis Vieslektors Prof. bakalaurs 
publiskajās tiesībās. Kval. 
jurists, LPA, 2006. 

  Vieslektors Darba un 
saimnieciskās 
tiesības 

 
 

Studiju programmā „Uzņēmējdarbība” nodarbināts 21 docētājs, 15 strādā koledžā pamatdarbā. 
 

Koledžas direktore _________________________ Dzintra Gaile 
paraksts 



Akadēmiskā personāla izstrādātās un aktualizētās studiju kursu 
programmas 

 
Autors Gads Izstrādātās/ aktualizētās studiju kursu programmas 

 
Alīna Jakušonoka 2007. Studiju programma krievu valodai kā otrai svešvalodai (RUK) 

2007. Programma Angļu valoda(pamatkurss). (pilna, nepilna laika studijām) RUK 
 

2007. Programma studiju kursam Angļu valoda. (pilna, nepilna laika studijām) RUK 
2007. Programma Studiju kursam Lietišķā angļu valoda (pilna, nepilna laika studijām) 

RUK 

Baiba Nollendorfa 
 

2006. Studiju kursa programma – Runas kultūras pamati, prezentācijas prasmes. RUK 
Ieva Suškeviča 2007. Aktualizētas studiju programmas: Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana, 

Mārketings, Pakalpojumu mārketings. 
Andrejs Lazdiņš 2007. Aktualizētas studiju programmas RUK: Mārketinga plānošana, 

Starptautiskais mārketings, Uzņēmējdarbības pamati. 
Everita Lūrina 2007. Studiju kursa programma matemātika ekonomistiem pilna un nepilna  

laika studijām /4 KP/, RUK 
Indra Goldmane 2007. Studiju kursa programma  „Vācu valoda (2. svešvaloda)”, RUK 
 2006. Pilnveidotas studiju programmas „Speckurss specializētā vācu 

valodā (tirgzinības)” un „Speckurss specializētā vācu valodā 
(grāmatvedība)”, RUK 

2007. Programma studiju kursam „Psiholoģija, ētika”, RUK 

2006. Aktualizētas studiju programmas kursā „Socioloģijas pamati” un „Psiholoģija”, 
„Patērētāju uzvedība tirgū”,  RUK 

2006. Programma, ieskaites darbi un patstāvīgie darbi studiju kursā „Patērētāju 
uzvedība tirgū”, RUK 

2005. Aktualizētas programmas studiju kursā „Socioloģijas pamati” un „Psiholoģija”, 
RUK 

Līvija Ziemele 
 

2004. Programma, ieskaites darbi un patstāvīgie darbi studiju kursā „Psiholoģija”, 
RUK 

Jānis Pildavs 2007. Pilnveidoti studiju kursi „Kvalitātes vadīšana”, „Makroekonomika”, „ES 
organizācija un likumdošana” un „Datormācība”, RUK 

2007. Studiju programma “Finansu grāmatvedība”, RUK 
2006. Studiju programma “Revīzija un kontrole”, RUK 
2006. Studiju programma “Grāmatvedība” 
2006. Studiju programma “Nodokļi un nodevas”, RUK 
2005. Studiju programma “Grāmatvedība (pamatkurss)”, RUK 
2004. Studiju programma “Revīzija un kontrole”, RUK 
2002. Studiju programma “Padziļinātās grāmatvedības apguve”, BAT 
2001. Studiju programma “Finanšu grāmatvedība” 
2001. Studiju programma “Grāmatvedības apguve bez priekšzināšanām”, RPIVA 

Linda Ābele 
 

2001. Studiju programma “Vadības grāmatvedība” 
Svetlana Gaile 2007. Aktualizētas programmas studiju kursos Reklāma un Mārketinga komunikācijas 

2007. Studiju kursa „Uzņēmējdarbības ekonomika” programma pilna un nepilna laika 
studijām, RUK 

2007. Studiju kursa „Ekonomika” programma pilna un nepilna laika studijām, RUK 

Una Pentjuša 
 

2007. Studiju kursa „Mikroekonomika”  programma pilna un nepilna laika studijām, 
RUK 

Vizma Asāne 2007 Aktualizēta studiju kursa „Sports”  programma pilna laika studijām, RUK 
Dzintra Gaile 2007 Aktualizēta studiju kursa „Lietišķā komunikācija”  programma pilna un nepilna 

laika studijām, RUK 
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Akadēmiskā personāla metodiskās izstrādnes 
 
 

Autors Gads Izstrādne 
2007. 

 
The System of Education in EU. Texsts. Legislation. Glosary. 
Travelling to Europe. Tips (cimate, time zones, accomodation, places of 
interest, cultural activities). 
Many tongues, One Family. Languages in European Union. 
The Budget of the EU:how is Your money spent. Describing charts analysis 
of changes. 

2005. Lekciju kurss „Komunikatīvās kompetences veidošana izglītības procesā” 
Profesionālās informācijas daļas projekta „ Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā” darba grupai   

2006. 
 

The Role of Information Technologies. Communication. Audio materials. 
Business Communication. Tests. 

2005. 
 
 

Process of Pread, Beer Making. Breweries in Latvia. Legislation. 
Information from business media,internet. Comprehension tasks. Glosary. 

2004.  
 

Fundamentals of Accounting. Cost and Management Accounting. Taxes. 
Legislation. Texsts from business media,  
glosary, tests. 

2003. Banking. Types of Banks. Services, Transactions.  

Baiba Nollendorfa 
 

2002.  Communication with Clients. – Texts, handouts, glosary, tests. 
Job Market. Career profile. Handouts, exercises, job offers,glosary, tasks for 
the tests. 

2004. Studiju kursa programma „Grāmatvedība” (pamatkurss) 
2006. Situāciju analīzes mārketingā/ Mārketings 1. un 2. kurss/ 
2005. Mācību materiāls par tēmu „SVID matricas sastādīšana un tās analīze”/ 

Mārketinga plānošana/  
2005. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmējdarbības portfeļa analīze”/ Mārketinga 

plānošana/  
2005. Mācību materiāls par tēmu „Mērķu hierarhija un to definēšanas 

pamatnosacījumi”/ Mārketinga plānošana/  
2004. Mācību materiāls par tēmu „Mārketinga jēdziens, tā attīstība, pamatjēdzieni”/ 

Mārketings/  
2004. Mācību materiāls par tēmu „Produkta dzīves cikls”/ Mārketings/  
2004. Mācību materiāls par tēmu „Konkurence un tās analīze”/ Mārketings/  
2004. Patstāvīgie darbi un pārbaudes darbi/ Mārketings/  
2004. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmējdarbību ietekmējošie ārējie un iekšējie 

faktori”/ Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana/  
2004. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmējdarbības formas Latvijā”/ 

Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana/  
2004. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmējdarbības sfēras Latvijā”/ 

Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana/  

Ieva Suškeviča 
 

2004. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmuma finanses”/ Uzņēmējdarbības 
organizācija un plānošana/  

Ieva Suškeviča 2004. Mācību materiāls par tēmu „Izmaksas, to aprite un produkta pašizmaksas 
kalkulācija”/ Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana/  

2004 Portfolio. Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos. 
Sadarbībā ar L.Ziemeli, 

Inese Dudareva 
 

1998 Matemātika ekonomistiem. Palīglīdzeklis ekonomikas koledžu matemātikas 
pasniedzējiem. Izstrādāts sadarbībā ar K.Tapiņu (Liepājas MZTK), 
I.Karpinsku (RTU), ES PHARE BERiL programmas ietvaros 
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Autors Gads Izstrādne 
2007. Studiju darbu, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas metodiskie norādījumi (studiju programma „Pārtikas produktu 
pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”), Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 

2007. Studiju darbu, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi (studiju programma „Uzņēmējdarbība”, 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 

2006. Mārketinga komunikācijas (izdales materiāls), Rīgas Uzņēmējdarbības 
koledža  

Svetlana Gaile 
 

2005. Reklāma (izdales materiāls), Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
2006. Patērētāju uzvedība tirgū /izdales materiāls/, RUK 
2004. Kopdarbs ar I. Dudarevu – „Portfolio- kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos 

mācību priekšmetos ”, RUK 
2003. Izdales materiālu apkopojums studiju kursā „Socioloģijas pamati” un 

„Psiholoģija”, RUK 

Līvija Ziemele 
 

2002. „Idejas grupu darbam saskarsmē” 
2007. Studiju darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas metodiskie norādījumi” studiju programmai Pārtikas produktu 
pārstrādes un ražošanas tehnoloģija. RUK 

2006. Izdales materiālu apkopojums studiju kursā „Kvalitātes vadīšana”, RUK 

Jānis Pildavs 

2006. Pārbaudes darbu kopa studiju kursā „Datormācība”, RUK 
2007. Pārbaudes darbi studiju kursā „ Uzņēmējdarbības ekonomika”  
2007. Eksāmenu darbi un vērtēšanas sistēma studiju kursā „Mikroekonomika”  
2006. Pārbaudes darbi un izdales materiāli studiju kursā „Mikroekonomika” 
.2006. Pārbaudes darbi un izdales materiāli studiju kursā „ Ekonomika” 

Una Pentjuša 
 

2006. Eksāmenu darbi un vērtēšanas sistēma studiju kursā „ Ekonomika” 
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Akadēmiskā personāla publikācijas 
 

Autors Gads Publikācija Publicēts 
2006. Situāciju analīze kā marketinga studiju 

kvalitātes faktors  
RUK II Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

2005. Situāciju analīze kā diskusiju prasmju 
raksturojums  

RUK I Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

Andrejs Lazdinš 
 

2007. Situāciju analīze kā marketinga studiju    
kvalitātes faktors  

LLUzinātniskās 
konferences materiāli 

2006. Biznesa angļu valodas studiju motivācija, 
pārmaiņas un  ietekmējošie faktori 

RUK II Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

Baiba Nollendorfa 
 

2005. Runas kultūras nozīme jauniešu sociālās 
kompetences pilnveidošanā 

RUK I Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

Everita Lūrina 2005. Domāšanas rosināšana matemātikas stundās.  RUK I Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

2006. Mācību motivācijas un attieksmes pret studiju 
procesu pētījums Rīgas Uzņēmējdarbības 
koledžā /kopā ar  K.Suškeviču/ 

RUK II Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

2003. Netradicionāla veida preces dzīves cikli/ /kopā 
ar A. Magidenko/  

RTU IEF Zinātniskie raksti: 
Ekonomiskie pētījumi 
uzņēmējdarbībā. 

1999. Jārada priekšstats un interese par Latviju  Biznesa Partneri: Latvija 
Pasaulē. 

Ieva Suškeviča 
 

1999. Publikācijas sniedz informāciju un veido tēlu  Biznesa Partneri: Latvija 
Pasaulē. 

2006 Karjeras izglītība profesionālās izglītības 
iestādēs. Skolotāja rokasgrāmata. Sadarbībā ar 
Ā.Čerpinsku, G.Dimitrijevu, J.Gerasimovu, 
L.Kaminsku, L.Ozolu, S.Ozoliņu, Ņ.Protasovu, 
S.Sviķi, D.Ziediņu  

PIAA ESF projekts KIPNIS 

2006. Karjeras izglītība profesionālās izglītības 
iestādēs. Darba burtnīca.. Sadarbībā ar 
Ā.Čerpinsku, G.Dimitrijevu, J.Gerasimovu, 
L.Kaminsku, L.Ozolu, S.Ozoliņu, Ņ.Protasovu, 
S.Sviķi, D.Ziediņu  

PIAA ESF projekts KIPNIS 

2006. IAU Ģenerālās asamblejas Izglītības sesija. 
Sadarbībā ar A.Bruņenieci. 

Zvaigžņotā debess, 

Inese Dudareva 
 

2006. Dabaszinības ir nepieciešamas. Sadarbībā ar 
A.Nikolajenko, I.Cinīti, J.Kukli, L.Zeili. 

Terra 2006. novembris – 
decembris 

2006. Apskats Zinātnes un tehnikas jaunumi. 
Sadarbībā ar I.Jansoni-Henkuzeni, S.Vilku, 
I.Vilku. 

Terra 2006. novembris – 
decembris, 

2006. Latvijas astronomijas skolotāji Zviedrijā. 
Sadarbībā ar I.Rodziņu. 

Zvaigžņotā debess, 
2006.gada pavasaris 

2006 Žurnālu apskats. Žurnāla Allt om Vetenskap 
2005.gada septembra numurā.  

Terra 2006. janvāris – 
februāris 

2005  Eiropas astronomijas centrā. Sadarbībā ar 
A.Bruņenieci. 

Zvaigžņotā debess, 
2005.gada vasara 

2005 Astronomy activities for school children and 
students  in astronomy summer camp. Sadarbībā 
ar I.Rodziņu. 
 

Proceedings, 9th European 
Association for Astronomy 
Education International 
Summer School, EAAE 

2004 7.starptautiskā astronomijas skolotāju vasaras 
skola. 

Zvaigžņotā debess, 
2004.gada pavasaris 

Inese Dudareva 
 

2003 Astronomy teaching activities in Latvia  
 

Proceedings, 7th European 
Association for Astronomy 
Education International 
Summer School, EAAE 
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Autors Gads Publikācija Publicēts 
2006. Nereģistrētā nodarbinātība, tās ietekme uz 

Latvijas veiksmīgu attīstību 
RUK II Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

Linda Ābele 
 

2005. Finanšu grāmatvedības praktisko zināšanu 
apguve grāmatvedības profesijas apguvē 

RUK I Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

2006. Prasmes – viens no didaktisko sakarību 
kvalitatīvajiem rādītājiem. 

RUK II Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

2005. Izglītojamie, profesionālās izglītības iestades un 
profesijas izveles process 

RUK I Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

Svetlana Gaile 
 

2004. “Profesionālās izglītības iestādes mārketings” Karjeras izglītība 
profesionālajā izglītībā.  

2006. Jauniešu pašvērtējums  RUK II Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

2006. Augstskolu izglītības sistēma  112 Fukšiem 

Līvija Ziemele 
 

2005. Studentu aptauju pieredze un rezultāti Rīgas 
Uzņēmējdarbības koledžā  

RUK I Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

Una Pentjuša 
 

2006. Motivācijas teoriju salīdzinājums RUK II Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 
 
 
 

2006. Tirdzniecības uzņēmuma attīstības stratēģijas 
izstrādāšana un novērtēšana 

RTU Inženierekonomikas 
fakultātes zinātnisko rakstu 
krājumā – Ekonomiskie 
pētījumi uzņēmējdarbībā 

Una Pentjuša 
 

2005. Uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde  46.RTU studentu zinātniskās 
un tehniskās konferences 
materiālu II krājumā 

2006. TQM augstākajā izglītībā  RUK II Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

2005. Kvalitāte un kvalitātes sistēmas augstākajā 
izglītībā  

RUK I Zinātniski praktiskās 
konferences raksti 

2002. Grāmata „Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati”  Kamene 

Jānis Pildavs 
 

2001. Mācību grāmata “Organizācija un to vadīšana 
pārmaiņu apstākļos” kopā ar T.Volkovu un 
G.Vērdiņu 

Banku augstskola 

2003. Komerctiesības (lekciju konspekts) LU izdevniecība 
1992. Tiesiskās apziņas veidošanās mehānisms LVU izdevniecība 

Zigfrīds Brenčevs 
 

1990. Tiesību pamati (mācību līdzeklis) LVU 
2006. Use of efficiencv audit for ensuring 

accountabilitv in local governments. 
Šauļu universitāte 

2006. Ievads mikroekonomikas teorijā Kamene 
2002. Mazo uzņēmumu definīcijas un atbalsta 

problēmas 
RTU Starpt. zin. 
Konf."Tautsaimniecības un 
izglītībasattīstības problēmas 
mūsdienu periodā” 

2002. Atbildības sadalīšana un nodrošināšana 
centrālās varas un pašvaldību mijiedarbībā 

RTU zinātniskie raksti 3. 
sērija. Tautsaimniecība: 
teorija un prakse 

2002. Ievads ekonomikā. Kamene 

Viktors Nešpors 

2001. Mikroekonomika Kamene 
2005. Intuitīvi induktīvās domāšanas vieta personības 

evolūcijas paradigmā 
RSU, Zinātniskie raksti 

2004. Zinātniski pētnieciskās metodes vārda nozīmes 
interpretācijas un personības īpašību 
kopsakarību izzināšanai 

LPA, Rakstu krājums 8 

2004. Co-usage of Questionnaires and Elicitation 
Tests in Semantic Research for Pedagogical 
Purposes 

Maskava, Prometejs 

Margarita Putniņa 

2003. Cilvēka apziņas un vārda enerģētiskā 
kvintesence/ 

LPA, Rakstu krājums 7 
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Autors Gads Publikācija Publicēts 
Lolita Tīse 2006. Uzņēmuma informācijas sistēmas 

organizēšana 
RTU 47. Starpt. konf. 
Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas 

2006. Naudas plūsmas un tās rādītāju analīze Latvijas 
uzņēmumos 

LU raksti, 696.sēj.: 
Ekonomika un vadības 
zinātne 

2006. Free Cash Flow and Analysis of Corporate Cash 
Flow Indicators in Latvia 

Cambridge, UK. 5th Global 
Conference on Business & 
Economics Proceedings 

2006. Potential Improvement of Cash Flow Statement Rēzekne. Opportunities and 
problems of economic 
development.  

2004. The Use of Cash Flow in Determining Financial 
Position of an Enterprise and the Concept of 
Free Cash Flow 

LU raksti, 677.sēj.: 
Ekonomika un vadības 
zinātne 

2004. Special Tax Regimes in Latvia as an Instrument of 
Regional Policy in the Context of the EU Enlargement 

Rīga 

Kārlis Subatnieks 

2003. An Assessment of the Financial Position of 
Enterprises in Latvia 

Tartu.  Finance in EU 
Accession Countries: 
Experiences and Solutions  
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CURRICULUM VITAE 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Dzintra Gaile 
Adrese  Dzirnavu iela 66a - 55, Rīga, LV – 1050 
Tālrunis  29733379 
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  19.11.1947. 
   
Izglītība   
   
 2002. – 2005. LLU Pedagoģijas maģistrantūra 
 1966. – 1971. LVU Ķīmijas fakultāte, kvalifikācija- ķīmiķis, diploma Nr. 348559 
   
Darba pieredze   
   
 1989. - Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, direktore 
 1976.- 1989. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, skolotāja 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C1 C1 C1 
Angļu B1 B1 B1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- prasme sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem, prasme strādāt komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, 
budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus 
  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, datorizētas 

datu bāzes un internetu 
  Vadītāja apliecība- B kategorija 
  Intereses- Ceļošana, dārzkopība, dzīvnieki 
   
Papildizglītība, kursi   
   
 2007.- Regulāri kursi, semināri, ko organizē IZM, PIC, ES projekti 
 2006. Radošais komandējums Beļģijā 
 2005. Augstskolu didaktika, 4 KP, 40 kontaktstundas, sert.Nr. 0436, LLU, 

Jelgava, Lielā iela 2 
 2002. Radošais komandējums Ķīnā 
 2000. Radošais komandējums Izraēlā 
 1999. Radošais komandējums Austrijā 
   
 
 
 
 
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

   
 1978. Recenzente mācību grāmatai Z.Kļaviņš, B.Kļaviņa ‘’Fizikālā un 

koloidālā ķīmija’’ 
 1974.- 1976. Publikācija ‘’Kompozītie materiāli’’ žurnālā ‘’Polymer Chemistry’’ 
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CURRICULUM VITAE 
Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Plone Silvija 
Adrese  Palangas iela 11- dz.7, Rīga,LV- 1055 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 67464707                   Mobilais: /371/ 26708557 
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  31.08.1938. 
   
Izglītība   
   
 1958.- 1963. Diploma Nr. 417882, Daugavpils Valsts pedagoģiskais institūts, kvalifikācija- 

ķīmijas, bioloģijas vidusskolas skolotāja, Parādes iela 8, Daugavpils 
   
Darba pieredze   
   
 1963.- Direktora vietniece studiju darbā, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 

ielā 22, Rīga 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C1 C1 C1 
Vācu B1 B1 B1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- prasme sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem, prasme strādāt komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, 
budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus 
  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, datorizētas 

datu bāzes un internetu 
  Intereses- ceļošana, teātris 
   
Papildizglītība, kursi   
   
 2007. Izglītības apguves kvalitātes nodrošināšana un sasniegumu vērtēšana, PIA, 

Lomonosova iela 3, Rīga 
 2006. Komercdarbības attīstība laukos, LLU, Lielā iela 2, Jelgava 
 2005. 

 
Augstskolu didaktika,40 kontaktstundas, LLU, Lielā iela 2, Jelgava  

 2003. Mācību un audzināšanas darba vadība, 36 stundas, PPTC, Marijas iela 6, 
Rīga, apliecība Nr. 213 

 2001. Datorzinību kursi, 72 stundas, LR IZM PIAC, LU, Raiņa bulv.19, Rīga 
 2000. Problēmsituācijas ķīmijā, IZM Rīgas skolu valde, apliecība Nr. 55- 1283 
 1999. Individuālais mācīšanās darbs. Holandes pieredze, Beril programmas ietvaros 
 1997. Vides izglītība profesionālajās skolās, LU, Raiņa bulv.19 
 1996.- 1998. ES Phare biznesa izglītības projekts Latvijā 
 1994.- 1997. Latvijas- Dānijas biznesa izglītības projekts 
   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

   
 2007. ‘’Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu materiāls kvalifikācijai 

‘’Pārtikas produktu ražošanas tehniķis’’’’, 28 lp. 
 2006. ‘’Mācību kvalitātes vērtēšanas kritēriji un to lietošana Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledžā’’, 7 lp. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Ziemele Līvija 
Adrese  Kaņieru iela 18 – 39, Rīga, LV 1063 
Tālrunis  Mobilais: /371/ 29779829 
E- pasta adrese  livijaz@inbox.lv 
Dzimšanas datums  25.02.1967. 
   
Izglītība   
  2002.-... Studijas LLU  Pedagoģijas maģistrantūrā  
  Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001 
 1985. – 1990. LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Brīvības iela 32, Rīga 

Diploms TB Nr. 981562 
vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs  

   
Darba pieredze   
   
 2004. - ... Direktora vietniece zinātnes darbā 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV 1045 
 2001. – 2004. Direktora vietniece audzināšanas darbā 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV 1045 
 1998. – 2001. Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV 1045 
 1997. – 1998. Pasniedzēja 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV 1045 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 C2 C1 
Vācu B2 B2 B2 
Angļu A1 A1 A1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- spēju sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem, patīk  darbs komandā, spēju pielāgoties daudzkultūru videi, piemīt 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- protu koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, spēju 
organizēt, plānot. 

  Tehniskās prasmes- protu  lietot prezentācijas tehniku, TML 
  Datora lietošanas prasmes- MS Word, MS Excel, Power Point, Internet 
  Mākslinieciskās prasmes- protu veidot plakātus, noformēt 
  Intereses- teātris, ceļojumi 
   
Papildizglītība, kursi   
   
 2007. Emocionālo problēmu izraisītie veselības traucējumi bērniem 

 24 stundas 
 RSU Pēcdiploma izglītības fakultāte, apliecība 

 2006. ESF nacionālās programmas projekta „Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā” aprobācija 

 2006. Profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu didaktika”, 
4 KP, 40 kontaktstundas, LLU 
sertifikāts Nr. 0451 

 2004. Kursi „Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos”, 100 
stundas 
IAC, apliecības Nr. 2004/644 

 2004. Seminārs „Latvijas dalība Eiropas Savienībā- aktualitātes un mācību metodes 

mailto:livijaz@inbox.lv


 199

” 
Valsts kancelejas Komunikāciju departaments, sertifikāts 

 2001. Datorzinību kursi, 72 stundas 
LR IZM PIAC, LU LIIS, apliecība Nr. D-0256, LIIS-01-34-0256 

   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

   
 2006. Jauniešu pašvērtējums // RUK II zinātniski praktiskās konferences raksti// 

102.-109. lpp. 
 2006. Augstskolu izglītības sistēma // 112 Fukšiem// 10.-11.lpp. 
 2005. Studentu aptauju pieredze un rezultāti Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā // RUK 

I zinātniski praktiskās konferences raksti//  
77.-84. lpp. 

 2007. Programma, ieskaites darbi un patstāvīgie darbi studiju kursā „Psiholoģija, 
ētika”, RUK 

 2006. Aktualizētas studiju programmas kursā „Socioloģijas pamati” un „Psiholoģija”, 
„Patērētāju uzvedība tirgū”,  RUK 

 2006. Programma, ieskaites darbi un patstāvīgie darbi studiju kursā „Patērētāju 
uzvedība tirgū”, RUK 

 2005. Aktualizētas programmas studiju kursā „Socioloģijas pamati” un „Psiholoģija”, 
RUK 

 2004. Aktualizēti ieskaites darbi un patstāvīgi darbi studiju kursā „Socioloģijas 
pamati” un „Psiholoģija”, RUK 

 2004. Programma, ieskaites darbi un patstāvīgie darbi studiju kursā „Psiholoģija”, 
RUK 

 2004. Kopdarbs ar I. Dudarevu – „Portfolio- kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos 
mācību priekšmetos ”, RUK 

 2003. Izdales materiālu apkopojums studiju kursā „Socioloģijas pamati” un 
„Psiholoģija”, RUK 

 2003. Programma, ieskaites darbi un patstāvīgie darbi studiju kursā „Socioloģijas 
pamati”  

 2002. Programma, ieskaites darbi un patstāvīgie darbi studiju kursā „Filozofija un 
ētika”  

 2002. Izdales materiālu apkopojums studiju kursā „Filozofija un ētika”  
 2002. Programma, ieskaites darbi un patstāvīgie darbi studiju kursā „Saskarsme”, 

RUK 
 2002. Izdales materiālu apkopojums studiju kursā „Saskarsme”, RUK  
 2002. „Idejas grupu darbam saskarsmē”, RUK 
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CURRICULUM VITAE 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Pildavs Jānis  
Adrese  Saules iela 21a – 28, Cēsis, pasta indekss LV 4101 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 4124108                   Mobilais: /371/ 29767573 
E- pasta adrese  janis@ruk.lv 
Dzimšanas datums  6. aprīlis 1968. gads 

   
Izglītība   
 2004 -  Maģistrantūra, Ražošanas Kvalitātes institūts RTU Kaļķu 1, Rīga 
 1990 - 1996 Diploms. Kvalifikācija inženieris LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultāte, Lielā 

iela 2, Jelgava 
   
Darba pieredze   
 2005 Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas katedras vadītājs 
 1995 Pasniedzējs, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 22, Rīga 
 1991 – 1995 Kaltes operators, Aizputes Sausā Vājpiena rūpnīca 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 C2 C1 
Angļu B1 B1 B1 
Vācu     

   
Citas prasmes, iemaņas   
 Sociālās prasmes Protu sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem, protu strādāt komandā, 

spēju pielāgoties daudzkultūru videi 
 Organizatoriskās 

prasmes 
Spēju un organizēt, plānot pasākumus un darbu 

 Datora lietošanas 
prasmes 

Protu lietot MS Office jaunākās versijas, Open Office, MS Project, 
CorellDraw, PhotoShop un citas darbam nepieciešamās programmas kā arī 
Internetu 

 Vadītāja apliecība B kategorija 
 Intereses Informāciju tehnoloģijas 
   
Papildizglītība, kursi   
 2005. „Augstskolu didaktika”, 4KP – 40 kontaktstundas. LLU, Sertifikāts Nr. 0445. 
 2000. IZM PIAC un LIIS organizētie „Datorzinību kursi” 72 stundu programma. 
   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

   
 2007. „Studiju darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas metodiskie norādījumi” studiju programmai Pārtikas produktu 
pārstrādes un ražošanas tehnoloģija. RUK 

 2007. Studiju kursu „Kvalitātes vadīšana”, „Makroekonomika”, „ES organizācija un 
likumdošana” un „Datormācība” izstrādāšana. RUK 

 2006. „TQM augstākajā izglītībā” RUK II zinātniski praktiskās konferences 
„Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas”, 8 lpp. 

 2005. „Kvalitāte un kvalitātes sistēmas augstākajā izglītībā” RUK I zinātniski 
praktiskās konferences „Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas”, – 
12 lpp. 

 2002. Grāmata „Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati” - 56 lpp. 
 2001. Mācību grāmata “Organizācija un to vadīšana pārmaiņu apstākļos” kopā ar 

T.Volkovu un G.Vērdiņu, - 112 lpp. 
 

mailto:janis@ruk.lv
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CURRICULUM VITAE 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Gaile Svetlana 
Adrese  Kr. Valdemāra iela 76, dzīvoklis 23, Rīga, LV -1013 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 67 361 420    Mobilais: /371/ 29 409 651 
E- pasta adrese  lana.gaile@inbox.lv 
Dzimšanas datums  29. 04. 1958.  
   
Izglītība   
   
 2002.- 2005. Diploms, Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 
  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV -

3001 
 1975.-1980. Diploms, ekonomiste  
  Latvijas Valsts Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 

1568 
   
Darba pieredze   
 2005. septembris - 

līdz šim brīdim 
Lektore, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 22, Rīga, 
LV - 1045 

 2001. septembris - 
līdz šim brīdim 

Studiju programmas vadītāja, Rīgas Uzņēmējdarbības 
koledža, Hanzas 22, Rīga, LV - 1045 

 1984. septembris – 
2001. septembris 

Ekonomikas priekšmetu, mārketinga un reklāmas pasniedzēja, 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 22, Rīga, LV - 1045 

 2000. novembris – 
2001. augusts 

Programmas "Latvijas Banku speciālists" vadītāja, Latvijas 
Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 
Pērses 9/11, Rīga 

 1999. septembris -  
2000. oktobris 

Projekta vadības vienības locekle, ES Phare programma 
"Profesionālā izglītība 2000" (VET-2000), Valņu 2, Rīga, 
Rīga, LV - 1050 

 1997.g. maijs – 
1999.g. jūlijs  

Mārketinga konsultante, ES Phare programma „Biznesa 
izglītības reformas Latvijā” (BERiL), Valņu 2, Rīga, Rīga, LV 
- 1050 

Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 C2 C2 
Angļu C1 B2 B1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes - prasmes lietot prezentācijas tehniku 
  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 

datorizētas datu bāzes un internetu 
  Vadītāja apliecība – B kategorija 
  Intereses - ceļošana 
   
Papildizglītība, kursi   

mailto:lana.gaile@inbox.lv
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 2006. Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, 

4 kredītpunkti (160 stundas), Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, sertifikātsNr.0437  

   
Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

   
 2006. „Prasmes – viens no didaktisko sakarību kvalitatīvajiem 

rādītājiem”, Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 2.zinātniski 
praktiskās konferences rakstu krājums (49.-53.lpp.) - Rīga, 
2006.g., 109. lpp., ISBN 9984-39-101-9 
 

 2005. “Izglītojamie, profesionālās izglītības iestades un profesijas 
izveles process”, Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 
1.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums (21.-
26.lpp.) – Rīga, 2005.g., 84. lpp., ISBN 9984-19-732-8 

 2004. “Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā” nodaļa 
“Profesionālās izglītības iestādes mārketings” (12.-30.lpp.) – 
Rīga, Adverts, 2004.g., 80 lpp., ISBN 9984-9803-4-0 

 2007. Studiju darbu, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas 
un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi (studiju programma 
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”), Rīgas 
Uzņēmējdarbības koledža 

 2007. Studiju darbu, prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas 
un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi (studiju programma 
„Uzņēmējdarbība”, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 

 2006. Mārketinga komunikācijas (izdales materiāls), Rīgas 
Uzņēmējdarbības koledža  

 2005. Reklāma (izdales materiāls), Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  SUŠKEVIČA Ieva 
Adrese  Matīsa 63 dz. 5, Rīga, LV1009 
Tālrunis  +371 29274457 
E- pasta adrese  ieva@ruk.lv; ieva_mtp@inbox.lv  
Dzimšanas datums  05/02/1979 
   
Izglītība   
 2001. – 2004. Diploms par iegūto sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā (Mg. oec.)/ 

Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu 1, Rīga, LV1658/ diploms MDA nr. 0270 
   

 1999. – 2001. Diploms par ekonomista kvalifikācijas iegūšanu/ Rīgas Tehniskā universitāte 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Kaļķu 1, Rīga, LV1658/  

   

 1997. – 1999. Diploms par tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas iegūšanu/ 
Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas koledža, Kaļķu 1, Rīga, LV1658/ 
diploms nr. 000396  

   
Darba pieredze   
 2006. -- Projekta vadītāja/ Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 22, Rīga, LV1045 
   

 2006. -- Izglītības metodiķis/ Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 22, Rīga, 
LV1045 

   

 2004. -- Lektore/ Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 22, Rīga, LV1045 
   

 2003. – 2004. Smiltenes filiāles Valkas NG vadītāja/ AS SEB Unibanka, Rīgas 25, Valka, 
LV4700 

   

 2003. – 2004. Līgumdarbs/ SIA Plastiskās ķirurģijas klīnika, Baznīcas 31, Rīga, LV1010 
   

 2001. – 2002. Mārketinga menedžere/ SIA Ma-1 datori, Pildas 16, Rīga, LV1035 
   

 1999. – 2001. Publikācijas nodaļas vadītājas v.i./ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 
Pērses 2, Rīga, LV1442 

   
Valodu prasmes   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 B2 B1 
Angļu C2 C1 C1 
Vācu  A1 A1 A1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- labas saskarsmes prasmes, prasme strādāt 

komandā, tolerance  
   

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, 
budžetu, spējas organizēt, plānot 

   

 
  Tehniskās prasmes- prasme strādāt biroja tehnika (fakss, kopētājs, telefons) 
   

  Datora lietošanas prasmes- MS Word, MS Excel, Power Point, Lotus Notes, 
MS Access, Outlook Express, Internet 

   

  Mākslinieciskās prasmes- dziedāšana, dejošana 
   

  B kategorijas autovadītāja apliecība 
   

  Intereses – balles deju kursi, kalnu slēpošana, ceļojumi 

mailto:ieva@ruk.lv
mailto:ieva_mtp@inbox.lv
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Papildizglītība, kursi   
 2007. Inovācijas augstskolu didaktikā/ 32 st./ LLU Izglītības un mājturības institūts 
   

 2006. Augstskolu didaktika/ 40 st./ LLU Izglītības un mājturības institūts/ apliecība nr 
0475 

   

 2006. Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās 
izglītības studentiem (ESF projektu sagatavošana) /16 st./ Sieviešu tiesību 
institūts 

   

 2005. Profesonālās izglītības programmu veidošanas metodika/ 36 st./ LR IZM 
Profesionālās izglītības centrs/ apliecības reģ. nr. 2441 

   

 2004. Lietišķa komunikācija. Sociālā psiholoģija/ 40 st./ BO SIA 
„Latvijas – Igaunijas institūts”/ apliecības reģ. nr. 180 

   

 2003. Kā sagatavot pārliecinošu prezentāciju /12 st./ SIA 
„Komunikāciju akadēmija”/ apliecība nr. 1091 

   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

 2007. Studiju kursa programma „Mārketings” (pamatkurss)/ Studiju programmā 
„Uzņēmējdarbība”/ RUK 

   

 2007. Studiju kursa programma „Mārketings” (menedžments)/ Studiju programmā 
„Uzņēmējdarbība”/ RUK 

   

 2007. Studiju kursa programma „Pakalpojumu mārketings”/ Studiju programmā 
„Uzņēmējdarbība”/ RUK 

   

 2007. Studiju kursa programma „Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana”/ 
Studiju programmā „Uzņēmējdarbība”/ RUK 

   

 2006. Suškeviča I., Suškevičs K. Mācību motivācijas un attieksmes pret studiju 
procesu pētījums Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā // Izglītības ekoloģijas un 
profesionālās studijas: Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas II zinātniski 
praktiskās konferences rakstu krājums. – 2006. – 62.-69. lpp. 

   

 2006. Situāciju analīzes mārketingā/ Mārketings 1. un 2. kurss/ RUK 
   

 2005. Mācību materiāls par tēmu „SVID matricas sastādīšana un tās analīze”/ 
Mārketinga plānošana/ RUK 

   

 2005. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmējdarbības portfeļa analīze”/ Mārketinga 
plānošana/ RUK 

   

 2005. Mācību materiāls par tēmu „Mērķu hierarhija un to definēšanas 
pamatnosacījumi”/ Mārketinga plānošana/ RUK 

   

 2004. Studiju kursa programma „Grāmatvedība” (pamatkurss)/ Pārtikas tehnologu 
studiju virziens/ RUK 

   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Mārketinga jēdziens, tā attīstība, pamatjēdzieni”/ 
Mārketings/ RUK 

   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Produkta dzīves cikls”/ Mārketings/ RUK 
   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Konkurence un tās analīze”/ Mārketings/ RUK 
   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Cena, tās politika, stratēģijas un cenu noteikšanas 
metodes”/ Mārketings/ RUK 

   

 2004. Patstāvīgie darbi un pārbaudes darbi/ Mārketings/ RUK 
   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmējdarbību ietekmējošie ārējie un iekšējie 
faktori”/ Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana/ RUK 

   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmējdarbības formas Latvijā”/ 
Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana/ RUK 
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 2004. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmejdarbības sfēras Latvijā”/ 
Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana/ RUK 

   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Biznesa plāns”/ Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana/ RUK 

   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Uzņēmuma finanses”/ Uzņēmējdarbības 
organizācija un plānošana/ RUK 

   

 2004. Mācību materiāls par tēmu „Izmaksas, to aprite un produkta pašizmaksas 
kalkulācija”/ Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana/ RUK 

   

 2003. Skrūzmane I., Magidenko A. Netradicionāla veida preces dzīves cikli // RTU 
IEF Zinātniskie raksti: Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. − 2003. − 105.-
113. lpp. 

   

 1999. Skrūzmane I. Jārada priekšstats un interese par Latviju // Biznesa Partneri: 
Latvija Pasaulē. − 1999. − Novembris − 2. lpp. 

   

 1999. Skrūzmane I. Publikācijas sniedz informāciju un veido tēlu // Biznesa Partneri: 
Latvija Pasaulē. − 1999. − Novembris −9.-11. lpp. 
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CURRICULUM VITAE 
Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Una Pentjuša 
Adrese  Maskavas iela 170/2 - 59, Rīga, LV – 1019, Latvija 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 7138908  Mobilais: /371/ 26444588 
E- pasta adrese  una@ruk.lv vai unap@inbox.lv 
Dzimšanas datums  23.07.1982 
   
Izglītība   
 2006. – līdz šim maģistra studiju programma: Pedagoģija  
  Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Lielā iela 2, Jelgava,LV-3001, Latvija 
 2003. – 2005. sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē,  
  Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija 
 2000. – 2003. sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 
  Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija 
 1997. – 2000. atestāts par vispārējo vidējo izglītību 
  Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 

Raiņa bulvāris 8, LV 1050, Rīga, Latvija 
   
Darba pieredze   
 2006. līdz šim Ekonomikas, mikroekonomikas, uzņēmējdarbības ekonomikas 

pasniedzēja  
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045, Latvija 

 2006. līdz šim Ekonomikas un informātikas skolotāja  
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas vidusskola 
Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045, Latvija 

 2005. – 2006. Klientu centra darbiniece  
SIA „Electrolux Latvia Ltd” 
Kr.Barona iela 130/2, Rīga, LV- 1012, Latvija 

 2003. – 2005. Darba operāciju analītiķis 
SIA RKF „I un A" 
Kurzemes pr.7, Rīga, LV-1067, Latvija 

 2001. – 2003. Matemātikas skolotāja (I, II, III kurss) 
Informātikas skolotāja (III, IV kurss)  
Purvciema amatniecības vidusskola  
A. Deglava iela 41a, Rīga, LV – 1035, Latvija 

Valodu prasmes   
  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 C1 B1 
Angļu C2 C1 C1 
Vācu A1 A1 A1  

  Citas prasmes, iemaņas 
 Sociālās prasmes, iemaņas- protu sadzīvot ar citiem cilvēkiem, patīk 

darbs komandā, piemīt labas saskarsmes prasmes 
  Organizatoriskās prasmes- protu koordinēt cilvēkus, spēju organizēt, 

plānot 
  Tehniskās prasmes- protu lietot prezentāciju tehniku 

mailto:una@ruk.lv
mailto:unap@inbox.lv
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  Datora lietošanas prasmes - MS Word, MS Excel, Power Point, Scala, 
JDE Edvarts, DEP, AVS, ACCPAC, Lotus Notes, Outlook Express, 
Mathcad, LINDO, Eview, Frontpage, Internet 

  Mākslinieciskās prasmes – protu aplikāciju un grafikas tehnikā veidot 
plakātus 

  Intereses – teātris, bērnu literatūra 
Papildizglītība, kursi   
 26.01.2007. – 

13.04.2007. 
Inovācijas augstskolas didaktikā 
72 stundas, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  
apliecība Nr. 0121 

 24.02.2007.-
10.03.2007. 

Emocionālo problēmu izraisītie veselības traucējumi bērniem 
24 izglītības stundas, Rīgas Stradiņu universitāte, Pēcdiploma izglītība 
fakultāte  

 28.09.2006.  par iegūto profesionālās izglītības pedagogam nepieciešamo 
pedagoģisko izglītību 
Izglītības un zinātnes ministrija, Profesionālās izglītības pedagogu 
sertificēšanas komisija, sertifikāts Nr. P 0575 

 28.06.2004. – 
05.07.2004. 
 

VIII International Summer School for the International Economics and 
Management Students 
Donectsk National University, The British Council in Ukraine, The 
Economic Education and Counsulting Center “Vneshconsult”, Certificate 
Nr.68 (PA 1230) 

 2002.-2004. Pedagoģiskās specializācijas mācību kurss 
272 stundas, Rīgas Tehniskā universitāte, Humanitārais institūts, 
sertifikāts Nr. 290 

 2002.02. –  
2002.05. 

"Finansu grāmatvedība" 
120 stundas, SIA "DLS", apliecība  

Publikācijas, 
metodiskās izstrādnes 

  

 2007. Studiju kursa „Uzņēmējdarbības ekonomika” pieteikums un programma 
pilna un nepilna laika studijām, RUK 

  Pārbaudes darbi studiju kursā „ Uzņēmējdarbības ekonomika”  
  Eksāmenu darbi un vērtēšanas sistēma studiju kursā „Mikroekonomika”  
 2006. Motivācijas teoriju salīdzinājums, publicēts RUK II zinātniski praktiskās 

konferences „Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas” zinātnisko 
rakstu krājumā, 8.lpp. 

 . Tirdzniecības uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādāšana un 
novērtēšana, publicēts RTU Inženierekonomikas fakultātes zinātnisko 
rakstu krājumā – Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā, 
8 lpp. 

  Studiju kursa „Ekonomika” pieteikums un programma pilna un nepilna 
laika studijām, RUK 

  Studiju kursa „Mikroekonomika” pieteikums un programma pilna un 
nepilna laika studijām, RUK 

  Pārbaudes darbi un izdales materiāli studiju kursā „ Mikroekonomika” 
  Pārbaudes darbi un izdales materiāli studiju kursā „ Ekonomika” 
  Eksāmenu darbi un vērtēšanas sistēma studiju kursā „ Ekonomika” 
 2005. Uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde, publicēts 46.RTU studentu 

zinātniskās un tehniskās konferences materiālu II krājumā – 1.lpp. 
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CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  DUDAREVA Inese 
Adrese  Kāvu iela 6 – 30, Rīga, LV – 10 15 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 734 46 02                  Mobilais: /371/ 29 73 33 81 
E- pasta adrese  inesehej@gmail.com 
Dzimšanas datums  14.08.1971. 
   
Izglītība   
 1996 – 1998 Augstākās profesionālās izglītības atestāts ar piešķirtu kvalifikāciju vidusskolas 

informātikas skolotāja papildus augstākās izglītības diplomiem Nr. 104295; Nr. 
002045 
Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte 
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV – 1586 

 1994 – 1996 Maģistra diploms Nr. 002045 Fizikas maģistra grāds 
Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte 
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV – 1586 

 1998 – 1994 Augstskolas diploms Nr.104295  
ar piešķirtu kvalifikāciju fiziķis, pasniedzējs 
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV – 1586 

   
Darba pieredze   
 2006 – līdz šim 

brīdim 
Tālākizglītības kvalitātes komponenta konsultante dabaszinībās 
ISEC ESF projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība 
dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”, Kr.Valdemāra iela 34 
– 2, Rīga, LV – 1010 

 2006 – līdz šim 
brīdim 

ISEC ārštata metodiķis 
ISEC, Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050 

 2005 – līdz šim 
brīdim 

Fizikas darba grupas darbiniece 
ISEC ESF projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība 
dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”, Kr.Valdemāra iela 34 
– 2, Rīga, LV – 1010 

 2005 – 2006 Darba grupas darbiniece, PIAA ESF projekts „Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS) 
Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050 

 2004 – 2006 Lektore (līgumdarbs) fizikas skolotāju profesionālās meistarības pilnveides 
programmā /Darbs komandā kopā ar A.Bruņenieci Pumpuru vidusskolas 
skolotāju/. 
Izdevniecība Lielvārds, Skolas iela 5, Lielvārde, LV – 5070 

 2004 – līdz šim 
brīdim 

Mācību līdzekļu redaktore fizikā (līgumdarbs) 
Izdevniecība Lielvārds, Skolas iela 5, Lielvārde, LV – 5070 

 2004 – 2006 Izglītības metodiķis, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
Hanzas iela 22, Rīga, LV – 1045 

 1994 – līdz šim 
brīdim 

Fizikas un informātikas skolotāja, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 
iela 22, Rīga LV – 1045 

   
Valodu prasmes   
  Dzimtā valoda – latviešu 
 Eiropass līmeņi  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Krievu  C2 C2 C2 
Zviedru C1 C1 B2 
Angļu B1 B1 B1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas 

– spēja strādāt komandā  
§ darbs darba grupā PIAA ESF projektā KIPNIS; 

mailto:inesehej@gmail.com
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§ darbs darba grupā, ISEC ESF projektā; 
§ sadarbība ar kolēģiem veidojot metodiskos materiālus (skat. sadaļu 

publikācijas, metodiskās izstrādnes); 
§ sadarbība ar kolēģiem vadot tālākizglītības nodarbības (skat. sadaļu 

darba pieredze). 
   
  Organizatoriskās prasmes 

– vadītāja iemaņas 
§ darba grupas vadīšana PIAA ESF projektā KIPNIS; 
§ vakara nodaļas vadīšana RUK; 

– spēja organizēt, plānot 
§ projekta koordinators Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā Zviedru 

institūta (Svenska institutet) projektā „Visby” sadarbībā ar 
Mariestādes ģimnāziju Zviedrijā (2001 – 2004); 

§ projekta koordinators Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā ES PHARE 
projektā Business Education Reform in Latvia (BERiL) (1998 – 
1999). 

   
  Tehniskās prasmes 

– prasme lietot dažāda veida sensorus fizikas mācību procesa organizēšanai 
§ aprakstu sagatavošana sensoru lietošanai mācību procesā ISEC 

ESF projektā; 
§ sensoru lietošanas apmācību vadīšana ISEC ESF projektā 

   
  Datora lietošanas prasmes 

– labas iemaņas darbā ar Microsoft Office™ programmām (Word, Excel un 
PowerPoint); 
– labas iemaņas darbā ar internetu. 

   
  Citas prasmes 

– Zviedru valodas tulks. Stokholmas skolotāju institūts (Lärarhögskolan) un LR 
IZM Izglītības attīstības institūts. Projekts „Demokratizācija skolā (1996 – 
1999). 

   
  Intereses 

Ceļošana, sports (orientēšanās sports, skvošs, piedzīvojumu 
sacensības), astronomija, zviedru valoda. 

   
Papildizglītība, kursi   
 2007 Tālākizglītības programma „Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību 

literatūras veidošana un izvērtēšana”, 36 h, ISEC, apliecība Nr. 9014320040–
1033–2 

 2007 Tālākizglītības kursi ESF projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju 
tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” 
tālākizglītotāju (ekspertu) mācību programma, 
250 h, ESF ISEC projekts, apliecība Nr. TE 023 

 2006 Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, 40 h, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, sertifikāts Nr. 0434 

 2006 „Fizikas mācību procesa aktualitātes”, 16 h, Latvijas Fizikas skolotāju 
asociācija, apliecība Nr. 06 - 012 

 2004 „Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos”, 100 h, 
Izglītības attīstības centrs, apliecība Nr. 2004/643 

 2004 „Starptautiskais fizikas gads un fizika skolā”, 16 h, Latvijas Fizikas skolotāju 
asociācija, apliecība Nr. 04 - 027 

 2003 „Fizikas un astronomijas didaktikas un metodikas aktualitātes”,  
16 h, Latvijas Fizikas skolotāju asociācija, apliecība Nr. 03 - 034 

 2001 Datorzinību kursi, 72 h, LR IZM Pedagogu izglītības atbalsta centrs, apliecība 
Nr. D–6909 

 2001 Datorzinību kursi, 72 h, LR IZM Pedagogu izglītības atbalsta centrs, apliecība 
Nr. D–0172 

 1999 „Projekta sagatavošana”, 32 h, Profesionālās izglītības programmu aģentūra 
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un Latvijas pašvaldību mācību centrs, sertifikāts Nr. 3241 
 1998 Profesionālās pilnveides kurss „Pieaugušo izglītošanas metodika”, 48 h, 

Latvijas pašvaldību mācību centrs un ES PHARE BERiL, sertifikāts Nr. 1827 
   
Dalība starptautiskos 
pasākumos, konferencēs 

  

 2006. augusts Starptautiskās Astronomijas savienības Ģenerālās asamblejas Izglītības sesija 
IAU (International Astronomical Union) /Čehija/ 

 2005. augusts 9.Starptautiskā Astronomijas skolotāju Vasaras skola Zviedrijā. EAAE 
(European Association for Astronomy Education). 
Karlstades universitāte /Zviedrija/ 

 2005.  
marts 

EAAE ģenerāla assambleja, 
Seminārs ”Jaunas mācīšanas iespējas astronomijā”  
EAAE (European Association for Astronomy Education) 
ESO (European Southern Observatory) /Vācija/ 

 2003. oktobris 7.Starptautiskā konference „Fizika mūsdienu izglītības sistēmā” 
Krievijas Federācijas Izglītības ministrija, M.Lomonosova Maskavas Valsts 
universitāte, A.Hercena Krievijas Valsts pedagoģiskā universitāte /Krievija/ 

 2003. augusts 7.Starptautiskā Astronomijas skolotāju Vasaras skola Austrijā. EAAE 
(European Association for Astronomy Education) 
Insbrukas Universitāte, Vīnes Pedagoģiskais institūts, Katalonijas Tehniskā 
universitāte. /Austrija/ 

   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

 Publikācijas  
 2006 Karjeras izglītība profesionālās izglītības iestādēs. Skolotāja rokasgrāmata. 

Sadarbībā ar Ā.Čerpinsku, G.Dimitrijevu, J.Gerasimovu, L.Kaminsku, L.Ozolu, 
S.Ozoliņu, Ņ.Protasovu, S.Sviķi, D.Ziediņu PIAA ESF projekta KIPNIS 
ietvaros, 216 lpp. 

 2006 Karjeras izglītība profesionālās izglītības iestādēs. Darba burtnīca.. Sadarbībā 
ar Ā.Čerpinsku, G.Dimitrijevu, J.Gerasimovu, L.Kaminsku, L.Ozolu, S.Ozoliņu, 
Ņ.Protasovu, S.Sviķi, D.Ziediņu PIAA ESF projekta KIPNIS ietvaros, 96 lpp. 

 2006 IAU Ģenerālās asamblejas Izglītības sesija. Sadarbībā ar A.Bruņenieci. 
Publicēts: Zvaigžņotā debess, 2006/07 Ziema, 42. – 46. lpp. 

 2006 Dabaszinības ir nepieciešamas. Sadarbībā ar A.Nikolajenko, I.Cinīti, J.Kukli, 
L.Zeili. 
Publicēts: Terra 2006. novembris – decembris, 36. – 39. lpp. 

 2006 Apskats Zinātnes un tehnikas jaunumi. Sadarbībā ar I.Jansoni-Henkuzeni, 
S.Vilku, I.Vilku. 
Publicēts: Terra 2006. novembris – decembris, 2. –  5. lpp. 

 2006 Latvijas astronomijas skolotāji Zviedrijā. Sadarbībā ar I.Rodziņu. 
Publicēts: Zvaigžņotā debess, 2006.gada pavasaris, 63. – 67.lpp. 

 2006 Žurnālu apskats. Žurnāla Allt om Vetenskap 2005.gada septembra numurā.  
Publicēts: Terra 2006. janvāris – februāris, 26.lpp. 

 2005 Žurnālu apskats. Žurnāla Allt om Vetenskap 2005.gada augusta numurā.  
Publicēts: Terra 2005. novembris – decembris, 22.lpp. 

 2005  Eiropas astronomijas centrā. Sadarbībā ar A.Bruņenieci. 
Publicēts: Zvaigžņotā debess, 2005.gada vasara, 65. – 70. lpp. 

 2005 Astronomy activities for school children and students  in astronomy summer 
camp. Sadarbībā ar I.Rodziņu. 
Publicēts: Proceedings, 9th European Association for Astronomy Education 
International Summer School, EAAE, 259.lpp. 

 2004 7.starptautiskā astronomijas skolotāju vasaras skola. 
Publicēts: Zvaigžņotā debess, 2004.gada pavasaris,  
48., 57. – 61.lpp. 

 2003 Astronomy teaching activities in Latvia  
Publicēts: Proceedings, 7th European Association for Astronomy Education 
International Summer School, EAAE, 250.lpp. 

 1996 Par astronomijas mācību satura iekļaušanu citos vidusskolas priekšmetos. 
Sadarbībā ar I.Vilku.  
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Publicēts: LR IZM ISEC metodiskajos ieteikumos ASTRONOMIJA vidusskolas 
kursa mācīšanai, 89. – 92. lpp. 

 Metodiskās 
izstrādnes 

 

 2004 Portfolio. Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos. 
Sadarbībā ar L.Ziemeli, RUK 

 1999 Diagnosticējošie darbi arodizglītības mācību iestāžu I kursu audzēkņiem. 
Izstrādāts profesionālās izglītības iestāžu fizikas skolotāju Metodiskajā 
padomē I.Klotiņas vadībā (RTK) 

 1998 Matemātika ekonomistiem. Palīglīdzeklis ekonomikas koledžu matemātikas 
pasniedzējiem. Izstrādāts sadarbībā ar K.Tapiņu (Liepājas MZTK), I.Karpinsku 
(RTU), ES PHARE BERiL programmas ietvaros 

 1998 Kvalifikācijas darbs „Microsoft PowerPoint izmantošana mācību līdzekļu 
sagatavošanā”, LU FMF 

 1996 Maģistra darbs „Mehānikas kursa mācīšanas aspekti Zviedrijas un Latvijas 
skolās”, LU FMF 

 1994 Diplomdarbs „Fizikālās izglītības realizēšanas īpatnības Zviedrijas skolās 
salīdzinājumā ar Latvijas skolām”, LU FMF 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Lazdiņš Andrejs 
Adrese  Avotu 8/61.,Lielvārde, Ogres raj. LV 5051 
Tālrunis  Mobilais: /371/ 26 122 177 
E- pasta adrese  www@an.la inbox.lv 
Dzimšanas datums  18.01.1957. 
   
Izglītība 2006 Doktorants, LLU, Ekonomikas fakultāte, Svētes iela 18, Jelgava, turpinu 

studijas.  
 2006 Maģistra diploms MD C Nr. 0209. Izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, LLU, Liela iela 2., Jelgava, LV - 3001 
 1989 Diploms PB Nr. 155661. Agronoms. LLA, Lielā iela 2, Jelgava,  LV - 3001. 
   
Darba pieredze 2000 Lektors, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas 22., Rīga. 
 1998-2000 Struktūrvienības vadītājs/ pasniedzējs, Bulduru dārzkopības tehnikums, vēlāk 

Bulduru dārzkopības vidusskola, Viesturu 6., Bulduri, Jūrmala. 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C1 B2 B2 
Angļu A2 A2 A2 
Vācu     

   
Citas prasmes, iemaņas   

  Sociālās prasmes, iemaņas - spēju sadzīvot un sastrādāties ar citiem 
cilvēkiem- darbs komandā, varu pielāgoties daudzu kultūru videi un ir 
pietiekamas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- ir prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektus, 
budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus kas 
saistīts ar lauksaimniecību  

  Datora lietošanas prasmes- Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint; Microsoft 
Word; SPSS 

  Mākslinieciskās prasmes: Zīmēt, ainavu arhitektūra 
  Vadītāja apliecība: B,C autovadītāja apliecība 
  Intereses: Vide un ekonomika, austrumu filozofija, parapsiholoģija 
   
Papildizglītība, kursi   
   
 2006. Augstskolu didaktika, 40 stundas, LLU, Sertifikāts Nr. 0439 
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

 2007. Situāciju analīze kā marketinga studiju kvalitātes faktors / LLU 
zinātniskā konferences materiāls, 

 2006. Situāciju analīze kā diskusiju prasmju raksturojums / RUK zinātniskā 
konference, 

 2007 Aktualizētas studiju programmas RUK: 
o Mārketinga plānošana, 
o Starptautiskais mārketings, 
o Uzņēmējdarbība pārtikas ražošanā, 
o Uzņēmējdarbības pamati. 

 

mailto:www@an.la
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  ĀBELE Linda 
Adrese  “Mežvalles”, Lēdurgas pag., Limbažu raj., LV4012 
Tālrunis  Mobilais: /371/ 29251208 
E- pasta adrese  Linda.abele@inbox.lv 
Dzimšanas 
datums 

 09.12.1966. 

   
Izglītība   
   
 1996.-2003. Biznesa augstskola Turība, Uzņēmējdarbības vadība – profesionālā izglītība 
  Graudu iela 68, Rīga, LV1058 
   
Darba pieredze   
 2003 Rīgas uzņēmējdarbības koledža, grāmatvedības lektore 
 2001.-2003. Jūrmalas pilsētas dome, revīzijas nodaļas galvenā speciāliste 
 1997.-2002. Jūrmalas 1.ģimnāzija, biznesa priekšmetu skolotāja, galvenā grāmatvede 
Valodu prasmes   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 C2 C2 
Angļu B1 A2 A2 
Vācu A2 A2 A1  

Citas prasmes, 
iemaņas 

  

  Sociālās prasmes, iemaņas-  māku sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs 
komandā, spēju pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- apēju koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, budžetu, organizēt, 
plānot 

  Tehniskās prasmes- teicami māku lietot prezentācijas tehniku un citu biroja tehniku 
(kopētājs, fax) 

  Datora lietošanas prasmes- teicamas iemaņas darbā ar MS Office, grāmatvedības 
datorprogrammas: Kentaurs Pro – teicami, Jumis – labi, Novision - apmierinoši, teivamas 
iemaņas darbā ar  internetu 

  Mākslinieciskās prasmes – 11 gadus esmu dziedājusi jauktajā korī “Dzintarkrasts” 
Tamāras Pūrītes un Valdas Tračumas vadībā 

  Vadītāja apliecība – kopš 1985.gada novembra 
  Intereses 
Papildizglītība, 
kursi 

  

 2006.  Meistarklase fenotipoloģijā (Jaunais psiholoģijas centrs) 30 st. 
 2006.  Spēcīgā domāšana (Jaunais psiholoģijas centrs) 68 st. 
 2005.  Fenotipoloģija (Jaunais psiholoģijas centrs) 68 st. 
 2005.  Nodokļi (LZRA) 120 st. 
 2005. Augstskolu didaktika (LLU) 4KP, 40 kontakstundas 
 2004.  Tiesības (LZRA)  120 st. 
 2003.  Biznesa vadība (LZRA) 120 st. 
 2003. Personīgās izaugsmes kursi “Līderisma programma” (Jaunais attīstīvas centrs “Spice”) 
 2003. Starptautiskie revīzijas standarti (LZRA) 20 st. 
 2002. Personīgās izaugsmes kursi 2.līmenis (Jaunais attīstīvas centrs “Spice”) 
 2002. Personīgās izaugsmes kursi 1.līmenis (Jaunais attīstīvas centrs “Spice”) 
 2001.  Budžeta iestāžu grāmatvedība un iekšējais audits (Pašvaldību izglītības centrs) 
 1996. Zvērinātu revidentu sagatavošanas kursi (SIA ‘ Auditorfirma „Grāmatvedis”) 190st. 
Publikācijas, 
metodiskās 

  

mailto:Linda.abele@inbox.lv
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izstrādnes 
 2007. Studiju programma “Finansu grāmatvedība”, RUK 
 2006. Studiju programma “Revīzija un kontrole”, RUK 
 2006. publikācija “Nereģistrētā nodarbinātība, tās ietekme uz Latvijas veiksmīgu 

attīstību” RUK II zinātniski praktiskās konferences raksti 85.-95.lpp. 
 2005. Studiju programma “Grāmatvedība (pamatkurss)” 

Studiju programma “Grāmatvedība” 
Studiju programma “Nodokļi un nodevas”, RUK 

 2005. publikācija “Finanšu grāmatvedības praktisko zināšanu apguve grāmatvedības 
profesijas apguvē” RUK I zinātniski praktiskās konferences raksti 15.-20.lpp.  

 2004. Studiju programma “Revīzija un kontrole”, RUK 
 2002. Studiju programma “Padziļinātās grāmatvedības apguve”, BAT 
 2001. Studiju programma “Vadības grāmatvedība” 

Studiju programma “Finanšu grāmatvedība” 
Studiju programma “Grāmatvedības apguve bez priekšzināšanām”, RPIVA 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Lūrina Everita 
Adrese  Skolas ielā Nr. 13-10, Rīga, LV-1010 
Tālrunis  Mobilais: 29643382 
Dzimšanas datums  31.10.1954. 
   
Izglītība   
   
 1972.-1978.  Diploms Nr.407546,  kvalifikācija-fiziķis 
  Latvijas Valsts universitate, Raiņa bulvāris 19 
 1998.-2000. Diploms Nr.007899, soc.zin.maģistra grāds ekonomikā,Latvijas Valsts 

universitāte, Aspāzijas bulvāris 5 
   
Darba pieredze   
 1988.-2007. Matemātikas skolotāja RUK, Hanzas 22  
 2002.-2007. Lektors Rīgas Uzņēmējdarbības koledža (RUK),Hanzas 22 
   
Valodu prasmes   
   Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  B2 B2 B2 
Angļu  B2   B2       B2  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Spēju sastrādāties ar citiem cilvēkiem- veikt darbu komandā. 
  Organizatoriskās prasmes- spēju organizēt, plānot darbu. 
  Tehniskās prasmes - protu lietot kodoskopu. 
  Datora lietošanas prasmes- lietoju datora programmas Word un Excel un 

internetu. 
  Mākslinieciskās prasmes-ziedu kompozīciju veidošana 
  Vadītāja apliecība: B kategorija 
  Intereses: ceļošana, teātris 
   
Papildizglītība, kursi   
 2006. Augstskolu didaktika, ( 40) kontaktstundas, apliecība Nr. 0440 

LLU 
   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

   
 2005. Domāšanas rosināšana matemātikas stundās. RUK 1. Zinātniski praktiskā 

konforences zinātniskie raksti  37.- 41.lpp. 

 2007. Izstrādāta programma matemātikā pilna un nepilna  
laika studijām /4 KP/, RUK 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Baiba Nollendorfa 
Adrese  Kristapa iela 16 dz 159 Lv-1046 
Tālrunis  Fiksētais - 7625356      mobīlais 26718681 
E- pasta adrese  baibanollendorfa@inbox. lv 
Dzimšanas datums  24. septembris 1946 g. 
   
Izglītība 2002. – 2005.  LLU Mājsaimniecības un pedagoģijas institūts.Lielā iela 2, Jelgava. Izglītibas 

zinātnu maģistra studiju programma. Maģistra grāds pedagoģijā 
 1996 – 1970  Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija Teātra fakultāte, Rīga Kr. Barona 

iela 1, dramatislā teātra aktrise, diploms 
 1963. - 1966. Latvijas Valsts universitate, Rīga Raiņa bulv. 19 svešvalodu fakultāte 
   
 1952 1563  Kuldīgas raj. Kabiles vidusskola 
   
Darba pieredze 1994.- līdz šim 

laikam 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža  lektore 

   
Valodu prasmes   
   Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C1 C2 C1 
Angļu C2 C2 C2 
Vācu A1 A1 A1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- prasme sadzīvot un sastrādāties ar dažādu 

vecumu un profesiju cilvekiem, darbs komandā,saskarsmes un 
pārliecināšanas prasmes  

  Organizatoriskās prasmes- spēja organiēt pasākumus, koordinēt un vadīt 
cilvēkus, plānot un veidot projektus un citas aktivitates 

  Tehniskās prasmes-  
  Datora lietošanas prasmes-  
  Mākslinieciskās prasmes teātra un publiskās runas prasmes, muzikalās 

prasmes un iemanas 
  Vadītāja apliecība 
  Intereses sports,mūzika, teātris, literatūra 
   
Papildizglītība, kursi   
 2006. Longman 3. līmeņa konference Skolotāja loma pieaugušo studentu apmācībā 

4st. 
 2006. Angļu valodas speciāliem mērķiem. Mācīšanas metodikas kurss 32 st.sert. Nr. 

80 
 2005.- 2006. Profesionālās pilnveides programma –„ Augstskolu didaktika”  4 

kreditpunkti,40 kontaktstundas. Sertifikāts nr. 0443 
 

 2002.-2004. LLU Mājsaimniecības un pedagoģijas institūts profesionālās specializācijas 
kurss „Pieaugušo izglītība” 280 st. sert. Nr.026-655 

 2001-2002 Datorzinību kursi 144 st. Sertifikāts D-0214, D- 6984 
 2002. Britu padome Anglļu valodas mācīsanas  profesionalas attīstības programma 

32 st.  
 2001. Britu padome Angļu valodas mācisanas profesionālās attīstibas programma  

36 st. 
Publikācijas, metodiskās   
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izstrādnes 
 2007. 

2007.  
.  

2007. 
2007. 

 

The System of Education in EU. Texsts. Legislation. Glosary. 
Travelling to Europe. Tips (cimate, time zones, accomodation, places of 
interest, cultural activities. 
Many tongues, One Family. Languages in European Union. 
The Budget of the EU:how is Your money spent. Describing charts analysis of 
changes. 

 2006. RUK 2.Zinātniski pētnieciskāpraktiskā konference „ Izglītības ekoloģija un 
profesionālās studijas”. Publikācija „Biznesa angļu valodas studiju motivācija, 
pārmaiņas un  ietekmējošie faktori” 2006.g. 12.decembris 70. – 73. lpp. 

 2005. RUK Zinātniski pētnieciskā praktiskā konference „ Izglītības ekoloģija un 
profesionālās studijas” Publikācija „Runas kultūras nozīme jauniešu sociālās 
kompetences pilnveidošanā” 2005.g. maijs. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
50.  -  54. lpp. 

 2005. Lekciju kurss „Komunikatīvās kompetences veidošana izglītības procesā” 
Profesionālās informācijas daļas projekta „ Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā” darba grupai  2005. g. jūlijs  

 2007. Programma studiju kursam „ Uzņēmējdarbība” – Angļu valoda(pamatkurss). 
(pilna, nepilna laika studijām) RUK 
Programma studiju kursam „Uzņēmējdarbība” – Angļu valoda. (pilna, nepilna 
laika studijām) RUK 
Programma Studiju kursam „Uzņēmējdarbība” – Lietišķā angļu valoda (pilna, 
nepilna laika studijām) RUK 

 2006. Studiju kursa programma – Runas kultūras pamati, prezentācijas prasmes. 
RUK 

 2006. 
 

2005. 
 
 

2004.  
 

2003. 
 

2002.  

The Role of Information Technologies. Communication. Audio materials. 
Business Communication. Tests. 
Process of Pread, Beer Making. Breweries in Latvia. Legislation. 
Information from business media,internet. Comprehension tasks. Glosary. 
Fundamentals of Accounting. Cost and Management Accounting. Taxes. 
Legislation. Texsts from business media, glosary, tests. 
Banking. Types of Banks. Services, Transactions. Communication with 
Clients. – Texts, handouts, glosary, tests. 
Job Market. Career profile. Handouts, exercises, job offers,glosary, tasks for 
the tests. 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Personas dati   
Uzvārds, vārds  Jakušenoka Alīna 
Adrese  Rīgas raj. Vangaži, Vidzemes 13-1, LV- 2136 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 7995583                    
Dzimšanas datums  03. 02.1954 
   
Izglītība 2007. Diploms PDC Nr. 2764.Angļu valodas skolotāja, LU,Jūrmalas gatve 

74/76, Rīga, LV - 1083 
 2002. Diploms Nr.000660 Pamatskolas angļu valodas skolotāja, LU, Jūrmalas 

gatve 74/76, Rīga, LV - 1083 
 1999. Maģistra diploms Nr. 006374., Pedagoģijas maģistra grāds, LU, Raiņa 19., 

Rīga. 
 1977. Diploms Nr. 40235., Krievu valodas skolotāja P.Stučkas LVU, Raiņa 19., Rīga. 
Darba pieredze 2003. Lektore - Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā, Rīga, Hanzas - 22 
 2003. Mācību daļas vadītāja - Biznesa skola „Nimfa”, Kalēju 12., Rīga. 
 2000 – 2002. Angļu val. skolotāja – Rīgas 45 vidusskola, Bērzpils 1., Rīga. 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropas līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 C2 C2 
Angļu B2 B1 B1 
Vācu A1 A1 A1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas: brīvi komunicēties ar dažādas identitātes 

cilvēkiem. 
  Organizatoriskās prasmes: spēja plānot un organizēt. 
  Vadītāja apliecība: B kategorijas vadītāja apliecība. 
  Intereses: ceļojumi, sports. 
   
Papildizglītība, kursi   
 2006. Konference, 20 stundas, Latvijas Angļu valodas skolotaju asociācija (LAVSA), 

Sertifikats. 
 2005. Konference,20 stundas, LAVSA, Sertifikats. 
 2004. Konference,20 stundas, LAVSA , Sertifikats. 
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

 2007.  Studiju programma krievu val. kā otrai svešvalodai (RUK).. 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  GOLDMANE Indra 
Adrese  Elizabetes iela 25-2, Rīga, LV-1010 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 7320989                         Mobilais: /371/ 29347931 
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  21.05.1949. 
   
Izglītība   
   
 1975.-1978. Aspirantūra vācu valodas mācīšanas metodikā 
  Latvijas Valsts universitāte, Visvalža iela 4a 
 1966.-1972. Diploms ar izcilību: filologs, vācu valodas pasniedzējs 
  Latvijas Valsts universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga 
   
Darba pieredze   
/pēdējie 10 gadi/   
 10.1997.-  Vācu valodas lektore, 
  Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga, LV 1045 
 09.1996.- Vācu valodas pasniedzēja 
  Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko sakaru un muitas institūts, Indriķa 

iela 8, Rīga 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Latviešu C2 C2 C2 
Krievu C2 B2 B1 
Angļu B1 B1 A2 
Vācu C2 C2 C1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- laba spēja sadzīvot un sastrādāties ar cilvēkiem, 

tajā skaitā daudzkultūru vidē; attīstītas saskarsmes spējas 
  Organizatoriskās prasmes- organizēt un koordinēt nelielas grupas 
  Mākslinieciskās prasmes- dziedāšana, klavierspēle 
  Intereses- personības psiholoģija; valodu mācīšanas metodika; garīgā mūzika 

un prakse 
   
Papildizglītība, kursi   

   

 2004. Seminārs „Eiropas valodu politika un secinājumi iemaņu treniņam 
svešvalodu apguvē” 

  Gētes Institūts 

  5 nodarbības 

 2003. Kurss profesionālo skolu pasniedzējiem ar galveno tēmu „Mācību 
līdzeklis Ein Fach gut” (aktīvs mācīšanas veids, kura centrā ir 
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students) 

  Gētes Institūts 

  6 nodarbības 

 2002. Seminārs „Motivācija un demotivācija vācu valodas nodarbībās” 

  Gētes Institūts 

  5 nodarbības 

Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

   

 2007. Studiju kursa programma koledžai „Vācu valoda (2. svešvaloda)” 

  Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 

 2006. Pilnveidotas studiju programmas „Speckurss specializētā vācu 
valodā (tirgzinības)” un „Speckurss specializētā vācu valodā 
(grāmatvedība)” 

  Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Asāne Vizma 
Adrese  Grīvas iela 11/18-69, Rīga. LV – 1055. 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 7 472 275 
Dzimšanas datums  11. 08. 1945. 
   
Izglītība   
 1964 – 1968. Diploms У Nr. 078326, Fiziskās kultūras un sporta pasniedzējs. Latvijas Valsts 

Fiziskās kultūras institūts, Brīvības gatve 333., Rīga. 
   
Darba pieredze 1998. Sporta darba organizatore – lektore. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, 

Hanzas- 22., Rīga. 
 1997 – 1998. Ģimenes aprūpes centrs „Bulduri”, Bulduru prospekts 32., Bulduri, Jūrmala. 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 C2 C2 
Angļu B1 B1 B1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas: Spēju sadzīvot un sastrādāties ar kolēģiem. 
  Organizatoriskās prasmes: spēju koordinēt un vadīt cilvēkus, plānot, organizēt 

pasākumus. 
  Mākslinieciskās prasmes: dziedāt 
  Intereses: mūzika, māksla 
   
Papildizglītība, kursi   
 2006. Augstskolu didaktika, 40 stundas, LLU, Sertifikāts Nr. 
 2005. Aktualitātes profesionālās izglītības iestāžu sporta organizatoru darbā, PIC. 

Apliecība Nr.2407. 
 2005. Profesionālo prasmju pilnveide sportā. 20 stundas, PIC, apliecība Nr. 2543. 
 2002. Jauniešu veselības garants – aktīvas sporta nodarbības. 36 stundas, Rīgas 

SIC, apliecība Nr. 03 - 1124 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Subatnieks Kārlis 
Adrese  Brīvības gatve 386/1 – 69, Rīga, LV-1024 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 67692571                   Mobilais: /371/ 29705466 
E- pasta adrese  sub@lanet.lv 
Dzimšanas datums  21. 10. 1978. 
   

Izglītība:   
2002 – 2006 Latvijas Universitāte, ekonomikas doktorantūra 
2002 – 2005 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā (diploms Nr. MD A 0323) 
2000 – 2002 Latvijas Universitāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 

(diploms Nr. 011826) 
1996 – 2000 Latvijas Universitāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā 

(diploms Nr. 011078) 
1985 – 1996 Rīgas 28. vidusskola  
 
Darba pieredze:  
Kopš 2004  Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, asistents 
2003 – 2004 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, lektors 
2003 Biznesa skola “Nimfa 2000”, grāmatvedības lektors  
1999 – 2003   Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, pasniedzējs 
 

Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C1 C1 C1 
Angļu C2 C2 C2 
Vācu - - -  

 
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas - sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem - 

darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes 
prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, 
budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- nav 
  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, datorizētas 

datu bāzes un internetu 
  Mākslinieciskās prasmes - nav 
  Vadītāja apliecība - nav 

 
Papildizglītība, kursi  Stažēšanās, kvalifikācijas paaugstināšana 

Agderas Universitātē, Kristiansannā, Norvēģijā 2005. gada augustā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

1. Subatnieks K. Naudas plūsmas un tās rādītāju analīze Latvijas uzņēmumos// Latvijas Universitātes raksti, 696.sēj.: 
Ekonomika un vadības zinātne. ISBN 9984-783-90-1. Rīga, 2006. 240.-249. lpp. 

mailto:sub@lanet.lv
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2. Subatnieks K. Free Cash Flow and Analysis of Corporate Cash Flow Indicators in Latvia// 5th Global Conference 
on Business & Economics Proceedings. ISBN 0-9742114-3-5. Cambridge, UK, 2006. Publicēts kompaktdiska 
formātā. 

3. Subatnieks K. Potential Improvement of Cash Flow Statement// Opportunities and problems of economic 
development. ISBN 9984-779-26-2. Rēzekne, 2006. pp. 200-209.  

4. Subatnieks K. Concept of Cash Flow and Assessment of Cash Flow Ratios of Latvian Companies// Organizaciju 
vadyba: sisteminiai tyrimai 36. ISSN 1392-1142. Kaunas, 2005. pp. 163-176.  

5. Subatnieks K. The Use of Cash Flow in Determining Financial Position of an Enterprise and the Concept of Free 
Cash Flow// Latvijas Universitātes raksti, 677.sēj.: Ekonomika un vadības zinātne. ISBN 9984-770-13-3. Rīga, 
2004. 394.-402. lpp. 

6. Subatnieks K. Special Tax Regimes in Latvia as an Instrument of Regional Policy in the Context of the EU 
Enlargement// Eiropas Savienības paplašināšanās Baltijas jūras reģionā: sociālekonomiskie izaicinājumi un 
iespējas. ISBN 9984-770-23-0. Rīga, 2004. 75.-81. lpp. 

7. Subatnieks K. An Assessment of the Financial Position of Enterprises in Latvia// Finance in EU Accession 
Countries: Experiences and Solutions, Vol. 1. ISBN 9985-56-824-9. Tartu, 2003. pp. 200-209.  
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CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds: Viktors Nešpors 
 
Dzimšanas datums 
un valsts: 1943. gada 22. februāris, Latvija 
 
Adrese: Mārcienas iela 2-16, Rīga, LV - 1084  
Tālrunis: 7579184, mob. 9109314 
 
Izglītība: 
 1976. - 1980. Latvijas Valsts universitāte, aspirantūra 
 1968. - 1974. Rīgas politehniskais institūts, Inženierekonomikas 
 fakultāte 
 1958. -1962. Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums 
 
Zinātniska kvalifikācija: 

Ekonomikas zinātņu doktors (Dr.oec), (uzņēmējdarbības ekonomika). Disertācija aizstāvēta 
1984.gada 30.oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā.  
Nostrifikācija: 1992.gada 11 .decembrī RTU Habilitācijas padome H-09 
 

Valodu prasme: 
 krievu - brīvi 
 angļu - lasu un tulkoju 
 lietuviešu – sarunvaloda 
 
Darba pieredze: 
 2003.   -   līdz   šim   brīdim   RTU    Inženierekonomikas   fakultātes 
 Tālākizglītības nodaļas vadītājs, profesors 
 1999.  -  līdz  šim  brīdim  RTU  mikroekonomikas  profesora  grupas 
 vadītājs 
 1999. - 2003. asoc. profesors 
 1992. - 1999. auditorfirmas "AUDIT" direktora vietnieks 
 1984. - 1999. docents RTU Ekonomikas teorijas katedrā 
 1976. - 1980. aspirants LVU (LU) 
 1974. - 1984. vecākais pasniedzējs RPI (RTU) 
 1968. - 1974. students Rīgas Politehniskajā Institūtā 
 1966. - 1968. maiņas meistars Rīgas vagonu rūpnīcā 
 1963. - 1966. dienests armijā 
 1962. - 1963. mašīnista palīgs Panevēžas lokomotīvju depo (Lietuva) 
 
Kvalifikācijas paaugstināšana (kursi, semināri, papildus izglītība) pēdējo 3 gadu laikā: 
 
Starptautisks seminārs ,,Trends and drivers implementing international collaboration between European 
enterprises", 2005. gada 18. februārī 
RTU gadskārtējie semināri studiju procesa pilnveidošanai 
 
Dalība svarīgākajos projektos pedejo 5 gadu laika: 
 
ES Phare N° LE 9502.06 ,,Biznesa izglītības reforma Latvijā" 
 
Publikācijas (skaits un apjoms) 
un svarīgākās publikācijas pēdējo 5 gadu laikā: 
 

60 publikācijas (1748 lpp.) Svarīgākās no tām ir:  
1. Nešpors V., Grinberga D. Use of efficiencv audit for ensuring accountabilitv in local 

governments.Ekonomika ir vadvba: aktualijos ir perspektvvos 2(7). Šialiu universitātes, 2006 - 62- 68 p.  
2. Nešpors V. Briede L. Knowledge-based society as a factor ofsocial. Economic and cultural development. 

Management  and Sustainable development 1-2/2006(14), Sofia, Bulgaria 2006 - 46- 53 p.  
3. Heшnopc B. Предпосылки социально-экономического развития в условиях постиндустриального 

общества. "Problems of foreign economic  relationsdevelopment and attraction of foreign investments: 
regional aspect". - UkraineDoneck, 2006. - 1164 - 1168 cтp. 
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4. Ievads mikroekonomikas teorijā.- R.:  Kamene,  2001, 2002., 2003..  2004..2005., 2006.-150. lpp. 
5. Mikroekonomika (zinātniskais redaktors 60% kopējā apjoma autors). - R.:Kamene, 2001., 2002., 2003. - 

131. lpp. 
6. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss I daļa. - R.: LatvijasUzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmija, 2003. - 280. lpp. 
7. Mikroekonomika. Tālmācības studiju kurss II daļa. - R.: LatvijasUzņēmējdarbības un menedžmenta 

akadēmija, 2003. - 243. lpp. 
8. Ievads ekonomikā. - R.: Kamene, 2002., 2004. - 193. lpp. 
9. Mikroekonomikas teorija: mācību līdzeklis patstāvīgam darbam. - R.: KIF,,Biznesa komplekss" 2002. - 60 

lpp. 
10. Проблеми поддержки малых предприятий. Економический вестник 2004 (1) HTУУ, Kиев 2004. г 147 

-153 cтр. 
11. Pašvaldību lomas palielināšana mazo uzņēmumu atbalsta veicināšanā.Starptautiskās zinātniskās 

konferences "Tautsaimniecības un izglītībasattīstības problēmas mūsdienu periodā" zinātniskie raksti. - 
Rīga RTU. 2003.151 -156 lpp. 

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

13. Atbildības sadalīšana un nodrošināšana centrālās varas un   pašvaldībumijiedarbībā.  RTU zinātniskie raksti 
3. sērija.  Tautsaimniecība: teorija unprakse. 3. sējums. - Rīga, RTU 2002. 42 - 49 lpp. 

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

15. Pašvaldību funkcijas finansiālā nodrošināšana Latvijā. RTU zinātniskie raksti 3.sējums. R.: RTU 2001. 30. 
- 35. lpp. 

16. Sociālās vides formēšana un nostiprināšana pašvaldībās. Starptautiskāszinātniskās konferences rakstu 
krājums. R.: Banku augstskola, 2001. - 90. - 95.lpp. 

17. Pašvaldību ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Starptautiskais konferences rakstukrājums. R.: Biznesa 
augstskola Turība, 2001. - 126. - 132. lpp. 

18. Izglītības sistēma: reformas, finansēšana un  sekas nācijas attīstībā.Starptautiskās zinātniskās konferences 
"Izglītota sabiedrība un jaunā 
ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā" rakstu krājums. Rīgā, 2001. gada 26.oktobrī. Banku Augstskola, 174-
179 lpp. 

 
Zinātniskā darba virzieni: 

Mikroekonomika, mazo uzņēmumu problēmas  
 
Pedagoģiskā un zinātniskā darbība (tai skaitā lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā): 

Mikroekonomika, Ekonomikas teorija 
 
Aktivitātes un cita nozīmīga informācija: 
Starptautisks seminārs ,,Trends and drivers implementing international collaboration between European 
enterprises", 2005. gada 18. februārī. 
 
Eksperts AIKNC akreditācijas komisijās RTU Senāta 
loceklis  
RTU šķīrējtiesas loceklis 
 
Atzinības, apbalvojumi: 
Rīgas Tehniskās universitātes rektora atzinības raksti  
RTU Inženierekonomikas fakultātes dekāna atzinības raksti  
Latvijas Izglītības fonda un VAS "Latvijas dzelzceļa" atzinības raksts (2000. gads) 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  PUTNIŅA Margarita /agrāk- FEDJUKOVA/ 
Adrese  Stabu iela 49a-32, Rīga, LV-1011  
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 7275145 
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  05.07.1950. 
   
Izglītība   
 1998. Latvijas Universitātes PPI doktorantūra - pedagoģijas doktora grāds, 

diploms CD Nr.001464 
 1993. Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes maģistrantūra - 

pedagoģijas maģistra grāds mācību metodikā, diploms Nr.000139 
 1974. Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultāte - kvalifikācija: 

filologs, angļu valodas pasniedzējs, diploms Щ Nr.351046  
Darba pieredze   
  

2006. 
Rīgas Stradiņa universitāte, ESF, KS katedra, docente 
Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs – docente 

 2002. Latvijas Lauksaimniecības universitāte – docente 
 2000. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības augstskola – docente 
 1998. Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte – lektore 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C2 C2 C2 
Angļu C2 C2 C2  

Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- 

darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes 
prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, 
budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus- ne 
datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, datorizētas 
datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

Papildizglītība, kursi   
 2007. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Innovācijas augstskolu 

didaktikā – 72 akad. st. 4KP, apliecība Nr. 0122 
 

 2005. Longman Tertiary Level Conference `The History of Innovation: 
Meeting the Needs of Today and Tomorrow` -       6 akad. st., 
sertifikāts 

 2003. Klaipeda International Summer School: English Academic Writing - 
80 akad. st., sertifikāts Nr. 200312 

Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

 2005. 1. Margarita Fedjukova. Intuitīvi induktīvās domāšanas vieta 
personības evolūcijas paradigmā//RSU Zinātniskie raksti, Rīga, RSU, 
2005., 381.-385.lpp.  

  
 

2. Margarita Fedjukova. Creativeness of Multi-skilled Activities at 
University English Classes//МПГУ Научные труды. Актуальные 
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2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003. 
 
 
 
 
 
 
 

2001. 
 
 
 
 
 
 

2002. 
 
 
 
 

2000. 
 
 
 
 
 

2007. 
 
 
 

2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004. 
 
 
 
 
 
 

проблемы английской лингвистики и лингводидактикию Выпуск 
4, Москва, 2005, рр.242-255 
3. Margarita Fedjukova. University Students` Rational and Intuitively-
Inductive Language Behaviour//Гуманiтарна освiта в Технiчних 
вищих навчальних закладах, випуск 11б збiрник наукових 
праць//Киiв, 2005, рр.70-83 
4. Margarita Fedjukova. Zinātniski pētnieciskās metodes vārda 
nozīmes interpretācijas un personības īpašību kopsakarību 
izzināšanai//Vārds un tā pētīšanas aspekti, Rakstu krājums 8 // Liepāja, 
LPA, 2004, 339.-348.lpp. 
5. Margarita Fedjukova. Co-usage of Questionnaires and Elicitation 
Tests in Semantic Research for Pedagogical Purposes//Актуальные 
проблемы английской лингвистики и лигводидактики, Сборник 
научных трудов, выпуск 3, Москва, Прометей, 2004, рр.202-212 
6. Margarita Fedjukova. Cilvēka apziņas un vārda enerģētiskā 
kvintesence// Vārds un tā pētīšanas aspekti, Rakstu krājums 7 // 
Liepāja, LPA, 2003, 315.-324.lpp. 
7. Margarita Fedjukova. Developing the Univerity Students` Skills of 
Intuitively-Inductive Thinking through Mastering EFL//Материалы 
ХХХII международной филологической конференции, выпуск 20, 
часть 1, СПТУ, 2003, pp. 7-14. 
8. Margarita Fedjukova. Developing Creative Imagination to 
University Students through Mastering 
EFL//Personality.Time.Communication. Proceeding of the 
International Scientifical/Practical Conference.//Rēzekne, 2001, 193.-
197.lpp. 
9. Margarita Fedjukova. Developing Humanity Aspect of Students` 
Personality through Teaching EFL, Kaunas, Lithuania//Akademija, 
2001, 390.-392.lpp. 
10. Margarita Fedjukova. Personības veseluma un atvērtības fenomens 
humānpedagoģijā//Komunikācija un kopība. Starptautiska zinātniska 
konference// Jelgava, 2002, 236-243 lpp. 
11. Margarita Fedjukova. Developing Students` Creativity through 
EFL Taught by the Cross-cultural Approach// Languages at University 
Today and Tomorrow// University of Tartu, 2000, 33.-41.lpp. 
 
Tēzes: 
1. Margarita Putniņa. Nonthreatening Environment in the University 
Classroom: Students’ Holistic Perception of Its Dual Nature//2007. 
gada RSU Zinātniskās konferences tēzes//Rīga, 2007, pp. 256 
2. Margarita Fedjukova. Developing Cognition to University Students, 
Using Discussion Techniques at EFL Classes//12th Nordic Network for 
Intercultural Communication Conference Abstracts, University of 
Tampere, Finland, 2005, pp. 44-45. 
3. Margarita Fedjukova. University Student’s Rational and Intuitively-
inductive Language Behavior//Материалы VI Всеукроинской 
научно-практической конференции, Том 2, Киев, 2005, рр. 156-
157. 
4. Margarita Fedjukova. Creativeness of Multi-skilled Activities at 
University English Classes//Лингвистика и лингвистическое 
образование в современном мире, материалы международной 
конференции, Москва, МПГУ, 2004, рр. 352-355. 
5. Margarita Fedjukova. Language asa  value is Modern Latvian 
Poetry//The Program and the Abstracts of the International Conference 
The World in the Language, Šiauliai, 2004, pp.16-17. 
6. Margarita Fedjukova. Co-usage of Questionaries and Elicitation Test 
in Semantic Research for Pedagogical Purposes//20th Scandinavian 
Conference of Linguistics//Helsinki, 2004, p.122 
7. Margarita Fedjukova. Intuitīvi induktīvās domāšanas vieta 
personības evolūcijas paradigmā//2004. gada medicīniskās nozares 
zinātniskās konferences tēzes//Rīga, 2004, 163.lpp. 
8. Margarita Fedjukova. Personības veseluma un atvērtības fenomens 
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2001. 
 
. 

humānpedogoģijā//Komunikācija un kopība. Starptautiska zinātniska 
konference. Pedagoģiskie jautājumi//Jelgava, 2001, 7-8.lpp. 
 
Laikrakstos:  
1.Margarita Fedjukova. Akadēmiskā rakstīšana Zinātņu mandalas 
spektrā. Laikraksts „Izglītība un Kultūra”, 19.09.03, lpp. 11-12lpp. 
 
Metodiskie līdzekļi: 
1. Margarita Fedjukova, Astra Pildiņa. English as a Foreign 
Language//Apgāds Zvaigzne ABC, 2001, 80lpp.     
 
Monogrāfijas:  
Intuitive-Inductive Thinking for Better Communication//RSU, 2006, 
103 lpp.           
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CURRICULUM VITAE 
 

Vārds, uzvārds: Lolita Tīse 
Info: IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupas lektore 
Vecums: 49 
Dzimšanas datums: 1956.gada 14. augusts 
Dzimums: sieviete 
Dzimšanas valsts: Latvija 
Adrese: A. Čaka iela 74-1, Rīga, LV-1011 
Tālrunis: 9117074 
 
Izglītība 
Rīgas Tehniskā universitāte: no 1993.gada līdz 1994.gadam 
Specialitāte: uzņēmējdarbības vadīšana 
Grāds: inženierzinātņu maģistra akadēmiskais grāds 
Rīgas Politehniskais institūts: no 1979.gada līdz 1983.gadam 
Specialitāte: celtniecības ekonomika un organizācija 
Kvalifikācija: inženieris- ekonomists 
Rīgas 58.vidusskola: no 1973 .gada līdz 1974.gadam 
Rīgas 5.vidusskola: no 1963.gada līdz 1973.gadam 
 
Kvalifikācijas paaugstināšana 
Dalība Eiropas sociālā fonda projektā „Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma nozares 
akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanā". No 01.08.2006.- 31.07.2007. 
ESF projekts ,,Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmantojot 
modernās  informācijas  un  komunikācijas tehnoloģijas,  pirmā  līmeņa  augstākās 
profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmas." 
Latvijas    lauksaimniecības    universitāte:    profesionālā   pilnveide    programmā 
,,Augstskolu didaktika" no 2005.gada.l4.novembra līdz 2006.gada 13. februārim, 
sertifikāts 
Akreditēta izglītības iestāde SIA KIF ,,Biznesa Komplekss": grāmatveža kluba 
biedre no 1996. gada līdz šim brīdim 
Rīgas Tehniskā universitāte: apgūta starptautiskā konsultantu programma ,,Finansu 
tirgus riska vadīšana" 1993.gadā, sertifikāts 
 
Valodas 
Latviešu: dzimtā 
Krievu: pārvaldu brīvi 
Vācu: sarunvalodas līmenī, lasu un rakstu labi 
Čehu: lasu ar vārdnīcas palīdzību 
 
Darba pieredze 
 
Rīgas Tehniskā universitāte: no 1998.gada līdz šim brīdim  
Amats: IEF Uzņēmējdarbības vadīšanas profesora grupas lektore 
 
Rīgas Politehniskais institūts: no 1990.gada līdz 1998.gadam  
Amats: IEF DZO un ražošanas pārvaldes katedras asistente 
 
Rīgas Politehniskais institūts: no 1989.gada līdz 1990.gadam 
Amats: IEF DZO un ražošanas pārvaldes katedras vecākā pasniedzēja 
 
Rīgas Politehniskais institūts: no 1985.gada līdz 1989.gadam 
Amats: IEF DZO zinātniski- pētnieciskās un psihofizioloģisko pamatu izpētes laboratorijas vecākā 
inženiere 
 
Ogres rajona "Ļeņina" kolhozs: no 1984.gada līdz 1985.gadam 
Amats: ekonomiste 
 
Celtniecības banka: no 1983.gada līdz 1984.gadam  
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Amats: ekonomiste 
 
Rīgas alus pārstrādes uzņēmums ,,Aldaris": 1983.gads  
Amats: galvenā grāmatveža vietas izpildītāja 
 
Rīgas Politehniskais institūts: mācības no 1979.gada līdz 1983.gadam 
 
Rīgas Medicīnas institūts: no 1975.gada līdz 1979.gadam  
Amats: Centrālās zinātniski pētnieciskās laboratorijas laborante 
 
Rīgas Popova radiorūpnīca: 1975.gads  
Amats: tehniķe 
 
Uzdevumi/pienākumi: 

RTU IEF Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre no 2000. gada līdz 2004.gadam. 
 

Publikācijas 
Pēdējo gadu publikācijas: 

Zinātniskās publikācijas 
•Tīse L., ,,Uzņēmuma informācijas sistēmas organizēšana", RTU 47. Starptautiskā konference. 

Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2006.gada., llpp. 
•Tīse  L.  Latvijas  grāmatvedības  reforma.  RTU  Zinātnisko  rakstu krājums. Sociālie un 

ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbības vadīšanā. Rīga, RTU, 1998., 3 lpp. 
Piedalīšanās zinātniskās konferencēs 

1. Zinātniski- praktiskā konference Grāmatvedības un finanšu koledžā ,,Grāmatvedība un ekonomika 
teorijā un praksē" 2006.gada 29.marts 

 
Pedagoģiskā darbība 

1. Diplomprojektu vadība 
2. Bakalauru darbu vadība 
3. Kvalifikācijas darbu vadība 
4. Kvalifikācijas prakses vadība 
5. Lekciju un semināru vadība 
Lasa lekciju kursus; vada seminārus praktiskās nodarbības, studiju darbus, kas saistīti ar grāmatvedības, 
finanšu grāmatvedības, nodokļu jautājumiem. 
6. Studiju kursu programmu izstrāde 
2006.gada izstrādāta jauna programma pirmā līmeņa profesionālās augstākas izglītības mācību 
priekšmetam ,,Finanšu grāmatvedība" 

 
 
 
Mācību līdzekļi 
1. Grāmatvedība: mācību līdzeklis / L. Tīse, V. Vasiļjeva. - Rīga, 2006.- 76 lpp. 

(sagatavots iesniegšanai RTU izdevniecībā). 
2. 2006.gadā  tika  sastādīta jauna  programma  pirmā  līmeņa  profesionālās 

augstākās izglītības mācību priekšmetam ,,Finanšu grāmatvedība". 
3. Kvalifikācijas prakses  atskaites un kvalifikācijas  darba izstrādāšanas  un 

aizstāvēšanas metodiskie norādījumi grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai / 
Izstr. I.Lapiņa, L.Tīse. - Rīga: RTU izdevniecība, 2006.- 39 lpp. 

4. Kvalifikācijas prakses  atskaites un kvalifikācijas  darba izstrādāšanas  un 
aizstāvēšanas metodiskie norādījumi grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai / 
Izstr. I.Lapiņa, L.Tīse. - Rīga: RTU izdevniecība, 2004.- 35 lpp. 

5. Prakses  atskaites  un kvalifikācijas  darba  izstrādāšanas  un  aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi grāmatveža un tirdzniecības speciālista kvalifikācijas 
iegūšanai / Izstr. J.Ieviņš, I.Geipele, L.Tīse.- Rīga: RTU Izdevniecība, 2001.- 
24 lpp. 

6. Prakses  atskaites  un kvalifikācijas  darba izstrādāšanas  un  aizstāvēšanas 
metodiskie norādījumi / Izstr. J.Ieviņš, L.Tīse.- Rīga: RTU Izdevniecība, 
2000.- 23 lpp. 

7. Grāmatvedības uzskaite: mācību līdzeklis / L. Tīse . - rokrakstā. 
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8. Grāmatvedības uzskaite: uzdevumu krājums / L.Tīse . - rokrakstā. 
9. Finanšu pārskatu analīze: mācību līdzeklis / L.Tīse . - rokrakstā. 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Brenčevs Zigfrīds 
Adrese  v/k ‘’Salūts’’,Carnikavas pag., Rīgas raj., LV – 2163 
Tālrunis  Fiksētais: /371/ 2 222 222                   Mobilais: /371/ 3 333 33 33 
E- pasta adrese   
Dzimšanas datums  15.08.1952. 
   
Izglītība   
   
 1987. LU,aspirantūra, juridisko zinātņu kandidāts, Raiņa bulv.19, Rīga 
 1975. LU, kvalifikācija- jurists, Raiņa bulv.19, Rīga 
   
Darba pieredze   
   
 2007. Latvijas zvērinātu advokātu kolēģija, zvērināts advokāts, Brīvības iela 38, Rīga 

Rīgas šķīrējtiesa, šķīrējtiesnesis, E.Birznieka- Upīša 18, Rīga 
Latvijas Jūras akadēmija, komerctiesību lektors, Flotes iela 5, Rīga 

 2003.-2005. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pārstāvniecības vadītājs Krievijas 
Federācijā 

 2000.-2002. A/S ‘’Centrālā reģiona ceļi’’, valsts pilnvarnieks, padomes loceklis 
 1993.- 2000. A/S’’ Latvijas Eksporta asociācija’’ ģenerāldirektors 
 1993.-1999. A/S ‘’Latvijas Balzams’’, valsts pilnvarnieks 
 1990.-1993. Latvijas Republikas Augstākās Padomes lietu pārvaldnieks 
 1988.-1990. LPSR Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka vietnieks, lietu 

pārvaldnieks 
 1976.-1993. Asistents, pasniedzējs, vecākais pasniedzējs LU Juridiskajā fakultātē 
 1975.-1976. LU juriskonsuls 
   
Valodu prasmes   
   
 Eiropass līmeņi  Sapratne  Runāšana Rakstīšana 

Latviešu  C2 C2 C2 
Krievu  C1 C1 C1 
Angļu C1 C1 C1  

   
Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- prasme sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem, prasme strādāt komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, 
budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas, mehānismus 
  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, datorizētas 

datu bāzes un internetu 
  Vadītāja apliecība- B kategorija 
  Intereses- medības, makšķerēšana, tūrisms 
   
Publikācijas, metodiskās 
izstrādnes 

  

   
 2003. Komerctiesības (lekciju konspekts), LVU izdevniecība 
 1992. Tiesiskās apziņas veidošanās mehānisms, LVU izdevniecība 
 1990. Tiesību pamati (mācību līdzeklis), LVI  
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CURRICULUM VITAE 
 
 

Personas dati   
   
Uzvārds, vārds  Briedis Mārtiņš 
Adrese  Lilijas Iela 8-30, Rīga, LV1055 
Tālrunis  Mobilais: /371/ 2 6359768 
E- pasta adrese  briedis.martins@inbox.lv 
Dzimšanas datums  04.04.1981. 
   
Izglītība   
 1999.-2006. Profesionālais bakalaura grāds publiskajās tiesībās, kvalifikācija jurists 
  Latvijas Policijas akadēmija 
   
Darba pieredze   
 No 2006.06. Jurists, SIA „OK Būvmateriāli” 
 No 2004.09. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, lektors. 
 2006.01.- 

2006.06. 
Rīgas Tirdzniecības tehnikums, skolotājs. 

 2005.07.-
2006.06. 

SIA „AM pakalpojumi”, jurists 

 2004.06.-
2005.06. 

Latvijas nacionālais teātris, ugunsdrošības inspektors. 

 2003.08.-
2004.02. 

Bērnu un ģimenes lietu sekretariāts  (ministrija), personāldaļas vadītāja 
asistents (prakse) 

 No 2001.05. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ugunsdzēsējs- glābējs. 
Valodu prasmes   
 Eiropass 

līmeņi 
 Sapratne  Runāšana Rakstīšana 
Latviešu  dzimtā dzimtā dzimtā 
Krievu  C2 C1 B2 
Angļu B1 A2 A2  

Citas prasmes, iemaņas   
  Sociālās prasmes, iemaņas- spēju sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem, patīk  darbs komandā, spēju pielāgoties daudzkultūru videi, 
piemīt labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- protu koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, 
spēju organizēt, plānot. 

  Tehniskās prasmes- protu  lietot prezentācijas tehniku, TML 
  Datora lietošanas prasmes- MS Word, MS Excel, Power Point, 

Internet 
 

mailto:briedis.martins@inbox.lv
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7. Pielikums 
Studentu, absolventu un darba devēju 

aptauju anketas 
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RIGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA  
 

Studentu aptauja 
1.kurss 

 
Apvelciet  atbilstošo atbildi! 
 
1. Par RUK Jūs uzzinājāt: 
§ no draugiem 
§ no masu informācijas līdzekļiem /prese, TV, izstāde „Skola”/ 
§ cits variants _____________________________________________________________________________  
 
2. Kāpēc Jūs izvēlējāties turpināt studijas tieši Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā? 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
3. Kāpēc Jūs izvēlējāties šo specialitāti? 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
4. Jūs esat no: 
§ Rīgas 
§ no citas pilsētas 
§ no rajona 
 
5. Jūs esat: 
§ vienīgais bērns ģimenē 
§ man ir 1 māsa/ brālis 
§ man ir 2 māsas/ brāļi 
§ cits variants ____________________________________________________________________________  
 
6. Jums ir: 
§ abi vecāki 
§ viens vecāks 
§ cits variants ____________________________________________________________________________  
 
7. Jūsu vecāki: 
§ strādā pastāvīgā darbā 
§ strādā uz laiku 
§ ir bezdarbnieki 
§ cits variants ____________________________________________________________________________  
 
8. Jūsu ģimenē: 
§ ir labas savstarpējās attiecības 
§ ir bieži konflikti 
§ jūties nedroši 
§ Cits variants ____________________________________________________________________________  
 
9. Par iepriekšējo skolu Jums ir saglabājušās: 
§ labas atmiņas 
§ nepatīkamas atmiņas 
§ cits variants _____________________________________________________________________________  
 
10. Studiju laikā Jūs dzīvojat: 
§ pie vecākiem 
§ dienesta viesnīcā 
§ īrē dzīvokli 
§ cits variants ____________________________________________________________________________  
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11. Dzīve un sadzīves apstākļi dienesta viesnīcā / ja Jūs dzīvojat dienesta viesnīcā/ ir: 
§ labi 
§ apmierinoši 
§ neapmierinoši 
§ cits variants ____________________________________________________________________________  
 
12. Vai Jūs esat iejuties jaunajā vidē? 
§ jā, pilnībā 
§ daļēji 
§ nē 
§ cits variants 
 
13. Savā grupā Jūs jūtaties       _______________________________________________________________  
 
14. Vecāko kursu studentu attieksme ir: 
§ lieliska 
§ laba 
§ neitrāla 
§ konfliktējoša 
§ pazemojoša 
 
15. Attiecības ar lektoriem ir : 
 

 Lektora uzvārds Kāpēc? 
Lieliskas   
Labas   
Ciešamas   
Konfliktējošas   
Cits variants   

 
16. Vai Jūs iesaistāties koledžas sabiedriskajās aktivitātēs? 
§ jā 
§ nē 
§ neko par šādām iespējām nezinu 
§ dejoju deju kolektīvā 
§ dziedu vokālajā ansamblī 
§ darbojos teātra grupā 
§ iesaistos sporta aktivitātēs 
§ darbojos Studentu pašpārvaldē 
 
17. Vai Jūs apmierina koledžas bibliotēka? 
 

Atrašanās vieta jā daļēji nē 
Darba laiks jā daļēji nē 
Grāmatu piedāvājums jā daļēji nē 
Apkalpošana  jā daļēji nē 
Koledžas bibliotēku 
neapmeklēju ___________ 
 

   
 
 
 

18. Kas Jums patīk koledžā? 
            ___________________________________________________________________________________  
            ___________________________________________________________________________________  
            ___________________________________________________________________________________  
19. Ko būtu nepieciešams un iespējams mainīt koledžā? 
            ___________________________________________________________________________________  
            ___________________________________________________________________________________  
            ___________________________________________________________________________________  

 
Paldies par atsaucību! 

2006./2007.studiju gads 
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RIGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA  

Studiju kvalitātes anketa 
2006./2007. studiju gads 1.semestris 

 

Anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu domas par RUK studiju kvalitāti. Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs, 

tāpēc būsim pateicīgi par izrādīto atsaucību. Atzīmējiet ar “X” to atbildes variantu, kurš Jums liekas 

vispieņemamākais, novērtējiet noteikto punktu skalā! 

1. Kā Jūs vērtējat docētāju darbu I semestrī? / katru pozīciju vērtēt 3 punktu skalā/ 
 

Docētāja vārds, 
uzvārds Studiju kurss 

Kompetence, 
plašas 

zināšanas 
specialitātē 

Prasme 
izskaidrot 

Interesant
as darba 
metodes 

Prasīgums 
pret sevi un 
audzēkņiem 

Godīga 
vērtēšana 

Attieksme 
pret 

audzēkņiem 

 Ekonomika       
 Sports       
 Socioloģija       
 Psiholoģija       
 Informātika       
 II vācu val.       
 Uzņēmējdarbība       
 Grāmatvedība       
 Mārketings       
 Angļu val.       
 Matemātika       
 Matemātika       
 Darba, saimn.ties.       
 Ekonomiskā statist.       
 Liet. komunikācija       

 
2. Kuru docētāju lekcijas Jums šķiet visvērtīgākās, noderīgākās /uzrakstiet uzvārdu/? Kāpēc? 
•  ______________________________________________________________________________________  

•   ______________________________________________________________________________________  

•   ______________________________________________________________________________________  

 
3. Kuru docētāju lekcijas Jūs  īpaši neapmierina /uzrakstiet uzvārdu/? Kāpēc?  
•   ______________________________________________________________________________________  

•   ______________________________________________________________________________________  

•  ______________________________________________________________________________________  

 
4. Vai Jūs apmierina  koledžā   iegūstamās izglītības kvalitāte? 
 Jā, pilnībā 
 Daļēji 
 Neapmierina 
 
5. Cik daudz laika Jūs veltāt uzdotajiem patstāvīgajiem  u.c. darbiem nedēļā?   _____________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 
6. Kas Jums rada grūtības studiju procesā? 
•   ______________________________________________________________________________________  

•   ______________________________________________________________________________________  

•   ______________________________________________________________________________________  
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7.        Kas Jums sagādā gandarījumu studiju procesā? 
•   ______________________________________________________________________________________  

•   ______________________________________________________________________________________  

•   ______________________________________________________________________________________  

 
8.       Kā Jūs vērtējat savas koledžā  iegūtās zināšanas, prasmes, iemaņas/ 5 punktu  sistēmā/?  _________  

 ______________________________________________________________________________________  

 
9.       Kā Jūs vērtējat savu attieksmi pret mācībām/ 5 punktu sistēmā/? _____________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 
10.     Kas būtu jāmaina, lai lekcijas, nodarbības būtu Jums interesantākas, saistošākas? 
 Vairāk projektu, patstāvīgo darbu 
 Vairāk diskusiju 
 Interesantākas darba metodes 
 Cits variants  

_______________________________________________________________________________________ 
    
11.     Kāda veida pasākumi būtu jārīko koledžā? 
 Diskotēkas, balles 
 Koncerti, izrādes 
 Konkursi 
 Izstādes  
 Cits variants  
 ______________________________________________________________________________________   
 
12.     Ja koledžā organizētu pasākumus: 
 Jūs noteikti piedalītos kā dalībnieks 
 Jūs noteikti piedalītos kā skatītājs 
 Ja būtu brīvs laiks, piedalītos 
 Mani neinteresē koledžas pasākumi 
 Cits variants ____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________   
 
 
13.     Kā Jūs vērtējat grupas kuratora darbu / 5 punktu skalā/? ___________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 
14.     Kā Jūs vērtējat Studentu pašpārvaldes darbu? 
 Ar tās darbību esmu apmierināts 
 Ar tās darbību neesmu apmierināts 
 Nezināju, ka tāda eksistē 
 Cits variants  
 ______________________________________________________________________________________   
 
15. Jūsu ieteikumi (par jebkuru RUK  saistošu tēmu): 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

Paldies par atsaucību! 
RUK Studentu pašpārvalde 
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RIGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA  
 

Dienas nodaļa 
 
Studiju programma: Uzņēmējdarbība 
Specializācija: Mārketings un reklāma 

 
ABSOLVENTU APTAUJAS  ANKETA 

2006./2007. studiju gads 
 

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

 
2. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas: 

• noderīgas 
• daļēji noderīgas 
• nederīgas 
• ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

 
3. Kā Jūs vērtējat  studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas: 

• noderīgas 
• daļēji noderīgas 
• nederīgas 
• ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

 
4. Kas mācību procesā bija: 

• pozitīvs............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

• negatīvs ...........................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

 
5.  Kā Jūs vērtējat studiju programmā ietvertos prakses periodus: 

• lietderīgi 
• daļēji lietderīgi 
• nelietderīgi 
• ......................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
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6. Kas prakses laikā bija 

• pozitīvs.................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
• negatīvs ................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 

 
7. Kādu zināšanu un iemaņu Jums trūkst: 
 
 
 
 
 
8. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet kāpēc: 
 
 
 
 
 
9. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā: 
 
 
 
 
 
10. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai: 
 
 
 
 
 

1. Vai Jūsu iegūtā profesija ir nepieciešama, vai vajadzētu arī turpmāk sagatavot speciālistus šajā 
jomā: 

• jā 
• nē 
• nezinu 
• …………………………………………………………………. 

 
12.  Jūsu nodomi pēc RUK absolvēšanas: 

• strādāšu (kur?)  ………………………………………... 
 
• mācīšos (kur?)  ………………………………………... 
 
• strādāšu un mācīšos (kur?) ……………………………. 

 

Paldies par atsaucību! 
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CCIIEENNĪĪJJAAMMAAIISS    DDAARRBBAA  DDEEVVĒĒJJ!!  
  

Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studenta darbību Jūsu uzņēmumā! 
Lūdzu novērtējiet praktikanta/darbinieka prasmes, atbildes variantu apvelciet! 
Anketas tiks izmantotas studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai! 
 
 

1. Kā Jūs vērtējat  praktikanta/darbinieka 
profesionālo sagatavotību darbam? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
2. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka kompetenci 
veicot darba pienākumus? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
3. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka 
komunikācijas prasmes ar kolēģiem un klientiem? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
4. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka koledžas 
studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas?  

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
5. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka koledžas 
studiju procesā iegūtās praktiskās iemaņas? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
6. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka spējas 
analizēt uzņēmējdarbības vidē notiekošos procesus 
un pieņemt atbilstošus lēmumus? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
7. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka prasmi 
strādāt komandā, spēju deleģēt un nodrošināt  
pienākumu izpildi? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
8. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka prasmi 
efektīvi plānot un organizēt savu darbu? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
9. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka spējas 
apgūt jaunas zināšanas un prasmes? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
        
10. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka zināšanu 
un prasmju kvalitātes atbilstību  darba tirgus 
izvirzītajām prasībām? 

Augsts 
līmenis 5 4 3 2 1 Zems 

līmenis 
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11.Vai nākamajos 6 gados Jūsu uzņēmumā būs nepieciešami speciālisti: 

   Jā, grāmatvedības jomā 
       Jā, reklāmas un mārketinga jomā 
 

12. Kāda ir Jūsu komercdarbības joma? 

   Ražošana 
       Tirdzniecība 
       Pakalpojumi 
       Valsts iestāde 
       cita_______________ 
 

13. Cik darbinieku strādā Jūsu uzņēmumā: 

   līdz 5 darbiniekiem 
       5-10 darbinieki 
       10-50 darbinieki 
       50-250 darbinieki 
       vairāk kā 250 
 

 

Paldies par atsaucību! 

 
2006./2007. studiju gads 
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8. Pielikums 
Studiju programmas salīdzinājums ar 

Latvijas augstākās izglītības 
programmām 
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Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
(studiju virziens “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”) studiju kursu 
salīdzinājums ar Koledžas RRC studiju programmu „Grāmatvedība un 

nodokļi” 
 

Studiju programma 
„Uzņēmējdarbība” 

studiju virziens “Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi” 

KP 
Koledžas RRC studiju 

programmu „Grāmatvedība 
un nodokļi” 

KP 

Svešvaloda pamatkurss (angļu, vācu)  4 Svešvaloda (angļu, vācu)  
Svešvaloda (angļu, vācu) 4 Lietišķā svešvaloda (angļu, vācu)  
Otrā svešvaloda (angļu, vācu, krievu) 3 -  
Psiholoģija 2 -  
Socioloģija 2 -  
Ekonomika 5 Ekonomika 3 
Darba un saimnieciskās tiesības  2 Darba un saimnieciskās tiesības  2 
Datormācība 4 Datormācība 4 
Ievads specialitātē 1 -  
Lietišķā komunikācija 2 Lietišķā komunikācija 2 
Civilā aizsardzība 1 -  
Mikroekonomika 3 Mikroekonomika 3 
Makroekonomika 4 Makroekonomika 4 
Mārketings (pamatkurss) 4 Tirgzinības pamati 3 
Mārketings 3 Tirgzinības  4 
Grāmatvedība (pamatkurss) 
Grāmatvedība 

3 
3 

Grāmatvedība 5 

Matemātika ekonomistiem 4 Matemātika ekonomistiem 4 
Ekonomiskā statistika  2 Ekonomiskā statistika  2 
Komerctiesības 2 Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati 2 
Uzņēmējdarbības pamati 4 Uzņēmējdarbības pamati 4 
Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 

4 Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 

4 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 -  
Projekta vadīšana  2 Projekta vadīšana  2 
Personāla vadīšana 2 Personāla vadīšana 1 
Kvalitātes vadīšana 2 Kvalitātes vadīšana 1 
ES organizācija un likumdošana 2 ES organizācija un funkcijas 2 
Finanšu grāmatvedība 4 Finanšu grāmatvedība  5 
Uzņēmējdarbības finanses 3 Uzņēmējdarbības finansēšana un 

kreditēšana 
3 

Vadības grāmatvedība 4 Vadības grāmatvedība 4 
Nodokļi un nodevas 3 Nodokļi un nodevas 3 
Revīzija un kontrole 2 Revīzija un kontrole 2 
Biznesa svešvaloda 4 Svešvalodas specializācijas kurss 

grāmatvedībā 
4 

Prakse 21 Prakse 20 
Kvalifikācijas darbs 9 Kvalifikācijas darbs 10 
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Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (studiju virziens “Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi”) studiju kursu salīdzinājums ar Rīgas Tehniskās 

universitātes Inženierekonomikas fakultātes studiju programmu 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” (studiju virziens “Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi”) 
 

Studiju programma 
„Uzņēmējdarbība” 

studiju virziens “Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi” 

KP 

RTU IEF 
Studiju programma 

„Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” 

studiju virziens “Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi” 

KP 

Svešvaloda pamatkurss (angļu, vācu)  4 Svešvalodas pamati (angļu, vācu) 2 
Svešvaloda (angļu, vācu) 4 Svešvaloda (angļu, vācu) 4 
Otrā svešvaloda (angļu, vācu, krievu) 3 -  
Psiholoģija 2 -  
Socioloģija 2 -  
Ekonomika 5 Ekonomika 3 
Darba un saimnieciskās tiesības  2 Darba un saimnieciskās tiesības  2 
Datormācība 4 Datormācība 3 
Ievads specialitātē 1 -  
Lietišķā komunikācija 2 Lietišķā komunikācija 2 
Civilā aizsardzība 1 -  
Mikroekonomika 3 Mikroekonomika 3 
Makroekonomika 4 Makroekonomika 4 
Mārketings (pamatkurss) 4 Tirgzinības  4 
Mārketings 3 -  
Grāmatvedība (pamatkurss) 
Grāmatvedība 

3 
3 

-  

Matemātika ekonomistiem 4 Matemātika  4 
Ekonomiskā statistika  2 Ekonomiskā statistika  2 
Komerctiesības 2 -  
Uzņēmējdarbības pamati 4 -  
Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 

4 Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 

4 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 Uzņēmējdarbības ekonomika 2 
Projekta vadīšana  2 Projekta vadīšana  2 
Personāla vadīšana 2 Personāla vadīšana 1 
Kvalitātes vadīšana 2 Kvalitātes vadīšana 1 
ES organizācija un likumdošana 2 ES organizācija un funkcijas 2 
Finanšu grāmatvedība 4 Finanšu grāmatvedība  4 
Uzņēmējdarbības finanses 3 Uzņēmējdarbības finansēšana un 

kreditēšana 
3 

Vadības grāmatvedība 4 Vadības grāmatvedība 4 
Nodokļi un nodevas 3 Nodokļi un nodevas 3 
Revīzija un kontrole 2 Revīzija un kontrole 2 
Biznesa svešvaloda 4 Svešvalodas specializācijas kurss 

grāmatvedībā 
4 

Prakse 21 Prakse 16 
Kvalifikācijas darbs 9 Kvalifikācijas darbs 8 
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Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
(studiju virziens “Mārketings un reklāma”) studiju kursu salīdzinājums ar  

Biznesa augstskolas Turība studiju programmu „Reklāmas vadība” 
 

Studiju programma 
„Uzņēmējdarbība” 

studiju virziens “Mārketings un” 

 
KP 

Biznesa augstskolas Turība 
studiju programmu 
„Reklāmas vadība” 

 
KP 

Svešvaloda pamatkurss (angļu, vācu)  4 Lietišķā svešvaloda 1 2 
Svešvaloda (angļu, vācu) 4 Lietišķā svešvaloda 2 4 
Psiholoģija 2 Reklāmas psiholoģija 2 
Socioloģija 2 Socioloģija 2 
Darba un saimnieciskās tiesības  2 Tiesību pamati 2 
Datormācība 4 Datortehnoloģijas 2 
Lietišķā komunikācija 2 Lietišķā komunikācija 2 
Mikroekonomika 3 Mikroekonomika 4 
Makroekonomika 4 Makroekonomika 4 
Mārketings (pamatkurss) 4 Mārketings 2 
Mārketings 3 Mārketinga vadīšana 2 
Grāmatvedība (pamatkurss) 3 Grāmatvedības pamati 2 
Matemātika ekonomistiem 4 Matemātiskā modelēšana 2 
Ekonomiskā statistika  2 Statistika 2 
Komerctiesības 2 Komerctiesības 2 
Uzņēmējdarbības pamati 4 Uzņēmējdarbība 2 
Mārketinga plānošana 3 Reklāmas plānošana 2 
Reklāma 4 Reklāmu regulējošās normas 

Reklāmas evolūcija un veidi 
2 
2 

Mārketinga komunikācijas 3 Mārketinga aktivitātes 
Pārdošanas māksla 

2 
2 

Patērētāju uzvedība tirgū 2 Patērētāju uzvedība tirgū 2 
Biznesa svešvaloda (angļu, vācu) 4 Speckurss reklāmā 1 

Speckurss reklāmā 2 
2 
2 

Prakse 19 Prakse 16 
Kvalifikācijas darbs 9 Kvalifikācijas darbs 8 
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Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
(studiju virziens “Mārketings un reklāma”) studiju kursu salīdzinājums ar 

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes studiju 
programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana” (studiju virziens “Mārketings 

un tirdzniecības ekonomika”) 

Studiju programma 
„Uzņēmējdarbība” 

studiju virziens “Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi” 

KP 

RTU IEF 
Studiju programma 

„Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” 

studiju virziens “Ekonomika, 
grāmatvedība un nodokļi” 

KP 

Svešvaloda pamatkurss (angļu, vācu)  4 Svešvalodas pamati (angļu, vācu) 2 
Svešvaloda (angļu, vācu) 4 Svešvaloda (angļu, vācu) 4 
Otrā svešvaloda (angļu, vācu, krievu) 3 -  
Psiholoģija 2 -  
Socioloģija 2 -  
Ekonomika 5 Ekonomika 3 
Darba un saimnieciskās tiesības  2 Darba un saimnieciskās tiesības  2 
Datormācība 4 Datormācība 3 
Ievads specialitātē 1 -  
Lietišķā komunikācija 2 Lietišķā komunikācija 2 
Civilā aizsardzība 1 -  
Mikroekonomika 3 Mikroekonomika 3 
Makroekonomika 4 Makroekonomika 4 
Mārketings (pamatkurss) 4 Tirgzinības  4 
Mārketings 3 -  
Grāmatvedība (pamatkurss) 
Grāmatvedība 

3 
3 

-  

Matemātika ekonomistiem 4 Matemātika  4 
Ekonomiskā statistika  2 Ekonomiskā statistika  2 
Komerctiesības 2 -  
Uzņēmējdarbības pamati 4 -  
Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 

4 Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 

4 

Uzņēmējdarbības ekonomika 2 Uzņēmējdarbības ekonomika 2 
Projekta vadīšana  2 Projekta vadīšana  2 
Personāla vadīšana 2 Personāla vadīšana 1 
Kvalitātes vadīšana 2 Kvalitātes vadīšana 1 
ES organizācija un likumdošana 2 ES organizācija un funkcijas 2 
Reklāma 4 Mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības vadīšana 
4 

Mārketinga komunikācijas 3 Pārdošanas veicināšana 3 
Mārketinga plānošana 3 Tirgzinību plānošana 3 
Starptautiskais mārketings 2 Starptautiskā tirgzinība 2 
Patērētāju uzvedība tirgū 2 Starptautiskā tirdzniecība 2 
Pakalpojumu mārketings 2 Starptautiskā tirdzniecība 2 
Biznesa svešvaloda 4 Svešvalodas specializācijas kurss 

grāmatvedībā 
4 

Prakse 19 Prakse 16 
Kvalifikācijas darbs 9 Kvalifikācijas darbs 8 
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9. Pielikums 
Līgumi ar RTU un Valsts aģentūru 

„Sociālās integrācijas centrs” koledža 
RRC par studiju turpināšanu 

programmas likvidācijas gadījumā 
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1. Sadarbības līgums par studiju turpināšanu programmas likvidācijas 

gadījumā ar RTU. 2005. gada 04. janvāris 

2. Sadarbības līgums par studiju turpināšanu programmas likvidācijas 

gadījumā ar Valsts „Sociālās integrācijas centrs” koledžu RRC. 2004.gada 

17.decembris. 
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10. Pielikums 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 

iepriekšējo studiju gadu pāsnovērtējuma 
ziņojumi par studiju programmu 

„Uzņēmējdarbība”. 
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RĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas 

 
“UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

 
 

pašnovērtējuma ziņojums 
par 2001./2002.studiju gadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga 2002 
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 1. Studiju programmas akreditācija 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Uzņēmējdarbība” izveide bija pamatota ar jaunu izglītības programmu veidošanu 
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Uzņēmējdarbība 
” ar diviem specializācijas virzieniem:  
⇒ “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” un  
⇒ “Mārketings un reklāma” . 

Programma ir akreditēta 2001.gada 13.jūnijā, akreditācijas komisijas lēmums Nr.2 līdz 
2007.gada 31.decembrim, akreditācijas lapa Nr. 000-473 izsniegta 2002.gada 01.martā. 

 
 

 
2. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 

  
Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” saturs, organizācija un struktūra ļauj studentiem 
būt mobiliem un likvidācijas gadījumā pāriet uz citu pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu pēc pirmā studiju gada. Nokārtojot pārbaudījumus starpības 
priekšmetos studenti var tikt pārskaitīti arī uz citām profesionālās augstākās izglītības 
programmām.  

Koledžas studenti var turpināt studijas Rīgas Tehniskas universitātes Inženierekonomikas 
fakultātes un Liepājas Mācību un zinātniski tehniskā kompleksā pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmās „Ekonomika” ar diviem 
specializācijas virzieniem “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” un “Mārketings un 
tirdzniecības ekonomika”. RTU un Liepājas MZT pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma tika izstrādāta vienlaicīgi ar RUK studiju programmu ES 
Phare Programmas „Biznesa izglītības reforma Latvijā” ietvaros.) “Uzņēmējdarbība un 
vadīšana” (programma akreditēta 2000.gada 21.decembrī, lēmums Nr.250), vai 4-gadīgām 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, kuras piedāvā RTU 
Inženierekonomikas fakultāte.  
Šāda iespēja tiek garantēta, jo pastāv ilggadējā sadarbība starp RUK un RTU 
Inženierekonomikas fakultāti studiju programmu saskaņošanā. 

Beidzot studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
“Uzņēmējdarbība” tālāk izglītību var turpināt 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Ekonomika”, kura akreditēta 1997.gada 18.jūnijā, lēmums Nr.08. 
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3. Studiju programmas apraksts 
 

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

2001./2002. mācību gada sākumā 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 Rīgas Tehniskās universitātes  noteiktajai kārtībai, 
formai un struktūrai, lai varētu nodrošināt programmas beidzējiem iespēju turpināt studijas 
RTU Inženierekonomikas fakultātē. 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studiju programmas “Uzņēmējdarbība” 
administrācija nodrošina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu 
realizāciju (atbilstoši Profesionālās izglītības likumam un Augstskolu likumam)..  

 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas “Uzņēmējdarbība” 
studiju satura un realizācijas apraksts 

 
 

 
RUK programma : Uzņēmējdarbība 
Studiju līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Nominālais studiju ilgums: 3 gadi – pilna laika studijas 

3,5 gadi – nepilna laika studijas 
Studiju apjoms: 131 kredītpunkti (KP) 
Kvalifikācija: 

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai:  
• grāmatvedis;  
• nodokļu inspektors); 
• reklāmas/uzņēmējdarbības pakalpojumu 

pārstāvis  
Iepriekšējā izglītība: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 

 
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 grāmatveža vai nodokļu inspektora, vai  
reklāmas/uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvja profesionālo darbību. 

 

Programma “Uzņēmējdarbība” paredz divus iespējamos specializācijas virzienus: 

• “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” un  
• “Mārketings un reklāma”. 

 

Saskaņā ar izvēlēto specializācijas virzienu absolventiem tiek piešķirta kvalifikācija: 

• virzienā “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” kvalifikācija Grāmatvedis 
(343301) vai Nodokļu inspektors (344201); 

• virzienā “Mārketings un reklāma” kvalifikācija Reklāmas/ uzņēmējdarbības 
pakalpojumu pārstāvis (342905). 
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1.tabula 

Studiju programmas struktūra 
Programmas sastāvdaļas Apjoms, 

KP 

Vispārizglītojošie mācību kursi  43 

Nozares obligātie mācību kursi 34 

Nozares izvēles mācību kursi 6 

Konkrētās profesijas mācību kursi 17 

Prakse 16 

Kvalifikācijas darbs 8 

Kopā: 124 

 

       

Mācību kurss KP 
Pārbaudes veids 

   

A.Vispārizglītojošie mācību kursi 
  

 
  

Svešvaloda (pamatkurss) 
4 Eksāmens 

Svešvaloda 
4 Eksāmens 

Otrā svešvaloda (pamatkurss) 
3 Eksāmens 

Filozofijas pamati 
2 Ieskaite 

Saskarsme 
2 Ieskaite 

Ekonomika 
5 Kursa darbs 

Eksāmens 

Darba un saimnieciskās tiesības 
2 Ieskaite 

Lietišķā informātika 
3 Eksāmens 

Datormācības 
4 Eksāmens 

Ekonomiskā statistika 2 Ieskaite 

Uzņēmējdarbības pamati 
4 Eksāmens 

Lietišķā komunikācija 2 Ieskaite 
Ievads specialitātē  1 Ieskaite 



 255

Matemātika ekonomistiem 4 Eksāmens 
Civilā aizsardzība 1 Ieskaite 
Sports 0 Ieskaite 
   

Kopā :  
43  

 
  

B. Nozares mācību kursi 
  

Obligātie mācību kursi 
  

 
  

Mikroekonomika 
3 Eksāmens 

Makroekonomika 
4 Eksāmens 

Mārketings (pamatkurss) 
5 Eksāmens 

Grāmatvedība (pamatkurss) 
5 Eksāmens 

Biznesa svešvaloda 4 Eksāmens 
Uzņēmējdarbības tiesības 2 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 4 Kursa darbs 

Eksāmens 
Uzņēmējdarbības ekonomika 3 Eksāmens 
Mārketings 4 Kursa darbs 

Eksāmens 
Kopā: 34  

Projekta vadīšana  
(Personāla vadīšana) 

2 Ieskaite 

Kvalitātes vadīšana 2 Ieskaite 
ES organizācija un likumdošana 2 Ieskaite 

Kopā: 6  
   

Konkrētās profesijas mācību 
kursi 
(mārketings un reklāma) 

  

Mārketinga plānošana 3 Eksāmens 
Reklāma 5 Kursa darbs 

Eksāmens 
Virzības tirgū vadīšana 3 Eksāmens 
Patērētāju uzvedība tirgū 2 Ieskaite 
Starptautiskais mārketings 2 Kursa darbs 

Ieskaite 
Pakalpojumu mārketings 2 Ieskaite 

Kopā :  17  
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Konkrētās profesijas mācību 
kursi 
(ekonomika, grāmatvedība un 
nodokļi) 

  

Finansu grāmatvedība 5 Kursa darbs 
Eksāmens 

Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens 
Nodokļi un nodevas 3 Eksāmens 
Revīzija un kontrole 2 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana 

3 Kursa darbs 
Eksāmens 

Kopā :  17  
   

Prakse 
  

Mācību prakse 6 Ieskaite 
Kvalifikācijas prakse 10 Ieskaite 
   
Noslēguma darbs – kvalifikācijas 
darbs 

8 Aizstāvēšana 

Pavisam kopā: 124  
 

Kopējais kredītpunktu pārsniedz LR MK 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 
“Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” paredzēto 
programmas apjomu. Šī situācija ir radusies sakarā ar to, ka programma tiek saskaņota ar 
RTU Inženierekonomikas fakultāti, lai absolventi, beidzot studijas pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā “Uzņēmējdarbība”, varētu tālāk turpināt izglītību 
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Ekonomika” 

 
2001./20002. mācību gadā tika izdarītas izmaiņas. Studiju kurss Mācīšanās metodes (0 

KP) ar Ievads specialitātē (1KP). Pamatojums – šāds priekšmets ir iekļauts RTU un citu 
augstskolu programmās. 

 
4. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 

 
Lai piesaistītu potenciālos studentus, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža informē 

sabiedrību un popularizē sevi kopumā un katru studiju programmu atsevišķi. Tiek sniegta 
informācija par studiju iespējām un kvalitāti.  

Informāciju par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu ir iespējams iegūt bukletos, Latvijā 
izdotos informatīvos katalogos, piem., „Izglītības ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un 
ārzemēs”, kā arī citos drukātos informācijas materiālos, kas tiek katru gadu aktualizēti. 
Koledža regulāri reklamējās tādos preses izdevumos kā „Diena”, „Lauku avīze”. 

Jau vairākus gadus Rīgas Uzņēmējdarbības koledža piedalās ikgadējā izstādē „Skola”. 
2002.gadā informatīvos materiālus izstādei gan drukātā veidā, gan izmantojot 
datorprezentācijas līdzekļus veidoja studiju programmas „Uzņēmējdarbība” studenti, kas 
apgūst mārketinga un reklāmas specialitāti. Studenti ir arī koledžas vizītkarte izstādē, jo viņi 
veic aģitācijas darbu izstādes laikā. 
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2002.gada aprīlī tika organizēts pasākums „Atvērto durvju dienas”, kuru apmeklēja 
liels interesentu skaits. Zīmīgi ir tas, ka gan izstādes, gan „Atvērto durvju” dienu laikā 
pieauga interese tieši par vakara un neklātienes studiju iespējām.  

Par vienu no ļoti efektīviem informācijas par koledžu apmaiņas līdzekļiem vēl aizvien 
tiek uzskatīta tiešā komunikācija, kad koledžas studenti apmeklē savas bijušās skolas un stāsta 
to absolventiem par izglītības iegūšanas iespējām Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā. 
Sakarā ar būtiskām izmaiņām koledžas studiju procesā un pārvaldē vēl nav pabeigta mājas 
lapas izstrāde. Jaunas mājas lapas izveidē ir iesaistīti specialitātes „Mārketings un reklāma” 
studenti, šo darbu vada pasniedzējs I.Eriņš, kurš ir studējis Spānijā, specializējoties mājas 
lapu dizainā. 

Izmantojot koledžas datortīklu ar pieslēgumu internetam, studentiem un 
akadēmiskajam personālam ir pieejama informācija valsts un starptautiskajos tīklos, kā arī 
iespējas realizēt informācijas apmaiņu. 

Arī turpmāk ir paredzēts aktīvi iesaistīt studentus Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas un 
to īstenotās studiju programmas „Uzņēmējdarbība” popularizēšanā, jo to var uzskatīt par 
studiju procesa sastāvdaļu.    
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5. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

 
5.1. 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” 
(Sk.2.pielikumu). Analizējot atbilstību standartam, var izdarīt šādus secinājumus: 

• Programmas mērķi – studiju programmas mērķi ir atbilstoši valsts izglītības standartā 
noteiktajiem (sīkāks izklāsts 6.1.punktā); 

• Programmas saturs – studiju programmas saturs ir atbilstošs valsts izglītības standartā 
noteiktajam. Programmas pamatdaļas ir: 
ü studiju kursi,  
ü studiju prakse ārpus izglītības iestādes un  
ü kvalifikācijas darbs. 

 
Studiju kursu obligāto saturu veido vispārizglītojošie mācību kursi (humanitārās 

zinātnes, sociālās zinātnes, kā arī dabaszinātnes un informācijas tehnoloģijas) un nozares 
mācību kursi ( obligātie, izvēles un konkrētās profesijas). 
 

• Programmas apjoms – studiju programmas apjoms un tā strukturālais sadalījums 
2001./2002. m.g. tika tuvināts valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un 
studiju kursu apjoms ir izteikts kredītpunktos.  

 
2001./2002.m.g. nav izdevies sakārtot kredītpunktu sistēmu atbilstoši valsts 

izglītības standartā noteiktajam, jo Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas ir jāņem vērā arī 
RTU prasības attiecībā uz kredītpunktu skaitu, jo studiju programmas ir saskaņotas tā, 
lai koledžas absolventi varētu turpināt mācības RTU Inženierekonomikas fakultātē 
trešajā kursā. Tā kā 2001./2002.m.g. divgadīgās studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
RTU bija 96 kredītpunkti, tad arī koledžas trīsgadīgās studiju programmas kopējais 
kredītpunktu skaits pārsniedza standartā noteikto.  
 Studiju programmas apjoms pilnībā tiks sakārtots nākošā studiju gadā. 
2002.gada vasarā notika programmas apjoma un struktūras pārskatīšana gan Rīgas 
Uzņēmējdarbības koledžā, gan  RTU, ar mērķi  panākt  atbilstību valsts standarta 
prasībām. 

 
• Vērtēšanas pamatprincipi – studiju programmas vērtēšanas principi ir atbilstoši valsts 

izglītības standartā noteiktajam: 
ü Pozitīvie sasniegumi tiek summēti. 
ü Katra kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts. 
ü Prasību atklātība un skaidrība – pārbaudījumu prasības ir pieejamas visiem 

interesentiem pie programmas administrācijas vai mācībspēkiem un tiek 
atbilstoši izklāstītas katra priekšmeta apguves sākumā. 

ü 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. 
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Par programmas atbilstību pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām 
liecina arī fakts, ka absolventi, atrod sev darba vietas jau prakses laikā, kā arī bez 
akadēmiskām un organizatoriskām problēmām, turpina studijas 2.līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmā “Ekonomika” RTU atbilstošajos studiju virzienos, kā arī citās 
Latvijas augstskolās, piem., „Turība”, un pēc tam arī akadēmiskajās maģistra studiju 
programmās. 

 
 2002.gada jūnijā notika Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas akreditācija, kuras laikā 

notika tikšanās ar darba devējiem un profesionālo asociāciju pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika 
atzīmēts, ka absolventi, pēc studiju beigām ir ar labām teorētiskām zināšanām un praktiskam 
iemaņām, kas ļauj viņiem atrast darba vietas atbilstoši iegūtai kvalifikācijai.  
 
5.2. Atbilstība profesijas standartam un darba tirgus prasībām 
 

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” akreditācijas brīdi profesijas standarti nebija 
izstrādāti: 

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

un  

• virziena “Mārketings un reklāma” profesijas standarts nav izstrādāts. Darbs pie 
standarta izstrādes tika uzsākts 2002.gada vasarā. Pirmā apspriedē piedalījās 
Reklāmas asociācijas izpilddirektore L.Ozoliņa, Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 
studiju programmas vadītāja S.Gaile, Augstskolas „Turība” koledžas direktors 
V.Rocēns, RTU Ekonomikas koledžas direktore I. Lapiņa, RTU Inženierekonomikas 
fakultātes docente I.Geipele. 

 
Specializācijas virziena “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” nozares obligātie un 
konkrētās profesijas mācību priekšmeti atbilst profesiju standartam „Grāmatvedis”. 

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 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 DDK, 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.  

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. 
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6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

 
6.1. Studiju programmas mērķi 
 

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu noteiktam profesijas standartam 
un pirmā līmeņa profesionālajai augstākās izglītības prasībām atbilstošu profesionālo 
kompetenci. 
Mērķi un uzdevumi nav mainījušās kopš programmas akreditācijas.  

 
 
6.2. Studiju programmas organizācija 
  
 Studiju sistēmu koledžā iekšēji reglamentē studentu un augstskolas attiecības 
reglamentējošie dokumenti un studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti. 

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un koledžas attiecības ir ieskaitīšanas 
dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem (pagaidām tikai 
maksas studentiem), Iekšējās kārtības noteikumi, Nolikums par studiju organizāciju pēc 
individuāliem plāniem Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā, Nolikums par eksternātu, 
Nolikums par stipendiju piešķiršanu Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studentiem, 
Nolikums par vakara un neklātienes nodaļām, Noteikumi par studējošo pāriešanai uz 
citu studiju programmu, Noteikumi prakses organizēšanai, vadīšanai un izvērtēšanai. 

Imatrikulētajiem studentiem RTU izsniedz studentu apliecības. No 
imatrikulācijas brīža studentam ir visas Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā studējošā 
tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, citi Rīgas Uzņēmējdarbības 
koledžas saistošie dokumenti. Studentiem ir iespējas apgūt papildus zināšanas, mainīt 
studiju formu un studiju programmu, ieskaitīt studiju novērtējumā citās augstākās 
izglītības studiju programmās iegūtās zināšanas. 

 
Pārvaldes orgāni tiks veidoti saskaņā ar koledžas nolikumu pēc ta apstiprināsanas. 
 
Programma “Uzņēmējdarbība” tiek realizēta kā: 
⇒ trīsgadīga (pilna laika studijas) vai  
⇒ 3,5 gadīga (nepilna laika studijas)  

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma.  

Pilna laika studiju katrā mācību gadā ir 2.semestri, nepilna laika studijas notiek trīs reizes 
nedēļā vakaros (vakara nodaļā), neklātienes studijas tiek organizētas sesiju veidā – divas 
reizes gadā, sesiju ilgums ir četras nedēļas, starp sesijām notiek konsultācijas. Nepilna 
laika studijās uzsvars tiek likts uz patstāvīgām studijām, pildot obligātos mājas darbus. 

 
 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 izglītībā. 
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 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 apstiprināts profesijas standarts „Grāmatvedis”, kuri tieši 
attiecas uz studiju programmas “Uzņēmējdarbība” 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 programmas darbību un saturu reglamentējošo dokumentu ievērošanas un 
izpildes nepieciešamību, pēdējie no kuriem (profesijas standarti) tika apstiprināti tikai 
2002.gada jūnijā un jūlijā, programmas akreditācija tika atlikta līdz 2002.gada oktobrim, lai 
gan programmas realizētāji to bija gatavi iesniegt akreditācijai jau 2002.gada sākumā.  

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

 
 

6.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Programmas realizāciju pamatā koordinē un vada koledžas administrācija. Sakarā ar 
likumdošanas nesakārtotību koledžas izglītības jautājumos RUK vēl joprojām notiek 
reorganizācija, kuras mērķis ir sakārtot jautājumus, kas saistīti ar struktūrvienībām, kuras 
organizē un vada pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 
realizāciju.  

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 ieskaišu/eksāmenu lapās. 

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

Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem studiju 
programmā noteiktajiem noslēguma pārbaudījumiem.  

Kvalifikācijas darba tematu izvēlas students, un to apstiprina ar koledžas direktora 
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. 

 
 

6.4. 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 
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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. 

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. 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: 

ü studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir 
pieejami pie programmas administrācijas un mācībspēkiem; 

ü pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti 
studiju kursa pirmajā nodarbībā. 

Programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana.  
Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš ir 
apguvis programmu un nokārtojis 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.  
 
 
6.5. Studējošie 
 
6.5.1. Studējošo skaits programmā  

Studiju programmā “Uzņēmējdarbība” 2001./2002. studiju gadā uzņemti 205 studenti, 

t.sk., pilna laika studijās - 64 studenti, nepilna laika studijas – 141 studenti. Pieaug studējošo 

skaits nepilnā laika studiju formā, kas liecina par to, ka studenti vēlas savienot studijas ar 

darbu. 

Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar RUK uzņemšanas noteikumiem. 

6.1.tabula  

Studentu skaits studiju programmā „Uzņēmējdarbība”  
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Studiju gads Uzņēmējdarbība 

 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 
1999./2000. 189 152 37 - 
2000./2001. 331 163 104 64 
2001./2002. 431 176 159 96 

 
 2001./2002. mācību gadā studējošo skaits pieauga vidēji par 30 %, t.sk., dienas nodaļā 
par 8% (nelielais studentu skaita pieaugums saistīts ar ierobežo budžeta vietu skaitu dienas 
nodaļā), vakara nodaļā par 53 %, neklātienes nodaļā par 50 %. Studējošo skaita pieauguma 
analīze liecina par koledžas izglītības popularitātes pieaugumu, kā arī par vēlēšanos studijas 
apvienot ar darbu. 
 

6.5.2. Absolventi 

Akreditēto studiju programmu „Uzņēmējdarbība” divu gadu laikā ir absolvējuši 104 

studenti, t.sk. dienas nodaļu 63 studenti, vakara nodaļu 43. Absolventu skaita pieaugums, 

salīdzinot ar 2000./2001.gadu, ir 42%. 

6.2.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” absolventu skaits 

 

Studiju gadi Absolventu skaits 

 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 
2000./2001. 43 32 11 - 
2001./2002. 61 31 30 - 

 
 

Koledža seko absolventu gaitām pēc koledžas beigšanas, noskaidrojot nodarbinātības 
un izglītības turpināšanas iespējas. Lielākais dienas nodaļas absolventu skaits – 48% 
vienlaicīgi strādā un mācās un strādā, 32 % - tikai mācās, bet 20 % - strādā. Vakara nodaļas 
absolventi dod priekšroku tālākām studijām, savienojot tās ar tālāku karjeras veidošanu – 
61%, tikai strādā - 32, tikai mācās – 7%. 
 
6.5.3. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 
 

Studējošo aptaujas tiek organizētas regulāri, aizpildot anketas, kā arī veicot pārrunas ar 
studentiem. Aptaujās tiek noskaidrotas studentu domas par studiju procesa kvalitāti, studiju 
programmas saturu, studiju organizāciju, docētājiem, kā arī par ārpusstudiju darbu. Aptauju 
rezultāti tiek apkopoti un analizēti, izmantoti priekšmetu satura un studiju organizācijas 
uzlabošanai un pilnveidošanai. 
 Absolventu aptauja parādīja, ka visi absolventi studiju programmu vērtē pozitīvi, 
lielākā daļa no absolventiem vērtē iegūtās zināšanas un prasmes kā noderīgas. 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, arī to, ka problēmu 
gadījumā varēja griezties pie administrācijas. Viedoklis par mācību procesa organizāciju dalās 
– daži studenti uzskata, ka mācību laiks ir ļoti intensīvs, turpretim daži no aptaujātajiem vēlas, 
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lai mācību process būtu intensīvāks; daži absolventi uzskata, ka vairāk laika vajadzētu veltīt 
konkrētās profesijas priekšmetu apguvei, ka ne visi priekšmeti ir nepieciešami specialitātei 
(sporta nodarbības, ekonomika u.c.). 

Atbildot uz jautājumu par profesijas nepieciešamību, visi aptaujātie atbildēja 
apstiprinoši. 

 
 
 
 
 
6.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
  

Studiju programmā kopumā (pirmajā un otrajā mācību gadā) ir nodarbināti – 27 
pasniedzēji, no tiem 9 ir ārštata pasniedzēji, 66% ir štata darbinieki. Par ārštata pasniedzējiem 
strādā Rīgas Tehniskās universitātes docētāji. Sadarbība ir paredzēta saskaņā ar sadarbības 
līgumā starp RUK un RTU, tas veicina studiju procesa kvalitātes uzlabošanu, iepazīstina 
studentus ar sadarbības augstskolas mācību spēkiem. Ārštata docētāji pasniedz specializācijas 
priekšmetus. 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu 
īstenošanai. No kopējā akadēmiskā personāla zinātņu doktori – 3, maģistri – 9, docētāji ar 
augstāko izglītību – 16. Pastāvīgi notiek pasniedzēju kvalifikācijas celšana, pasniedzēji veic 
metodisko darbu. Turpmākos studiju gados jāpievērš lielāka uzmanība zinātniski pētnieciskai 
darbībai. 
  
6.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
  

2001./2002. mācību gadā studijas varēja realizēt par valsts budžeta līdzekļiem, nepilna 
laika studijas ir maksas.  

2001./2002. mācību gadā valsts budžeta līdzekļi uz vienu studentu sastādīja 586,73 Ls, 
t.sk., materiāltehniskās bāzes atjaunošanai ir paredzēti 6,52 Ls uz studentu, kas ir 
nepietiekama. Koledžā regulāri tiek veikti kosmētiskie remonti.  

Programmas realizēšanā tiek izmantota šāda materiālā bāze: 
⇒ auditorijas ( ar 20-35 vietām) praktiskajām nodarbībām); 
⇒ 2 datorklases ar 36 datoriem, visi ir IBM PC tipa, 2 Pentium II tipa serveri, ir 

pastāvīgs interneta pieslēgums;; 
⇒ bibliotēka (Brīvības ielā 132) 
⇒ tiek īrēta sporta bāze sporta nodarbībām; 
⇒ ēdnīca; 
⇒ garderobe u.c.. 

 
6.8. Ārējie sakari 
 
Saistība ar darba devējiem 
 
 Cieša sadarbība notiek ar uzņēmumiem, kas nodrošina prakses vietas studentiem, un 
ar uzņēmumiem, kuros strādā absolventi. Palielinās uzņēmumu izpratne par koledžas 
izglītību, bet tā ir vēl nepietiekama, jo uzņēmējiem trūks informācijas par šo jauno izglītības 
veidu. Studiju programmas administrācijai ir grūti iesaistīt uzņēmējus studiju programmas 
pilnveidošanā sakarā ar lielu uzņēmēju aizņemtību un neieinteresētību sadarbība.  
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Visciešākā sadarbība notiek kvalifikācijas prakses laikā, kā arī kvalifikācijas darbu 
izstrādāšanas un aizstāvēšanas laikā.  
 
 Sadarbība ar līdzīgu studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 
 

Koledžai ir izveidojusies cieša sadarbība Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas fakultāti, Republikas Rehabilitācijas centra koledžu, Rīgas Tehnisko 
koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu, Alberta koledžu. Notiek pastāvīga pasniedzēju pieredzes 
apmaina. Programmas absolventi turpina studijas RTU otrā līmeņa studiju programmās. Ir 
uzsāktas sarunas par sadarbības līguma noslēgšanu ar citām augstskolām un koledžām, kas 
īsteno līdzīgas koledžas studiju programmas un,  kur studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
absolventi varētu turpināt studijas.  

  

7. Studiju programmas attīstības plāns 2002./2003. studiju gadam 
  

Novērtējot studiju programmas „Uzņēmējdarbība” realizācijas stiprās un vājās puses, 
ir  izstrādāts programmas attīstības plāns, kas ietver  šādus jautājumus: 
 
1. Studējošo skaits: 
Ø aktīvi popularizēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšrocības un 

reklamēt iespējas studēt tieši programmā “Uzņēmējdarbība”, iegūstot kvalifikāciju 
Grāmatvedis un Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis; 

Ø 2002./2003. studiju gadā uzņemt līdz 54 studentiem dienas nodaļā un 130 nepilna 
laika studijās; 

Ø sekot studentu sekmības rādītājiem un samazināt studentu atbirumu; 
Ø kontrolēt studiju programmas izmaksas, veicinot studiju maksas līmeņa 

nepaaugstināšanu; 
Ø pastiprināt atgriezeniskās saites starp studentiem un docētājiem, veicot studentu 

aptaujas. 
2. Programmas satura pilnveidošana: 
Ø pārskatīt un koriģēt programmas saturu atbilstoši profesijas standartam „Reklāmas 

uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists” (paredzēts apstiprināt 2003.gadā); 
Ø samazināt kredītpunktu skaitu līdz 120 KP; 
Ø saskaņot programmas izmaiņas ar RTU Inženierekonomikas fakultāti; 
Ø uzlabot darba devēju un absolventu aptauju kvalitāti; 
Ø uzlabot sadarbību ar darba devējiem, Latvijas un ārvalstu koledžām un augstskolām; 
Ø regulāri pārskatīt mācību priekšmetu programmas saskaņā izmaiņam darba tirgus 

prasībās; 
Ø pārskatīt mācīšanas metodes, iestrādājot tajās no jauna iegūtās atziņas, īpašu vērību 

veltot tam, lai apmācības centrā būtu studējošais; 
3. Akadēmiskā personāla sastāva kvalitatīva pilnveidošana un stabilizēšana: 
Ø veicināt studiju programmas akadēmiskā personāla nozares praktiķu stabila sastāva 

izveidošanu, pedagoģisko zināšanu un prasmju pilnveidošanu pārrunās, semināros 
un kursos; 

Ø veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas maģistrantūrā un doktorantūrā, ieinteresēt 
doktorantūru un maģistrantūru beigušos pasniedzēja darbā; 

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

Ø veicināt un stimulēt augstskolā pamatdarbā strādājošo mācībspēku skaita 
palielināšanu. 

4. Pētnieciskā darba mērķtiecīga veicināšana: 
Ø atbalstīt  docētāju lietišķos un zinātniskos pētījumus; 
Ø motivēt un atbalstīt akadēmiskā personāla dalību zinātniskajās konferencēs; 
Ø iesaistīt studentus lietišķos un zinātniskos pētījumos. 

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

materiālus. 
 
Izskatīts un apstiprināts Pedagoģiskās padomes sēdē 
2002.gada 24.oktobrī, protokols Nr. 2 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma “Uzņēmējdarbība” ar diviem specializācijas virzieniem:  

• “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” un  
• “Mārketings un reklāma” . 

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai tiek piešķirtas divas kvalifikācijas: 
• grāmatvedis;  
• reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis. 
2001.gadā studiju programma „Uzņēmējdarbība” akreditēta uz sešiem gadiem līdz 

2007.gada 31.decembrim (akreditācijas lapas Nr.000-473, akreditācijas komisijas 2001.gada 
13.jūnija lēmums Nr.2). 
2004.gada 27.aprīlī izsniegta licence studiju programmai „Uzņēmējdarbība” (licences Nr. 
041013-1, licences termiņš līdz 2010.gada 27.aprīlim). 

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās un 3,5 gadi nepilna laika 
studijās, apjoms – 120 kredītpunkti. Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un 
aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts konkrētam 
uzņēmumam/institūcijai, parāda studentu spēju savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko 
risinājumu, rāda studentu profesionālo sagatavotību.  

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko 
zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu noteiktam profesijas standartam 
un pirmā līmeņa profesionālajai augstākās izglītības prasībām atbilstošu profesionālo 
kompetenci. 
Mērķi un uzdevumi nav mainījušās kopš programmas akreditācijas.  

 
 

2. Studiju programmas attīstība 
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

Saskaņā ar studiju programmas attīstības plānu 2002./2003.gadā notika programmas 
pilnveidošana, kredītpunktu skaits ir atbilstošs standartam, t.i., 120 KP. Salīdzinot ar 
akreditēto studiju programmu uz iepriekšējos studiju gados veiktajām nebūtiskām izmaiņām, 
2003./2004. studiju gadā izmaiņu nav. Izmaiņas ir paredzētas 2004./2005.studiju gadā. 

2.1. tabula 
Studiju programma „Uzņēmējdarbība”  

Studiju  kurss KP Pārbaudes veids 
   
A.Vispārizglītojošie mācību 
kursi 

  

   
Svešvaloda (pamatkurss) 4 Eksāmens 
Svešvaloda 4 Eksāmens 
Otrā svešvaloda (pamatkurss) 3 Eksāmens 
Socioloģijas pamati 2 Ieskaite 
Saskarsme 2 Ieskaite 
Ekonomika 5 Kursa darbs 

Eksāmens 
Darba un saimnieciskās tiesības 2 Ieskaite 
Lietišķā informātika 3 Eksāmens 
Ekonomiskā statistika 2 Ieskaite 
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Uzņēmējdarbības pamati 4 Eksāmens 
Lietišķā komunikācija 2 Ieskaite 
Ievads specialitātē  1 Ieskaite 
Matemātika ekonomistiem 4 Eksāmens 
Civilā aizsardzība 1 Ieskaite 
Sports 0 Ieskaite 
   
Kopā :  39  
   
B. Nozares mācību kursi   
Obligātie mācību kursi   
   
Mikroekonomika 3 Eksāmens 
Makroekonomika 4 Eksāmens 
Mārketings (pamatkurss) 5 Eksāmens 
Grāmatvedība (pamatkurss) 5 Eksāmens 
Biznesa svešvaloda 4 Eksāmens 
Uzņēmējdarbības tiesības 2 Ieskaite 
Datormācības 4 Eksāmens 
Uzņēmējdarbības organizācija un 
plānošana 4 Kursa darbs 

Eksāmens 
Uzņēmējdarbības ekonomika 2 Eksāmens 
Mārketings 3 Kursa darbs 

Eksāmens 
Kopā: 36  
Projekta vadīšana  
(Personāla vadīšana) 

2 Ieskaite 

Kvalitātes vadīšana 2 Ieskaite 
ES organizācija un likumdošana 2 Ieskaite 
Kopā: 4  
   
Konkrētās profesijas mācību kursi 
(mārketings un reklāma) 

  

Mārketinga plānošana 3 Eksāmens 
Reklāma 5 Kursa darbs 

Eksāmens 
Virzības tirgū vadīšana 3 Eksāmens 
Patērētāju uzvedība tirgū 2 Ieskaite 
Starptautiskais mārketings 2 Kursa darbs 

Ieskaite 
Pakalpojumu mārketings 2 Ieskaite 
Kopā :  17  
   
Konkrētās profesijas mācību kursi 
(ekonomika, grāmatvedība un 
nodokļi) 

  

Finansu grāmatvedība 5 Kursa darbs 
Eksāmens 

Vadības grāmatvedība 4 Eksāmens 
Nodokļi un nodevas 3 Eksāmens 
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Revīzija un kontrole 2 Ieskaite 
Uzņēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana 

3 Kursa darbs 
Eksāmens 

Kopā :  17  
   
Prakse   
Mācību prakse 6 Ieskaite 
Kvalifikācijas prakse 10 Ieskaite 
   
Noslēguma darbs – kvalifikācijas 
darbs 

8 Aizstāvēšana 

Pavisam kopā: 120  
 
2002./2003. mācību gadā tika izdarītas izmaiņas. Studiju kurss Filozofijas pamati 

(2KP) tika aizvietots ar Socioloģijas pamati. Pamatojums – Filozofijas pamati tiek apgūti 
vidusskolas mācību programmā; mācību priekšmetam Socioloģijas pamati ir ciešāka saikne ar 
studentu apgūstamo specialitāti. Studiju kursam Mārketings un Uzņēmējdarbības ekonomika 
ir samazināts apjoms par 1 kredītpunku. Izmaiņas ir saskaņotas ar koledžas Pedagoģisko 
padomi 2002.gada 22.martā, protokols Nr. 4 

Izmaiņas ir saskaņotas ar RTU Inženierekonomikas fakultāti. Saskaņošana ir 
nepieciešama, lai studenti varētu turpināt studijas RTU.  

 Izdarītas izmaiņas, kas attiecas uz programmas organizāciju, struktūru un realizāciju, 
būtiski nav mainījušas studiju programmas saturu  
 

2.2.Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 

Studiju programma “Uzņēmējdarbība” atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standartam. Iegūstamās kvalifikācija grāmatvedis atbilsts profesijas standartam 
“Grāmatvedis” reģistrācijas numurs PS 0071, apstiprināts ar IZM 2002.gada 6.jūnija rīkojumu 
Nr.351).  

Profesijas standarts „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists” ir izstrādāts, 
atrodas apstiprināšanas stadijā. 

  
2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

Izmaiņas studiju programmā neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Studiju 
programmas realizāciju notiek saskaņā ar RUK darbību reglamentējošiem iekšējiem 
normatīvajiem aktiem. Koledžas nolikums apstiprināts 2002.gada 5.septembrī. 

 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
3.1. Pasniegšanas metodes 

Studiju procesā vispārīgās un profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas tiek 
padziļinātas un paplašinātas, uzsverot pašu studentu mācīšanos - patstāvīgie darbi, projekti un 
kursa darbi individuāli un grupās. Projektu, kursa darbu un kvalifikāciju darbu izstāde veicina 
studentu zinātniski pētniecisko darbību, studenti demonstrē prasmi savienot teoriju ar 
praktiskiem risinājumiem. 2002./2003. studiju gadā īpaša uzmanība tika pievērsta mācīšanas 
un mācīšanās metožu dažādošanai un pilnveidošanai. Tiek akcentēta studentu prasme 
patstāvīgi mācīties un plānot savu darbu, grūtības ar to ir 1.kursa studentiem, jo mainās 
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mācību vide un mācīšanas metodes. Liela uzmanība tiek veltīta studentu komunikatīvo 
prasmju attīstībai un spējai strādāt komandā, veicinot studiju darbu izstrādi grupās. 

  
3.2. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 

Tā kā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu 
zināšanu apguvi konkrētā nozarē un galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai 
sagatavotībai. Koledžas studenti tiek sagatavoti arī jaunrades un pētnieciskam darbam, jo 
pētniecisko prasmju vajadzība un nozīme pieaug praktiski visās dzīves sfērās. Tā kā prasme 
pētīt, analizēt, vērtēt ir ļoti svarīga reklāmas speciālistam un grāmatvedim, studiju programmā 
ietverto projektu un kursa darbu tēmas un uzdevumi vērsti uz šo prasmju attīstīšanu.  
 
3.3.   Programmas realizācijas resursu analīze 

Programmas realizācijas resursi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, praktiski nav mainījušies. 
Pilna laika studijas tiek finansētas no valsts budžeta, nepilna laika studijas ir maksas 
pakalpojums. Budžeta resursi ir nepietiekami, jo finansējums tiek piešķirts atbilstoši 
finansējumam profesionālajā izglītības sistēmā. 
 
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Turpinās RUK sadarbība ar RTU Inženierekonomikas fakultāti un Informācijas 
sistēmu menedžmenta augstskolu, Alberta koledžu, Koledžu RRC. Saskaņā ar noslēgtiem 
līgumiem notiek mācību spēku apmaiņa konkrētu studiju kursu lekciju nolasīšanai, studiju 
programmu aktualizācija un pilnveidošana. Koledžas 2003./2004. studiju programmas 
absolventu turpina studijas RTU Inženierekonomikas fakultātē, un ISMA otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. 
 
3.5. Sadarbība ar darba devējiem 

2002./2003. studiju gadā uzlabojās sadarbība ar darba devējiem, darba devēju 
atsauksmes par praktikantu darbu tiek ņemta vērā mācību kursu aktualizēšanā un tālākā 
attīstībā. Programmas administrācija apkopo prakšu vietu atsauksmes par praktikantu darbu, 
viņu zināšanu un prasmju atbilstību reāliem darba apstākļiem. Darba devēji sāk iepazīt 
koledžas absolventus, atzinīgi tiek vērtēts viņu profesionālais sniegums. Sadarbība ar darba 
devējiem attīstās, recenzējot kvalifikācijas darbus. Valsts kvalifikācijas komisijas darbā 
piedalās darba tirgus pārstāvji. Pilnveidojas sadarbība ar Latvijas Reklāmas asociāciju un 
Latvijas Grāmatvežu asociāciju. Programmas docētāji kopā ar darba devējiem turpina darbu 
pie profesijas standarta „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists”. Koledžas 
direktore piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas darbā, ir Darba drošības komisijas 
locekle. 

 
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) un 
RUK nolikumam par studiju procesa organizēšanu. Studentu zināšanu vērtējuma rezultātus 
divreiz studiju gadā tiek apkopoti un vērtēti. Īpaša uzmanība tika veltīta kvalifikācijas darbu 
aizstāvēšanai un Valsts kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāju novērtējuma ziņojumiem.  

Valsts Kvalifikāciju priekšsēdētāji Dr.habil.oec Ilmārs Vanags un RTU profesors 
Dr.habil.oec Anatolijs Magidenko atzina, ka kvalifikācijas darbu satura un izpildījuma 
kvalitāte, kā arī to aizstāvēšanas gaita notiek pēc vienotām metodoloģiski pamatotām 
prasībām un organizatoriski augstā līmenī; recenzijas un vadītāju atsauksmes sīki un objektīvi 
analizē darbus. Tika atzīmēts, ka kvalifikācijas darbu tematika ir aktuāla un plaša, tā aptver 
dažādas tautsaimniecības nozares un tas ir labi realizēto prakšu rezultāts. Kā trūkums ir 
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atzīmēts tas, ka daļa diplomandu sava darba rezultātus nedemonstrē ar uzskates līdzekļus, 
prezentācijas tehniku.  

Zināšanu vērtēšanas rezultāti atspoguļojās kvalifikācijas darba rezultātos (skat. 
4.1.tabulā): 2002./2003.gada vidējā atzīme studiju virzienā „Ekonomika, grāmatvedība un 
nodokļi pilna laika studijās 8,0 un nepilna laika studijās 7,85 balles; studiju virzienā 
„Mārketings un reklāma” pilna laika studijās 8,2 un nepilna laika studijās balles 8,25 balles. 

Studiju rezultātu analīze kalpo par pamatu tālākai studiju programmas un studiju 
procesa pilnveidošanai. 

 
 

5. Studenti 
5.1. Studējošo skaits programmā  

Studiju programmā “Uzņēmējdarbība” 2002./2003. studiju gadā uzņemti 281tudenti, 
t.sk., pilna laika studijās - 66 studenti, nepilna laika studijas – 215 studenti.  
Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar RUK Padomes apstiprinātiem uzņemšanas 
noteikumiem. 

5.1.tabula  
Studentu skaits studiju programmā „Uzņēmējdarbība”  
Studiju gads Uzņēmējdarbība 

 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 
1999./2000. 189 152 37 - 
2000./2001. 331 163 104 64 
2001./2002. 431 176 159 96 
2002./2003. 518 145 197 176 

 
Turpina pieaug studējošo skaits nepilnā laika studiju formā, īpaši neklāties nodaļā 

(pieaugums sastādīja 83%), kas liecina par to, ka studenti vēlas savienot studijas ar darbu, kā 
arī ar to, ka valsts ierēdņiem ir jābūt ar augstāko izglītību. Studijas uzsāka daudzi Valsts 
Ieņēmuma dienestā strādājošie. 

Studentu skaita samazināšanas dienas nodaļā izskaidrojama ar lielo atskaitīto studentu 
skaits. Galvenais studentu atskaitīšanas iemesls ir lekciju neapmeklēšana un nesekmība, kas 
izskaidrojama ar to, ka studenti paralēli mācībām sāk strādāt un nespēj apvienot darbu ar 
sekmīgām studijām. Kā otru iemeslu var minēt 1.kursu studentu nespēju patstāvīgi organizēt 
savu studiju darbu un izturēt intensīvo slodzi sesiju laikā, kā arī neatbilstošs priekšstats par 
izvēlēto profesiju. 

 
5.2. Absolventi 

Studiju programmu „Uzņēmējdarbība” laikā no 2001.gada līdz 2003.gadam ir 
absolvējuši 204 studenti, t.sk., dienas nodaļā 103 studenti, vakara un neklātienes nodaļā – 
101. Absolventu skaits 2002./2003.gadā - 100 cilvēki (skat. 5.2.tabulu), kas par 64% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. Pirmo reizi studiju programmu absolvēja arī 27 neklātienes nodaļas 
studenti.  
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5.2.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” absolventu skaits 
 

Studiju gadi Absolventu skaits 

 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 
2000./2001. 43 32 11 - 
2001./2002. 61 31 30 - 
2002./2003. 100 40 33 27 

 
 

Koledža seko absolventu gaitām pēc koledžas beigšanas, noskaidrojot nodarbinātības 
un izglītības turpināšanas iespējas. Par koledžas absolventu piemērotību darba tirgum liecina 
tas, ka 2003.gadā pēc programmas absolvēšanas 32% strādāja, 21% strādāja un mācījās, 34 % 
strādāja (13% netika apzināti). Lielākais dienas nodaļas absolventu skaits vienlaicīgi strādā un 
mācās un strādā, bet nepilna laika studiju absolventu – strādā. Starp 2002./2003. studiju gada 
absolventiem bezdarbnieku, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā nav. 
 

5.3. Studējošo un absolventu aptaujas  

2002./2003. studiju gadā pirmo reizi tika veikta 1.kursu studentu adaptācijas aptauja. 
Aptauja parādīja, ka 82% studentu ir iejutušies studentu dzīvē, ka grupās ir laba atmosfēra, 
apmierina pasniedzēju un administrācijas attieksme pret studentiem. Negatīvi tiek vērtēta 
telpu šaurība, salīdzinot tās ar vidusskolu telpām, kā arī tas, ka koledžai nav savas dienesta 
viesnīcas un bibliotēka neatrodas koledžas telpās. Augsti tiek novērtēts docētāju darbs, viņu 
kompetence: profesionālā sagatavotība, prasme pārvaldīt auditoriju un spēja neatkāpties no 
savām uzstādītajām prasībām, prasme skaidrot teoriju un sasaistīt to reālo vidi. Aptaujas 
parāda arī to, ka studenti maz ieinteresējas par ārpusstudiju aktivitātēs, daudz svarīgākas 
viņiem ir darba iespējas brīvajā laikā un brīvā laika pavadīšana ārpus mācību iestādes.  

 
Absolventu aptauja parādīja, ka visi dienas nodaļas un 87% nepilna laika studiju 

aptaujātie absolventi studiju programmu vērtē pozitīvi, lielākā daļa no absolventiem (73%) 
vērtē iegūtās zināšanas un prasmes kā noderīgas, 27% - kā daļēji noderīgas. Pozitīvi tiek 
vērtēta zinoši un atsaucīgi pasniedzēji (33%), pozitīva attieksme no vadības puses, studiju 
procesa organizācija, attiecības ar kursa biedriem. 34% no aptaujātiem nav minējuši negatīvo 
mācību procesā, bet nav paticis saspringts mācību grafiks, lielā slodze pēdējā mācību gadā, 
nepietiekams skaits specializācijas priekšmetu. Prakses nozīmi augstāk vērtē dienas nodaļas 
studenti, jo prakse viņiem dod iespēju iepazīties ar reālo darba vidi un atrast darbu. Nepilna 
laika absolventi tikai 38% vērtē praksi kā lietderīgu, 50% kā daļēji lietderīgu un 12% kā 
nelietderīgu, tai pašā laikā 67% aptaujāto nav minējuši negatīvo prakses laikā. Absolventu ir 
izteikuši priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai: vairāk teoriju apvienot ar praktiskiem 
risinājumiem, turpināt grāmatvedības kursu 2.kursā, piesaistīt vieslektorus no darba tirgus, 
stingrāk ievērot darbu nodošanas termiņus, saīsināt studiju laiku, vienmērīgāk sadalīt slodzi 
studiju laikā. 
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6. Akadēmiskais personāls 
Kopējais akadēmiskā personāla skaits praktiski nav mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo 

studiju gadu. Pamatdarbā nodarbināto mācībspēki sastāda 63% no docētāju skaita. Ārštata 
pasniedzēju pakalpojumi ir nepieciešami tāpēc, ka ir specializācijas studiju kursi ar nelielu 
stundu skaitu. Par ārštata pasniedzējiem pārsvarā strādā pasniedzēji no Rīgas Tehniskās 
universitātes vai speciālisti praktiķi. 
 Koledžas akadēmiskajam personālam ir starptautisko projektu darba pieredze. 
Pasniedzēji ir stažējušies ārzemēs profesionālas augstākās izglītības mācību iestādēs.  

Deviņi koledžas pasniedzēji uzsākuši studijas maģistrantūrā, no tiem seši pedagoģijas 
maģistrantūrā, trīs ekonomikas maģistrantūrā. 

Pēdējā gadā tiek pievērsta lielāka uzmanība zinātniskai darbībai, lektori gatavo 
publikācijas, piedalās starptautiskajās un vietējās zinātniski praktiskajās konferencēs.  
 

7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža turpina informēt sabiedrību un popularizēt sevi 

kopumā un katru studiju programmu atsevišķi ar mērķi palielināt studējošo skaitu un darba 
devēju interesi par koledžu un studiju programmas „Uzņēmējdarbība” absolventiem..   
 RUK uzsāka sadarbība ar žurnālu „Mērķis” un laikrakstu „Latvijas Avīze”, kur tiek 
publicēti gan raksti par koledžu, gan reklāmas materiāli. Turpinās ilggadēja sadarbība ir arī ar 
Latvijas Televīziju.  

2002./2003. studiju gadā koledža piedalās izstādē „Skola - 2003”, rīkoja informācijas 
dienas. Informatīvos materiālus gan drukātā veidā, gan izmantojot datorprezentācijas 
līdzekļus veido paši studiju programmas studenti, materiālu veidošana un izstādes plānošana 
ir iekļauta specializācijas „Mārketings un reklāma” 3.kursu studentu studiju kursos 
„Reklāma” un „Mārketinga komunikācija” praktiskajā daļā. Studenti ir arī koledžas vizītkarte, 
jo viņi veic aģitācijas darbu izstādes informācijas dienu laikā. 
 Informācija par koledžu un studiju programmām tiek ievietota katalogos – „Izglītības 
ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c.. Informāciju par koledžu un studiju 
programmu ir iespējams atrast RUK mājas lapā: www.ruk.lv.  

http://www.ruk.lv
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8. Pašnovērtējums – SVID analīze 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir dots 8.1. tabulā 

                                                                                                                       8.1. tabula 
Studiju programmas stiprās un vājās puses 2002./2003. studiju gadā 

  
Stiprās puses Vājās puse 

- cēlusies RUK atpazīstamība un 
prestižs, novērtējot absolventu 
zināšanas un profesionālo 
sagatavotību; 

- pieaug studējošo un absolventu skaits 
programmā; 

- studiju programmas absolventi ir 
spējīgi konkurēt darba tirgū 

- sāk uzlabojusies atgriezeniskā saite ar 
darba devējiem; 

- palielinās Latvijas Reklāmas 
asociācijas un Latvijas Grāmatvežu 
asociācijas interese par RUK darbību 
un tās absolventiem; 

- koledžas absolventu teorētiskā 
sagatavotība ļauj viņiem turpināt 
studijas otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju 
programmās ne tikai sadarbības 
augstskolā, bet arī citās Latvijas 
augstskolās, piemēram, Augstskolā 
„Turība”, Banku augstskolā; 

- draudzīga atmosfēra koledžā, labas 
attiecības starp pasniedzējiem, 
labvēlīga attieksme pret studentiem; 

- pieaug nepilna laika studiju 
popularitāte, kas ļauj savienot studijas 
ar darbu.  

 
 

- nepietiekama sabiedrības izpratne par 
koledžām un to vietu izglītības 
sistēmā; 

- neskatoties uz to, ka pieaug koledžas 
jeb pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības prestižs darba 
tirgū, tas vēl ir nepietiekams; 

- liels atskaitīto studentu skaits, kas 
saistīts ar to, ka studenti nav gatavi 
patstāvīgi studēt un veikt lietišķos 
pētījumus; 

- nepietiekams valsts finansējums 
materiāli tehniskās bāzes regulārai 
atjaunošanai; 

- pasniedzēju nekonkurentspējīgais 
atalgojums neļauj piesaistīt 
pasniedzēja darbam jaunos 
speciālistus un darba tirgus 
pārstāvjus; 

- šauras telpas, bibliotēka atrodas ārpus 
koledžas telpām, nav dienesta 
viesnīcas. 
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9. Programmas attīstības plāns 2003./2004.studiju gadam 
Darba kvalitātes uzlabošanai 2003./2004. studiju gadā jāveic sekojošais: 

- 2003./2004. studiju gadā uzņemt 50 pilna laika studentus, palielināt studējošo skaitu 

nepilna laika studijās vakara un neklātienes nodaļā; 

- veikt kvalitatīvāku studentu sekmju un atskaitīšanas iemeslu analīzi; 

- aktualizēt studiju programmu sakarā ar profesijas standarta „Reklāmas uzņēmējdarbības 

pakalpojumu speciālists” apstiprināšanu; 

- pilnveidot izdales materiālus, pilnveidot un papildināt citus mācību metodiskos 

materiālus; 

- aktivizēt akadēmiskā personāla un studentu zinātniski pētniecisko darbību; 

- turpināt atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un 

kursos par nozares jautājumiem; 

- aktīvāk sekmēt pasniedzēju uzstāšanos dažādās konferencēs, semināros zinātnisko rakstu 

un metodisko izstrādņu publicēšanu; 

- veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas maģistrantūrā un doktorantūrā, ieinteresēt 

doktorantūras un maģistrantūras beigušos pasniedzējus darbā koledžā; 

- palielināt gados jaunu pasniedzēju skaitu; 

- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un darba devēju organizācijām, 

regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus; 

- turpināt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū, 

uzlabot to satura kvalitāti un analīzi;  

- jāturpina sekot studiju programmas absolventu gaitām, veidojot absolventu tālākās 

karjeras datu bāzi; 

- aktīvi popularizēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšrocības un 

reklamēt iespējas studēt tieši programmā “Uzņēmējdarbība”. 

- iespēju robežās papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākām mācību grāmatām; 

- iegādāties modernu multimediju prezentācijas tehniku, lai varētu dažādot un pilnveidot 

mācību metodes, kā arī uzlabot studentu prezentācijas prasmes. 

 
Izskatīts un apstiprināts Pedagoģiskās  padomes sēdē 
2003.gada 29.augustā, protokols Nr. 6 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma “Uzņēmējdarbība” ar diviem specializācijas virzieniem:  

• “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” un  

• “Mārketings un reklāma” . 

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai tiek piešķirtas divas kvalifikācijas: 

• grāmatvedis;  

• reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis. 

2001.gadā studiju programma „Uzņēmējdarbība” akreditēta uz sešiem gadiem līdz 

2007.gada 31.decembrim (akreditācijas lapas Nr.000-473, akreditācijas komisijas 2001.gada 

13.jūnija lēmums Nr.2). 

2004.gada 27.aprīlī izsniegta licence studiju programmai „Uzņēmējdarbība” (licences Nr. 

041013-1, licences termiņš līdz 2010.gada 27.aprīlim). 

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās un 3,5 gadi nepilna laika 

studijās, apjoms – 120 kredītpunkti. Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un 

aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts konkrētam 

uzņēmumam/institūcijai, parāda studentu spēju savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko 

risinājumu, rāda studentu profesionālo sagatavotību.  

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko 

zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu noteiktam profesijas standartam 

un pirmā līmeņa profesionālajai augstākās izglītības prasībām atbilstošu profesionālo 

kompetenci. 

Mērķi un uzdevumi nav mainījušās kopš programmas akreditācijas.  
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2. Studiju programmas attīstība 
3.4. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu uz iepriekšējos studiju gados veiktajām 

nebūtiskām izmaiņām, 2003./2004. studiju gadā izmaiņu nav. Izmaiņas ir paredzētas 

2004./2005.studiju gadā. 

2003./2004. studiju gada beigās Koledžas padome sēdē (2004.gada 1.jūlijā) ir izskatīts 

jautājums par studiju kursu aktualizēšanu, un apstiprināts veikt izmaiņas studiju kursos un 

ieviest tās, sākot ar 2004./2005. studiju gadu.  

 

2.2.Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 

Studiju programma “Uzņēmējdarbība” atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartam, iegūstamās kvalifikācijas – grāmatvedis un reklāmas uzņēmējdarbības 

pakalpojumu pārstāvis atbilsts attiecīgiem profesijas standartiem: 

• “Grāmatvedis” reģistrācijas numurs PS 0071, apstiprināts ar IZM 

2002.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.351); 

• „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists” (reģistrācijas 

numurs PS 0218, apstiprināts ar IZM 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.649). 

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.   
 

2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

Izmaiņas studiju programmā neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Studiju 

programmas realizāciju notiek saskaņā ar RUK Nolikums par studiju un pārbaudījumu 

kārtību, kas saskaņots ar IZM 2004.gada 9.februārī. Nolikums reglamentē studiju procesa 

organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala pārbaudījumus kvalifikācijas 

piešķiršanai. 
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4. Studiju programmas praktiskā realizācija 
4.1. Pasniegšanas metodes 

Studiju procesā vispārīgās un profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas  tiek 

padziļinātas un paplašinātas, uzsverot pašu studentu mācīšanos - patstāvīgie darbi, projekti un 

kursa darbi individuāli un grupās. Projektiem un kursa darbiem ir zinātniski praktisks 

raksturs, tiek demonstrēta prasme savienot teoriju ar praktiskiem risinājumiem. 2003./2004. 

studiju gadā īpaša uzmanība tika pievērsta tādiem studiju programmas realizācijas 

komponentiem kā mācību un kvalifikācijas prakses, jo prakses vietās notiek koledžā iegūto 

zināšanu un prasmju nostiprināšana un atbilstošai kvalifikācijai nepieciešamo praktisko 

iemaņu iegūšana, kā arī nostiprinās saikne ar reālo darba vidi. 

  

4.2. Programmas realizācijas resursu analīze 

Studiju fizisko vidi veido auditorijas un divas datorauditorijas.  

2003./2004. studiju gadā studiju procesa realizāciju pozitīvi ietekmēja modernākas 

datortehnikas un prezentācijas tehnikas iegāde:  

- ir iegādāta iekārtas, kas sastāv no multimediju projekta, portatīvā datora, kā 

arī epidiaskopa;  

- studentu, mācību spēku un administrācijas darbu nodrošina 44 datori, t.sk. 

31 mācību procesu. Ir atbilstošais programmnodrošinājums (programmas ir 

licencētas); 

- studentiem un mācību spēkiem ir pieejams pastāvīgais pieslēgums 

internetam (40 datoriem); 

-  auditorijas ir apgādātas ar moderniem tehniskiem līdzekļiem – audio un  

video iekārtām, jaunākās paaudzes kodoskopiem. 

Moderno datoru, multimēdiju projektoru, epidiaskopu iegāde ļauj dažādot studiju procesu un 

padarīt to pievilcīgāku un interesantāku: iespējas docētājiem radās iespēja moderni un 

mūsdienīgi vadīt lekcijas un praktiskos darbus, bet studentiem izmantot mūsdienīgus 

komunikācijas līdzekļus projektu, kursa darbu un kvalifikācijas izstrādāšanā un rezultātu 

prezentēšanā. Tehnikas izmantošana ļauj studentiem pilnvērtīgāk izmantot zināšanas, kas 

iegūtas Lietišķās informātikas un Datormācības studiju kursos, attīstīt prezentācijas prasmes. 

 Bibliotēkas fondi tiek patstāvīgi papildināti ar mācību (profesionālo) literatūru latviešu 

valodā un svešvalodās, un pasniedzēju gatavotiem metodiskiem materiāliem un mācību 

palīglīdzekļiem saskaņā ar zinātniskā un metodiskā darba plānu. 
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4.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 

Tā kā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu 

zināšanu apguvi konkrētā nozarē un galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai 

sagatavotībai. Koledžas studenti tiek sagatavoti arī jaunrades un pētnieciskam darbam, jo 

pētniecisko prasmju vajadzība un nozīme pieaug praktiski visās dzīves sfērās. Tā kā prasme 

pētīt, analizēt, vērtēt ir ļoti svarīga reklāmas speciālistam un grāmatvedim, studiju programmā 

ietverto projektu un kursa darbu tēmas un uzdevumi vērsti uz šo prasmju attīstīšanu. Studentu 

zinātniski pētnieciskā darbība izpaužas, strādājot pie kursa darbiem, piemēram, studiju kursā 

„Ekonomika”;  praktiskie pētījumi tiek veikti, veicot tirgus izpēti konkrētam uzņēmumam un 

izstrādājot biznesa plānu studiju kursos „Mārketings”, „Starptautiskais mārketings” un 

„Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana”, finanšu darbības izpēte notiek studiju kursos 

„Finanšu grāmatvedība”, „Finansēšana un kreditēšana”.  

 

4.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Turpinās RUK sadarbība ar RTU Inženierekonomikas fakultāti un Informācijas 

sistēmu menedžmenta augstskolu, Alberta koledžu, Koledžu RRC. Saskaņā ar noslēgtiem 

līgumiem notiek mācību spēku apmaiņa konkrētu studiju kursu lekciju nolasīšanai, studiju 

programmu aktualizācija un pilnveidošana. Koledžas 2003./2004. studiju programmas 

absolventu turpina studijas RTU Inženierekonomikas fakultātē, un ISMA otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. 

 

4.5. Sadarbība ar darba devējiem 

      2003./2004. studiju gadā turpinājās sadarbība ar darba devējiem, lai nepārtraukti 

varētu uzlabot studiju programmas tālāko attīstību un kvalitāti. Šis studiju gads iezīmējās ar 

to, ka darba devēji paši sāk interesēties par praktikantiem, piedāvājot viņiem prakses vietas. 

Šādu sadarbību sekmēja iepriekšējo studentu darbs prakses vietās, kā arī tas, ka koledžas 

izglītība tiek atpazīta, bet RUK studentu profesionālā sagatavotība tiek augsti novērtēta.   

      Sadarbība ar darba devējiem attīstās, recenzējot kvalifikācijas darbus. Valsts 

kvalifikācijas komisijas darbā piedalās darba tirgus pārstāvji. Palielinājusies arī Latvijas 

Reklāmas asociācijas interese par koledžas darbību, iesaistoties asociācijas izpildirektorei 

L.Ozoliņai Koledžas padomes darbā.  
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5. 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) un 

RUK nolikumam par studiju procesa organizēšanu. Studentu zināšanu vērtējuma rezultātus 

divreiz studiju gadā tiek apkopoti un vērtēti. 2003./2004.gadā studentu zināšanas vērtējumi 

pirmo reizi tika izskatīti arī Koledžas padomes sēdē (Koledžas padome savu darbu sāka 

2003.gada oktobrī). Īpaša uzmanība tika veltīta kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai un Valsts 

kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāju novērtējuma ziņojumiem. Zināšanu vērtēšanas 

rezultātu analīze kalpo par pamatu tālākai studiju programmas un studiju procesa 

pilnveidošanai. 
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4.1.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2003./2004. studiju gadā,  
specializācija „Mārketings un reklāma”, dienas nodaļa. 

 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Mārketings un 

reklāma” dienas nodaļas studentiem ir 7,7 balles. 
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4.2.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2003./2004. studiju gadā,  

specializācija „Mārketings un reklāma”, neklātienes nodaļa. 
 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Mārketings un 

reklāma” neklātienes nodaļas studentiem ir 8,4 balles. 
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4.3.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2003./2004. studiju gadā,  
specializācija „Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, dienas nodaļa. 

 
Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” dienas nodaļas studentiem ir.7,1 balles. 
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4.4.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2003./2004. studiju gadā, specializācija 
„Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, neklātienes nodaļa. 

  

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” neklātienes nodaļas studentiem ir 7,1 balles. 

Kā atzīmēja kvalifikācijas komisiju priekšsēdētāji, neklātienes nodaļas studentiem ir 

lielākas iemaņas pielietot teoriju praktisko uzdevumu risināšanā, par ko liecina arī 

kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti. Komisijas priekšsēdētāju ieteikums – pievērs 

uzmanību absolventu prezentācijas prasmju uzlabošanai, izmantojot jaunāko prezentācijas 

tehniku. 
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5. Studenti 
5.1. Studējošo skaits programmā  

Studiju programmā “Uzņēmējdarbība” 2003./2004. studiju gadā uzņemti 260 studenti, 

t.sk., pilna laika studijās - 57 studenti, nepilna laika studijas – 203 studenti. Dienas nodaļā 

konkursa koeficents – 4,0. Pieaug studējošo skaits nepilnā laika studiju formā, kas liecina par 

to, ka studenti vēlas savienot studijas ar darbu. 

Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar RUK Padomes apstiprinātiem uzņemšanas 

noteikumiem. 

5.1.tabula  

Studentu skaits studiju programmā „Uzņēmējdarbība”  
 

Studiju gads Uzņēmējdarbība 
 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 

1999./2000. 189 152 37 - 
2000./2001. 331 163 104 64 
2001./2002. 431 176 159 96 
2002./2003. 518 145 197 176 
2003./2004. 486 126 203 157 

 
 

Studiju programmā „ Uzņēmējdarbība” saglabājās liels atskaitīto studentu skaits. 

Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus, jāmin sekojošie: 

- materiālie apstākļi: studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā. 

Ne visi spēj sekmīgi apvienot darbu ar mācībām. Pārsvarā izvēle tiek izdarīta par labu 

darbam; 

- neatbilstošs priekšstats par izvēlēto profesiju, nepareizi izdarīta sākotnējā izvēle;  

- neprot patstāvīgi mācīties un organizēt savu studiju darbu, neiztur intensīvo slodzi. 

Koledžā regulāri notiek studentu aptaujas par studiju procesa kvalitāti, studiju 

programmas saturu, studiju organizāciju, docētājiem, kā arī par ārpusstudiju darbu. Lai gan 

vērtējumu varētu uzskatīt par daļēji subjektīvu, tomēr tas dod priekšstatu par studentu mācību 

procesu un ārpusstudiju aktivitāšu vērtējumu un norāda uz studiju procesa vājajām un 

stiprajām pusēm.  

2003./2004.gada aptaujas parāda, ka augsti tiek novērtēts docētāju darbs – lektoru un 

asistentu kvalifikācija, attieksmei pret studentiem (dominē: erudīcija, profesionālā 

sagatavotība, prasme pārvaldīt auditoriju un spēja neatkāpties no savām uzstādītajām 

prasībām). Pozitīvi tiek vērtētas koledžas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanās, prezentācijas 
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tehnikas iegāde, pieeja datoriem un internetam, ka arī bibliotēkas pārcelšanās uz koledžas 

telpām. Negatīvi tiek vērtēta telpu šaurība, kā arī tas, koledžai nav savas dienesta viesnīcas. 

Aptaujas parāda arī to, ka studenti nav ieinteresēti ārpusstudiju aktivitātēs, daudz svarīgākas 

viņiem ir darba iespējas brīvajā laikā.  

 

5.2. Absolventi 

Studiju programmu „Uzņēmējdarbība” laikā no 2001.gada līdz 2004.gadam ir 

absolvējuši 267 studenti, t.sk., dienas nodaļā 134 studenti. Absolventu skaits 2003./2004.gadā 

- 63 cilvēki (skat. 5.2.tabulu). 

5.2.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” absolventu skaits 
 

Studiju gadi Absolventu skaits 

 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 
2000./2001. 43 32 11 - 
2001./2002. 61 31 30 - 
2002./2003. 100 40 33 27 
2003./2004. 63 31 - 32 

 
 

Studijas programmas absolventu skaita dinamika ir redzama 5.1.attēlā. No attēla 

redzams, ka absolventu skaits 2003./2004. gadā ir samazinājies. Tas izskaidrojams ar to, ka  

vakara nodaļas studenti studiju programmu beigs  2005.gada martā.  

Absolventu aptauja parādīja, ka visi absolventi studiju programmu vērtē pozitīvi, 

lielākā daļa no absolventiem (83%) vērtē iegūtās zināšanas un prasmes kā noderīgas, 17% - kā 

daļēji noderīgas. Pozitīvi tiek vērtēta teorijas apvienošana ar praktiskām nodarbībām, mācību 

spēku kompetence un savstarpējās attiecības starp docētājiem un studentiem un docētāju 

starpā. Prakses nozīmi studiju procesā augstāk vērtē dienas nodaļas studenti, prakse viņiem 

dod iespēju iepazīties ar reālo darba vidi. 

Koledža seko absolventu gaitām pēc koledžas beigšanas, noskaidrojot nodarbinātības 

un izglītības turpināšanas iespējas. Lielākais dienas nodaļas absolventu skaits – 37% 

vienlaicīgi strādā un mācās un strādā, 25% - tikai mācās, bet 19% - strādā (sk. 5.2.  attēlu). 
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5.2. attēls Absolventu nodarbinātība (dienas) 2003./2004. studiju gadā 
 

Neklātienes nodaļas absolventi pēc koledžas beigšanas turpina strādāt  – 65% , strādā un 

mācās - 20% (sk. 5.3.  attēlu). 
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5.3. attēls Absolventu nodarbinātība (dienas) 2003./2004. studiju gadā 

Starp 2003./2004. studiju gada absolventiem bezdarbnieku, kas ir reģistrējušies 

Nodarbinātības valsts aģentūrā nav. 
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6. Akadēmiskais personāls 
6.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs 

Kopējais akadēmiskā personāla skaits koledžā – 22, no tiem: 

- zinātņu doktori – 2 

- maģistri - 7 

- speciālisti ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību – 13.   

Pamatdarbā nodarbināto mācībspēku skaits 16, t.i., 57% no docētāju skaita. Ārštata 

pasniedzēju pakalpojumi ir nepieciešami tāpēc, ka ir specializācijas studiju kursi ar nelielu 

stundu skaitu. Par ārštata pasniedzējiem pārsvarā strādā pasniedzēji no Rīgas Tehniskās 

universitātes vai speciālisti praktiķi. 

 Koledžas akadēmiskajam personālam ir starptautisko projektu darba pieredze. 

Pasniedzēji ir stažējušies ārzemēs profesionālas augstākās izglītības mācību iestādēs.  

 

6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 

Deviņi koledžas pasniedzēji turpina studēt maģistrantūrā, no tiem 6 pedagoģijas 

maģistrantūrā, 3 ekonomikas maģistrantūrā. 

Docētāji pastāvīgi ceļ savu kvalifikāciju, apmeklējot kursus, sadarbojoties ar kolēģiem 

citās mācību iestādēs; piedaloties starptautiskos projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs; 

Pēdējā gadā tiek pievērsta lielāka uzmanība zinātniskai darbībai, lektori gatavo 

publikācijas, piedalās starptautiskajās un vietējās  zinātniski praktiskajās konferencēs.  
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7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
Lai palielinātu potenciālos studentus un darba devēju interesi par Rīgas 

Uzņēmējdarbības koledžu un studiju programmu „Uzņēmējdarbība”, koledža turpina informēt 

sabiedrību un popularizēt sevi kopumā un katru studiju programmu atsevišķi..   

 RUK izveidojusies laba sadarbība ar žurnālu „Mērķis” un laikrakstu „Latvijas Avīze”, 

kur tiek publicēti gan raksti, gan reklāmas materiāli. Turpinās ilggadēja sadarbība ir arī ar 

Latvijas Televīziju. 2003./2004. studiju gadā uzsākta lietišķa sadarbība ar tādiem populāriem 

raidījumiem kā „Labirints” un „Lietišķā sieviete”, kur uzstājas koledžas administrācijas 

pārstāvji. 

2003./2004. studiju gadā koledža piedalās izstādē „Skola - 2004”, rīkoja informācijas 

dienas. Informatīvos materiālus gan drukātā veidā, gan izmantojot datorprezentācijas 

līdzekļus veido paši studiju programmas studenti, materiālu veidošana un izstādes plānošana 

ir iekļauta specializācijas „Mārketings un reklāma” 3.kursu studentu studiju kursos 

„Reklāma” un „Mārketinga komunikācija” praktiskajā daļā. Studenti ir arī koledžas vizītkarte, 

jo viņi veic aģitācijas darbu izstādes informācijas dienu laikā. 

 Informācija par koledžu un studiju programmām tiek ievietota  katalogos – „Izglītības 

ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c.. Informāciju par koledžu un studiju 

programmu ir iespējams atrast RUK mājas lapā: www.ruk.lv.  

2003./2004.gadā uzsākta sadarbība BVO Profesionālās izglītības attīstības programmu 

aģentūru, koledža regulāri sniedz informāciju Profesionālās orientācijas informācijas centra 

mājas lapai  http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance. Līdz ar to informācija par koledžu un 

studiju programmu ir  pieejama Eiropas starptautiskā Euroguidance tīkla ietvaros. 

http://www.ruk.lv
http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance
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8. Pašnovērtējums – SVID analīze 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir dots 8.1. tabulā 

                                                                                                                       8.1. tabula 
Studiju programmas stiprās un vājās puses 2003./2004. studiju gadā 

  
Stiprās vietas Vājās vietas 

- profesionāļu vidū radusies izpratne 
par koledžas kā augstākās 
profesionālās izglītības veidu un vietu 
nozarē 

- cēlusies RUK atpazīstamība un 
prestižs, novērtējot absolventu 
zināšanas un profesionālo 
sagatavotību; 

- uzlabojusies atgriezeniskā saite ar 
darba devējiem; 

- palielinājusies Latvijas Reklāmas 
asociācijas interese par RUK darbību 
un tās absolventiem; 

- uzlabojies studiju programmas 
nodrošinājums ar datortehniku un 
prezentācijas aparatūru; 

- koledžas absolventu teorētiskā 
sagatavotība ļauj viņiem turpināt 
studijas otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju 
programmās ne tikai sadarbības 
augstskolās (RTU, ISMA) bet arī 
citās Latvijas augstskolās, piemēram, 
Augstskolā „Turība”, Banku 
augstskolā; 

- draudzīga atmosfēra koledžā, labas 
attiecības starp pasniedzējiem, 
labvēlīga attieksme pret studentiem; 

- pieaug nepilna laika studiju 
popularitāte, kas ļauj savienot studijas 
ar darbu.  

 
 

- nepietiekama sabiedrības izpratne par 
koledžas jeb pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītību, tās 
vietu augstākās izglītības sistēmā; 

- neskatoties uz to, ka pieaug koledžas 
jeb pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības prestižs darba 
tirgū, tas vēl ir nepietiekams; 

- liels atskaitīto studentu skaits, kas 
saistīts ar to, ka studenti nav gatavi 
patstāvīgi studēt un veikt lietišķos 
pētījumus; 

- pēc prakses vairums paliek strādāt 
prakses vietās un pazeminās lekciju 
apmeklējums; 

- nepietiekams valsts finansējums 
materiāli tehniskās bāzes regulārai 
atjaunošanai; 

- nekonkurentspējīgais atalgojums 
neļauj piesaistīt pasniedzēja darbam 
jaunos speciālistus un darba tirgus 
pārstāvjus; 

- šauras telpas, bibliotēka atrodas ārpus 
koledžas telpām, nav dienesta 
viesnīcas. 
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9. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
Darba kvalitātes uzlabošanai 2004./2005. studiju gadā jāveic sekojošais: 

- 2004./2005. studiju gadā uzņemt 50 pilna laika studentus, palielināt studējošo skaitu 

nepilna laika studijās vakara un neklātienes nodaļā; 

- veikt kvalitatīvāku studentu sekmju un atskaitīšanas iemeslu analīzi; 

- aktualizēt studiju kursu „Virzības tirgū vadīšana” un „Finansēšana un kreditēšana”; 

- jāizmaina kvalifikācijas darba nosaukums un saturs specialitātē „Mārketings un reklāma” 

atbilstoši profesijas „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojuma speciālists” standartam; 

- pēc studentu atkārtotas ierosināšanas nomainīt studiju kursu „Saskarsme” ar studiju kursu 

„Psiholoģija”; 

- iespēju robežās papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākām mācību grāmatām; 

- pilnveidot izdales materiālus, pilnveidot un papildināt citus mācību metodiskos 

materiālus; 

- turpināt atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un 

kursos par nozares jautājumiem; 

- aktīvāk sekmēt pasniedzēju uzstāšanos dažādās konferencēs, semināros zinātnisko rakstu 

un metodisko izstrādņu publicēšanu; 

- veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas maģistrantūrā un doktorantūrā;  

- palielināt gados jaunu pasniedzēju skaitu; 

- organizēt RUK pirmo zinātniski praktisko konferenci; 

- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un darba devēju organizācijām, 

regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus; 

- organizēt pirmo studentu lietišķo un zinātnisko pētījumu konferences; 

- turpināt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū, 

uzlabot to satura kvalitāti un analīzi;  

- jāturpina sekot studiju programmas absolventu gaitām, izveidojot absolventu tālākās 

karjeras datu bāzi; 

- jāizstrādā pieteikumi ES Strukturālo fondu finansētiem projektiem, kas sekmētu studiju 

programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanu un popularizēšanu; 

- aktīvi popularizēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības priekšrocības un 

reklamēt iespējas studēt programmā “Uzņēmējdarbība”. 

 

                                                                                 Apstiprināts RUK Padomes sēdē 

                                                                                             2004.gada 13.oktobrī 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma “Uzņēmējdarbība” ar diviem specializācijas virzieniem:  

• “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” un  

• “Mārketings un reklāma” . 

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai tiek piešķirtas divas kvalifikācijas: 

• grāmatvedis;  

• reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis. 

2001.gadā studiju programma „Uzņēmējdarbība” akreditēta uz sešiem gadiem līdz 

2007.gada 31.decembrim (akreditācijas lapas Nr.000-473, akreditācijas komisijas 2001.gada 

13.jūnija lēmums Nr.2). 

2004.gada 27.aprīlī izsniegta licence studiju programmai „Uzņēmējdarbība” (licences Nr. 

041013-1, licences termiņš līdz 2010.gada 27.aprīlim). 

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās un 3,5 gadi nepilna laika 

studijās, apjoms – 120 kredītpunkti. Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un 

aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts konkrētam 

uzņēmumam/institūcijai, parāda studentu spēju savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko 

risinājumu, rāda studentu profesionālo sagatavotību.  

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko 

zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu noteiktam profesijas standartam 

un pirmā līmeņa profesionālajai augstākās izglītības prasībām atbilstošu profesionālo 

kompetenci. 

Mērķi un uzdevumi nav mainījušās kopš programmas akreditācijas.  
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2. Studiju programmas attīstība 
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu, 2004./2005. studiju gadā ir veiktas 

nebūtiskām izmaiņām.  

2003./2004. studiju gada beigās Koledžas padome sēdē (2004.gada 1.jūlijā) ir izskatīts 

jautājums par studiju kursu aktualizēšanu, un apstiprināts veikt izmaiņas studiju kursos un 

ieviest tās, sākot ar 2004./2005. studiju gadu. Tika aktualizēti nosaukumi un saturs studiju 

kursiem „Virzības tirgū vadīšana” un „Finansēšana un kreditēšana”. Jaunie studiju kursu 

nosaukumi  attiecīgi: „Mārketinga komunikācijas” un „Uzņēmējdarbības finanses”. 

Vienlaicīgi tika pilnveidoti un aktualizēti šo  studiju kursu saturi.  

Atbilstoši profesijas standartā „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpjumu speciālists” 

izvirzītajām prasībām zināšanām, prasmēm un iemaņām, kā arī veicamajiem uzdevumiem un 

funkcijām, sākot ar 2004./2005.gadu tika mainīts kvalifikācijas darba nosaukumu un saturs 

specializācijā „Mārketings un reklāma”. Iepriekšējais kvalifikācijas darba nosaukums bija 

„Mārketinga plāns X uzņēmuma Y produktam”. Lai kvalifikācijas darbs vairāk atbilstu 

iegūstamajai kvalifikācijai - reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis – ir 

nepieciešams lielāku uzsvaru likt tieši uz mārketinga komunikācijām. Pēc konsultācijām ar 

reklāmas tirgus pārstāvjiem un Latvijas Reklāmas asociāciju  ir mainīta kvalifikācijas darbu 

tēma - „Mārketinga komunikāciju plāns X uzņēmuma Y produktam”. Kvalifikācijas darbā 

tika saglabātas mārketinga plāna sastāvdaļas, bet galvenā uzmanība tiks veltīta vienam no 

galvenajiem mārketinga kompleksa elementiem – mārketinga komunikācijām, t.sk., reklāmai.  

Pēc studentu ierosinājuma, veicot ikgadējās aptaujas, sākot ar 2004./2005. studiju 

gadu tika ieviests studiju kurss “Psiholoģija”, kas nomainīs studiju kursu “Saskarsme”. 

Studiju kurss „Psiholoģija” ir nepieciešams reklāmas speciālistiem, lai sekmīgāk varētu apgūt 

studiju kursus „Reklāma”, „Mārketinga komunikācijas”, gan arī grāmatvežiem, veicot 

praktisko darbību.  
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2.2.Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 

 

Studiju programma “Uzņēmējdarbība” atbilst 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartam, iegūstamās kvalifikācijas – grāmatvedis un reklāmas uzņēmējdarbības 

pakalpojumu pārstāvis atbilsts attiecīgi  profesijas standartiem: 

• “Grāmatvedis” reģistrācijas numurs PS 0071, apstiprināts ar IZM 

2002.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.351); 

• „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists” (reģistrācijas 

numurs PS 0218, apstiprināts ar IZM 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.649). 
 

2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

Izmaiņas studiju programmā neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Studiju 

programmas realizāciju notiek saskaņā ar RUK Nolikums par studiju un pārbaudījumu 

kārtību, kas saskaņots ar IZM 2004.gada 9.februārī. Nolikums reglamentē studiju procesa 

organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala pārbaudījumus kvalifikācijas 

piešķiršanai. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
3.1. Pasniegšanas metodes 

Apmācība ir veidota no vispārīgām zināšanām uz padziļinājumu un paplašinājumu, ar 

uzsvaru uz mācīšanos - patstāvīgais darbi, projekti un kursa darbi individuāli un grupās. 

Patstāvīgiem darbiem ir zinātniski praktisks raksturs, tiek demonstrēta prasme savienot teoriju 

ar praktiskiem risinājumiem. Svarīga studiju programmas realizācijas sastāvdaļa ir mācību un 

kvalifikācijas prakse ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darbs. 

Pēdējā studiju gada laikā ir palielinājies tehnisko līdzekļu pielietojums: multimediju 

projektoru izmanto gan docētāji, gan studenti. Tas ļauj dažādot mācību un mācīšanās metodes, 

attīstīt studentu komunikatīvās prasmes. 

 Studiju process tiek organizēts auditorijās un prakses vietās. Prakses laikā Arvien 

lielāka uzmanība tiek pievērsta prakses organizēšanai un prakses atskaišu aizstāvēšanai. 

Prakses laika studenti gūst praktiskā darba iemaņas, atrod potenciālās darba vietas, vienlaicīgi 

koledžai rodas iespēja izzināt darba tirgus vajadzības.   

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 

Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas un divas datorklases.  

2004./2005. studiju gadā studiju procesa realizāciju pozitīvi ietekmēja modernākas 

datortehnikas un prezentācijas tehnikas iegāde:  

- ir iegādāta vēl viena iekārta, kas sastāv no multimediju projekta,  portatīvā datora, kas 

dod iespējas pasniedzējiem moderni un mūsdienīgi vadīt lekcijas un praktiskos darbus, 

bet studentiem izmantot mūsdienīgus komunikācijas līdzekļus projektu un kursa darbu 

izstrādāšanā un rezultātu prezentēšanā; 

- ir atjaunota datortehnika: ir divi datoru kabineti, akadēmiskais un administratīvais 

personāls ir nodrošināts ar datoriem: 

1) Pentium IV vai adekvāti  - 23 gab. 

q 18 studijām 

q 5 akadēmiskajam un administratīvajam personālam 

2) Pentium III vai adekvāti – 12 gab. 

q 12 studijām 

3) Pentium II vai adekvāti – 6 gab. 

q 6 akadēmiskajam un administratīvajam personālam 

4) Pentium I vai adekvāti – 3 gab. 

q 3 akadēmiskajam un administratīvajam personālam 
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5) Serveris IBM X226 (Xeon 3 GHz) 

programmnodrošinājums – licencētas programmas 

q MS Windows 2003 server 

q MS Windows XP profesional 

q MS Windows XP home edition 

q MS Windows 98 

q MS Office XP 

q MS Office 97 

q CorellDraw 8 

- studentiem un mācību spēkiem ir pieejams pastāvīgais pieslēgums internetam. 

Moderno datoru, multimēdiju projektoru, epidiaskopu iegāde ļauj dažādot studiju 

procesu un padarīt to pievilcīgāku un interesantāku studentiem, paveras iespējas pilnvērtīgāk 

izmantot zināšanas, kas iegūtas Lietišķās informātikas un Datormācības studiju kursos, attīstīt 

prezentācijas prasmes, aizstāvot projektus, kursa un kvalifikācijas darbus. 

  Auditorijas ir apgādātas ar moderniem tehniskiem līdzekļiem – audio un video 

iekārtām, jaunākās paaudzes kodoskopiem. 

Bibliotēkas fondi tiek patstāvīgi papildināti ar mācību (profesionālo) literatūru latviešu valodā 

un svešvalodās, un pasniedzēju gatavotiem metodiskiem materiāliem un mācību 

palīglīdzekļiem saskaņā ar zinātniskā un metodiskā darba plānu. 

 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 

Tā kā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu 

zināšanu apguvi konkrētā nozarē un galvenā uzmanība tiek verltīta profesionālajai 

sagatavotībai. Koledžas studenti darbība tiek virzīta uz lietišķiem pētījumiem. 

2004./2005.gadā īpaša uzmanība tika veltīta lietišķiem pētījumiem, kas tiek veikti studiju 

kursā „Marketings” – tiek veikta tirgus izpēte kādai kompānijai vai produktam. Tas ļauj 

sagatavot studentus reāliem pētījumiem, kas būs jāveic prakses un darba laikā.  

 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Turpinās RUK sadarbība ar RTU Inženierekonomikas fakultāti un Informācijas 

sistēmu menedžmenta augstskolu, Alberta koledžu, Koledžu RRC. Saskaņā ar noslēgtiem 

līgumiem notiek mācību spēku apmaiņa konkrētu studiju kursu lekciju nolasīšanai, studiju 

programmu aktualizācija un pilnveidošana. RUK 2004./2005. studiju programmas absolventu 

turpina studijas RTU Inženierekonomikas fakultātē, un ISMA otrā līmeņa profesionālās 
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augstākās izglītības studiju programmās. Sekmīga ir izveidojusies sadarbība ar ISMA, 

2005.studiju gada sākumā augstskolā mācījās 19 RUK absolventi. 

 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem 

      2004./2005. studiju gadā turpinājās sadarbība ar darba devējiem, lai nepārtraukti 

varētu uzlabot studiju programmas tālāko attīstību un kvalitāti. Šis studiju gads iezīmējās ar 

to, ka darba devēji paši sāk interesēties par praktikantiem, piedāvājot viņiem prakses vietas. 

Šādu sadarbību sekmēja iepriekšējo studentu darbs prakses vietās, kā arī tas, ka koledžas 

izglītība tiek atpazītas, bet RUK studentu profesionālā sagatavotība tiek augsti novērtēta.   

     Koledžas studenti tiek iesaistīti Latvijas Reklāmas asociācijas un Latvian Art 

Director Club organizētajos pasākumos kā brīvprātīgie palīgi. 

      Sadarbība ar darba devējiem turpinās attīstīties, recenzējot kvalifikācijas darbus. 

Valsts kvalifikācijas komisijas darbā piedalās darba tirgus pārstāvji – SIA „ Multisistēma 

Rīga” un A/S „Ogres komercbanka” galvenās grāmatvedes, Latvijas Radio reklāmas daļas 

vadītāja vietniece, prezentreklāmas kompānijas -SIA „Water Melon” direktors.  
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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) un 

RUK nolikumam par studiju procesa organizēšanu. Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz 

studiju gadā tiek apspriesti katedras sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas administrācija, 

Koledžas padome. Īpaša uzmanība tiek veltīta kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai un Valsts 

kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāju novērtējuma ziņojumiem. Zināšanu vērtēšanas rezultātu 

analīze kalpo par pamatu tālākai studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai. 

Aizstāvot kvalifikācijas darbus studenti parādīja labas zināšanas mārketingā, reklāmā, 

grāmatvedībā. Nozīmīgs ir fakts, ka studiju programmas “Uzņēmējdarbība” dienas nodaļas 

studenti kvalifikācijas darbus aizstāvēja labāk nekā iepriekšējā studiju gadā. Vidējā 

aizstāvēšanas atzīme - 8,4 (2003./2004.studiju gadā 7,7). Vidējā kvalifikācijas darbu atzīme 

vakara nodaļā - 7,7 balles.  
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4.1.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanās rezultāti 2004./2005. studiju gadā 
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4.2.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2004./2005. studiju gadā,  
specializācija „Mārketings un reklāma”, dienas nodaļa. 

 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Mārketings un 

reklāma” dienas nodaļas studentiem ir 8,4 balles (2003./2004. studiju gadā - 7,7 balles). 
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4.3.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2004./2005. studiju gadā,  
specializācija „Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, dienas nodaļa. 

 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” dienas nodaļas studentiem ir 7,3 balles (2003./2004. studiju gadā - 

7,1 balles). 
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Kvalifikācijas darbu vērtējums
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4.4.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2004./2005. studiju gadā,  

specializācija „Mārketings un reklāma”, vakara nodaļa. 
 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Mārketings un 

reklāma” vakara nodaļas studentiem ir 8,2 balles. 

 

Kvalifikācijas darbu vērtējums

10
0%

9
33%

8
27%

7
20%

6
13%

5
7%

Kvalifikācijas darbu vērtējums

10
0%

9
33%

8
27%

7
20%

6
13%

5
7%

 
 

4.5.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2004./2005. studiju gadā, specializācija 
„Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, vakara nodaļa. 
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Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” vakara nodaļas studentiem ir 7,7 balles. 

Visu kvalifikācijas darbu tematika ir plaša, darbu noformējums ir labs, studenti 

pārliecinoši aizstāvēja un pamatoja savu viedokli, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Atsauksmes un recenzijas ir objektīvas, par ko liecina komisijas galīgais darbu novērtējums. 

Studenti aizstāvēšanas laikā veiksmīgi izmantoja modernās tehnoloģijas - portatīvo datoru ar 

multimediju projektoru, lai parādītu darba saturu un rezultātus.  

 

5. Studenti 
5.1. Studējošo skaits programmā  

Studiju programmā “Uzņēmējdarbība” 2004./2005. studiju gadā uzņemti 242 studenti, 

t.sk., pilna laika studijās - 54 studenti, nepilna laika studijas – 188 studenti. Dienas nodaļā 

konkursa koeficents – 3,62. Pieaug studējošo skaits nepilnā laika studiju formā, kas liecina 

par to, ka studenti vēlas savienot studijas ar darbu. 

Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar RUK Padomes apstiprinātiem uzņemšanas 

noteikumiem. 

5.1.tabula  

Studentu skaits studiju programmā „Uzņēmējdarbība”  
 

Studiju gads Uzņēmējdarbība 
 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 

1999./2000. 189 152 37 - 
2000./2001. 331 163 104 64 
2001./2002. 431 176 159 96 
2002./2003. 518 145 197 176 
2003./2004. 486 126 203 157 
2004./2005. 510 125 242 143 

 
 

Studiju programmā „ Uzņēmējdarbība” saglabājās liels atskaitīto studentu skaits. 

Analizējot studentu atskaitīšanas iemeslus, jāmin sekojošie: 

- neprot patstāvīgi mācīties un organizēt savu studiju darbu, neiztur intensīvo slodzi; 

- materiālie apstākļi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā). 

Ne visi spēj sekmīgi apvienot darbu ar mācībām. Pārsvarā izvēle tiek izdarīta par labu 

darbam; 
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- neatbilstošs priekšstats par izvēlēto profesiju, nepareizi izdarīta sākotnējā izvēle, tiek 

mainīta mācību iestāde vai studiju programma; 

Koledžā regulāri notiek studentu aptaujas par studiju procesa kvalitāti, studiju 

programmas saturu, studiju organizāciju, docētājiem, kā arī par ārpusstudiju darbu. Lai gan 

vērtējumu varētu uzskatīt par daļēji subjektīvu, tomēr tas dod priekšstatu par studentu mācību 

procesu un ārpusstudiju aktivitāšu vērtējumu un norāda uz studiju procesa vājajām un 

stiprajām pusēm.  

2004./2005.gada aptaujas parāda, ka tāpat kā iepriekšējos studiju gados tiek augsti 

novērtēts docētāju darbs – lektoru kvalifikācija, attieksmei pret studentiem (dominē: erudīcija, 

profesionālā sagatavotība, prasme pārvaldīt auditoriju un spēja neatkāpties no savām 

uzstādītajām prasībām). Pozitīvi tiek vērtētas koledžas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanās, 

prezenttehnikas iegāde, pieeja datoriem un internetam, ka arī bibliotēkas pārcelšanās uz 

koledžas telpām. Negatīvi tiek vērtēta telpu šaurība, kā arī tas, koledžai nav savas dienesta 

viesnīcas. Aptaujas parāda arī to, ka studenti nav ieinteresēti ārpusstudiju aktivitātēs, daudz 

svarīgākas viņiem ir darba iespējas brīvajā laikā.  

 

5.2. Absolventi 

Studiju programmu „Uzņēmējdarbība” laika periodā  2000./2001. – 2004./2005. 

studiju gads ir absolvējis 321 students, t.sk., dienas nodaļā 171 studenti. Absolventu skaits 

2004./2005.gadā – 54 cilvēki (skat. 5.2.tabulu).      

          5.2.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” absolventu skaits 

Studiju gadi Absolventu skaits 

 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 
2000./2001. 43 32 11 - 
2001./2002. 61 31 30 - 
2002./2003. 100 40 33 27 
2003./2004. 63 31 - 32 
2004./2005. 54 37 17 - 

 
Studijas programmas absolventu skaita dinamika ir redzama 5.2.tabulāā. No attēla 

redzams, ka absolventu skaits 2004./2005. studiju gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

praktiski nav mainījies.  

Ikgadējā absolventu aptauja parādīja, ka visi absolventi studiju programmu vērtē 

pozitīvi, lielākā daļa no absolventiem vērtē iegūtās zināšanas un prasmes kā noderīgas, 

Pozitīvi tiek vērtēts neliels studentu skaits grupās, kas nodrošina labāku komunikāciju un 
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sapratni starp studentiem un docētājiem, akadēmiskā personāla pieredze un kompetence, 

mācīšanas metodes, labvēlīgā attieksme pret studentiem. Kā negatīvais moments tiek minēts 

telpu šaurība, nepilnības studiju procesa organizācijā – nesavlaicīga informēšana par lekciju 

maiņu vakara un neklātienes nodaļā. Palielinājies studentu izpratne par praktisko nodarbību 

un prakses nozīmi studiju procesā. 

Koledža seko absolventu gaitām pēc koledžas beigšanas, noskaidrojot nodarbinātības 

un izglītības turpināšanas iespējas. Visi vakara nodaļās absolventi ir nodarbināti. Lielākais 

dienas nodaļas absolventu skaits – 54% turpina studijas,  35% strādā. Salīdzinot ar iepriekšējo 

studiju gadu, palielinās to absolventu skaits, kuri pēc koledžas beigšanas strādā.  
 

6. Akadēmiskais personāls 
6.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs 

2005.gadā pieci docētāji ir ieguvuši maģistra grādus: zinātņu doktori – 3 

- pedagoģijas zinātnē - 4 (S.Gaile, B.Miķelsone, B.Nollendorfa, K.Subatnieks) 

- ekonomikas zinātnē -1 (I.Eriņš).   

   Četri docētāji turpināja studēt pedagoģijas maģistrantūrā, bet viens studē 

doktorantūrā.  

 

6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 

Docētāji pastāvīgi ceļ savu kvalifikāciju, apmeklējot kursus; sadarbojoties ar kolēģiem 

citās mācību iestādēs; piedaloties starptautiskos projektos un semināros Latvijā un ārvalstīs; 

gatavojot lekciju kursus un metodiskos materiālus. 

Pēdējā studiju gadā tiek pievērsta lielāka uzmanība tiek pievērsta zinātniskai darbībai, 

lektori gatavo publikācijas, piedalās starptautiskajās un vietējās  zinātniski praktiskajās 

konferencēs. 2004./2005.studiju gada pavasarī notika pirmā Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas 

zinātniski praktiskā konference „Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas”. Studiju 

programmas „Uzņēmējdarbība” docētāji savos pētījumos savienoja profesionālas zināšanas 

profesijā ar pedagoģiskām problēmām, piem.,: 

L.Ābele – Finanšu grāmatvedības praktisko zināšanu apguve grāmatvedības profesijas 

apguvē; 

S.Gaile – Izglītojamie, profesionālās izglītības iestādes un profesijas izvēles process; 

E.Lūrina - Domāšanas rosināšana matemātikas nodarbībās; 

J.Pildavs – Kvalitāte un kvalitātes sistēmas augstākajā izglītībā; 

K.Subatnieks – Naudas plūsmas pārskata loma tautsaimniecības pedagoģijā. 
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7.  Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
Lai palielinātu potenciālos studentus un darba devēju interesi par Rīgas 

Uzņēmējdarbības koledžu un studiju programmu „Uzņēmējdarbība”, koledža turpina informēt 

sabiedrību un popularizēt sevi kopumā un katru studiju programmu atsevišķi..   

 Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek izmantoti divi 

galvenie mārketinga komunikācijas līdzekļi  - sabiedriskas attiecības un reklāma masu 

plašsaziņas līdzekļi. RUK izveidojusies laba  sadarbība ar žurnālu „Mērķis” un laikrakstu 

„Latvijas Avīze”, kur tiek publicēti gan raksti, gan reklāmas materiāli. Turpinās ilggadēja 

sadarbība ir arī ar Latvijas Televīziju. Katru gadu reklāmas informācija par studiju iespējam 

parādās TV pārraidē „Pieredze”. 2003./2004. studiju gadā uzsākta, bet 2004./2005. studiju 

gadā turpinājās lietišķa sadarbība ar tādiem populāriem  raidījumiem kā „Labirints” un 

„Lietišķā sieviete”, kur uzstājas koledžas administrācijas pārstāvji. 

2004./2005. studiju gadā koledža piedalās izstādē „Skola - 2005”, rīkoja informācijas 

dienas. Informatīvos materiālus gan drukātā veidā, gan izmantojot datorprezentācijas 

līdzekļus veido paši studiju programmas studenti, materiālu veidošana un izstādes plānošana 

ir iekļauta specializācijas „Mārketings un reklāma” 3.kursu studentu studiju kursos 

„Reklāma” un „Mārketinga komunikācija” praktiskajā daļā. Studenti ir arī koledžas vizītkarte, 

jo viņi veic aģitācijas darbu izstādes informācijas dienu laikā. 

 Par vienu no ļoti efektīviem informācijas, par koledžu, apmaiņas līdzekļiem vēl 

aizvien tiek uzskatīta tieši komunikācija. Kad koledžas studenti tiekas ar bijušo skolu 

abitūrijas klašu audzēkņiem un stāsta par izglītības iegūšanas iespējām koledžā. 

Informācija par koledžu un studiju programmām  tiek ievietota ikgada  katalogos – 

„Izglītības ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c.. Tiek izmantots arī 

modernākais reklāmas un informācijas izplatīšanas veids – internets. Informāciju par koledžu 

un studiju programmu ir iespējams atrast RUK mājas lapā: www.ruk.lv. Uzsākta mājas lapas 

pārveide, saņemot Eiropas Strukturālo fondu līdzfinancējumu. 

Koledža turpina regulāri sniegt informāciju BVO Profesionālās izglītības attīstības 

programmu aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centra mājas lapai  

http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance, līdz ar to informācija par koledžu ir  pieejama Eiropas 

starptautiskā Euroguidance tīkla ietvaros. 

http://www.ruk.lv
http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance
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8. Pašnovērtējums – SVID analīze 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir dots 8.1. tabulā 

                                                                                                                        8.1. tabula 
Studiju programmas stiprās un vājās puses 2004./2005. studiju gadā 

  
Stiprās vietas Vājās vietas 

- koledžas sāk ieņemt stabilu vietu 
augstākās izglītības sistēmā, tās ir 
atpazītas darba tirgū; 

- darba tirgus atpazīst RUK studentus 
un absolventus; 

-  labi ir novērtējas praktikantu un 
absolventu zināšanas un profesionālo 
sagatavotību; 

- uzlabojusies atgriezeniskā saite ar 
darba devējiem; 

- palielinājies gados jauno docētāju 
skaits; 

- docētāji paaugstina savu profesionālo 
kompetenci studējot doktorantūrās, 
maģistrantūrās, apmeklējot kursus un 
seminārus; 

- palielinājusies Reklāmas industrijas 
interese par RUK studentiem, 
absolventiem un sadarbības iespējām; 

- uzlabojies studiju programmas 
nodrošinājums ar datortehniku un 
prezentācijas aparatūru; 

- koledžas absolventu teorētiskā 
sagatavotība ļauj viņiem turpināt 
studijas otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju 
programmās ne tikai sadarbības 
augstskolās (RTU, ISMA) bet arī 
citās Latvijas augstskolās, piemēram, 
Augstskolā „Turība”, Banku 
augstskolā, RSEBA; 

- salīdzinoši neliels studentu skaits ļauj 
nodrošināt individuālo pieeju 
studējošiem; 

- labas koleģiālās attiecības starp 
pasniedzējiem; 

- docētāju labvēlīga attieksme pret 
studentiem; 

- koledžas asociācijas aktīvā darbība 
atbalsta koledžas attīstību.  

 
 

- vēl ir nepietiekams koledžas jeb 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības prestižs darba tirgū; 

- studiju programmas ilgums 3 gadi 
pilna laika studijās un 3,5 gadi 
nepilna laika studijās ir 
nekonkurētspējīgs ar citu koledžu 
analogajām studiju programmām, 
kuru ilgums ir attiecīgi 2 un 2,5 gadi; 

- liels atskaitīto studentu skaits, kas 
saistīts ar to, ka studenti ir spiesti 
strādāt un nav gatavi savienot studijas 
ar darbu (dienas nodaļā); 

- liels atbirums ir pēc pirmās sesijas, 
kas ir izskaidrojams ar to, ka studenti 
pēc vidusskolas nav gatavi 
patstāvīgām studijām; 

- docētāju nepietiekamais atalgojums 
un lielais noslogojums neļauj viņiem 
veikt pētījums un sagatavot 
publikācijas; 

- nepietiekams valsts finansējums 
materiāli tehniskās bāzes regulārai 
atjaunošanai; 

- nepietiekams finansējums bibliotēkas 
fondu paplašināšanai; 

- šauras telpas, nav dienesta viesnīcas. 
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9. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
Darba kvalitātes uzlabošanai 2005./2006. studiju gadā jāveic sekojošais: 

- 2005./2006. studiju gadā saglabāt uzņemto studentu skaitu iepriekšējā līmenī: 50 studenti 

pilna laika studijās, 100-110 studenti nepilna laika studijās vakara un neklātienes nodaļā; 

- veikt kvalitatīvāku studentu sekmju un atskaitīšanas iemeslu analīzi; 

- aktualizēt studiju kursu programmas; 

- jāizmaina kvalifikācijas darba nosaukums un jāaktualizē tā saturs specialitātē 

„Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” atbilstoši darba tirgus prasībām; 

- pēc studentu atkārtotas ierosināšanas sadalīt studiju kursu „Grāmatvedība” divās daļās un 

turpināt tā mācīšanu arī 2.kursā, lai nebūtu pārrāvuma grāmatvedības studiju kursu 

apgūšanā; 

- iespēju robežās turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākām mācību grāmatām; 

- pilnveidot darba metodes, izdales materiālus, pilnveidot un papildināt citus studiju 

metodiskos materiālus; 

- turpināt atbalstīt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā un maģistrantūrā; 

- turpināt atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un 

kursos pedagoģijas un nozares jautājumiem; 

- sekmēt docētāju uzstāšanos dažādās konferencēs, semināros zinātnisko rakstu un 

metodisko izstrādņu publicēšanu; 

- organizēt RUK otro zinātniski praktisko konferenci; 

- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba tirgus pārstāvjiem, pieaicinot viņus vadīt un 

recenzēt kvalifikācijas darbus; 

- pievērst uzmanību studentu lietišķiem pētījumiem, organizēt pirmo studentu lietišķo un 

zinātnisko pētījumu konferences; 

- turpināt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;  

- jāturpina sekot studiju programmas absolventu gaitām;  

- jāsagatavo izsmeļoša informācija par studiju programmu jaunajai koledžas mājas lapai, 

kas tiks veidota par ES Strukturālo fondu finansējumu; 

- jāizstrādā pieteikumi ES Strukturālo fondu finansētajiem projektiem, kas sekmētu studiju 

programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanu - docētāju un studentu prakses 

nodrošināšana; 

- aktīvi popularizēt koledžu un iespējas studēt tieši programmā “Uzņēmējdarbība” presē, 

televīzijā un izstādē „Skola-2006”. 
Apstiprināts RUK Padomes sēdē  2005.gada 31.augustā 
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma “Uzņēmējdarbība” ar diviem specializācijas virzieniem:  

• “Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi” un  

• “Mārketings un reklāma” . 

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai tiek piešķirtas divas kvalifikācijas: 

• grāmatvedis;  

• reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu pārstāvis. 

2001.gadā studiju programma „Uzņēmējdarbība” akreditēta uz sešiem gadiem līdz 

2007.gada 31.decembrim (akreditācijas lapas Nr.000-473, akreditācijas komisijas 2001.gada 

13.jūnija lēmums Nr.2). 

2004.gada 27.aprīlī izsniegta licence studiju programmai „Uzņēmējdarbība” (licences Nr. 

041013-1, licences termiņš līdz 2010.gada 27.aprīlim). 

Studiju programmas ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās un 3,5 gadi nepilna laika 

studijās, apjoms – 120 kredītpunkti. Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un 

aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts konkrētam 

uzņēmumam/institūcijai, parāda studentu spēju savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko 

risinājumu, rāda studentu profesionālo sagatavotību.  

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko 

zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu noteiktam profesijas standartam 

un pirmā līmeņa profesionālajai augstākās izglītības prasībām atbilstošu profesionālo 

kompetenci. 

Mērķi un uzdevumi nav mainījušās kopš programmas akreditācijas.  
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2. Studiju programmas attīstība 
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā 

Salīdzinot ar akreditēto studiju programmu, 2005./2006. studiju gadā ir veiktas 

izmaiņas studiju programmā, kas nav uzskatāmas par būtiskām. Izmaiņas nepieciešamas 

studiju programmas kvalitātes uzlabošanai.  

Koledžas padomes sēdē (2005.gada 30.jūnijā, protokols Nr.4) ir izskatīts jautājums par 

studiju procesa racionālāku organizēšanu un studiju kursu aktualizēšanu, koledžas padomes 

sēdē apstiprināts veikt izmaiņas studiju kursos un ieviest tās, sākot ar 2005./2006. studiju 

gadu.  

Izmaiņas nolemts veikt pēc studentu un docētāju ierosinājuma. Tās skar studiju kursus 

”Grāmatvedība” un ”Mārketings (pamatkurss)”. Studiju programmā ”Uzņēmējdarbība” 

studiju kurss ”Grāmatvedība” (5 KP) tika īstenots tikai pirmajā studiju gadā. Otrajā studiju 

gadā nav neviena studiju kursa, kas būtu saistīts ar grāmatvedību, līdz ar to radās pārtraukums 

grāmatvedības zināšanu un prasmju apgūšanā, radas zināmas problēmas trešajā gadā ar 

specializācijas priekšmetiem grāmatvedībā (uz to norādīja studiju programmas absolventi). 

Studiju kursam ”Mārketings (pamatkurss)” (4 KP) ir turpinājums otrajā studiju gadā - 

”Mārketings” (3 KP).  Studiju procesa kvalitātes uzlabošanai ir lietderīgi sadalīt studiju kursu 

”Grāmatvedība” divās daļās – pirmajā studiju gadā iekļaut studiju kursu ”Grāmatvedība 

(pamatkurss)” 3 KP apjomā un otrajā gadā studiju kursu ”Grāmatvedība” arī 3 KP apjomā. 

Bet studiju kursa ”Mārketings (pamatkurss)” apjomu samazināt līdz 4 KP. Kopējais 

kredītpunktu skaits nav mainījies. 

Aktualizējot kvalifikācijas darbu saturu, 2005./2006.studiju gadā tika mainīts 

kvalifikācijas darba tēmas nosaukums un saturs studiju virzienā „Ekonomika, grāmatvedība 

un nodokļi” (studiju virzienā „Mārketings un reklāmā” attiecīgās izmaiņas tika veiktas 

2004./2005.studiju gadā). Kvalifikācijas darba tēmas nosaukums „X uzņēmuma/organizācijas 

gada pārskata analīze un novērtēšana” (iepriekšējais kvalifikācijas darba nosaukums - „X 

uzņēmuma/organizācijas gada pārskata sastādīšana  un tā novērtēšana”). Par iemeslu 

izmaiņām bija reālā situācija studentu kvalifikācijas prakses vietās un darba devēju ieteikumi. 

Uzņēmumi patur tiesības neizpaust komercinformāciju, tāpēc praktikantiem netiek dota pieeja 

informācijai, kas vajadzīga gada pārskatu sastādīšanai. Studentiem prakses laikā tiek dota 

iespēja veikt atsevišķus darbus bilances sastādīšanā un novērot šo procesu kopumā un izvērtēt 

to atbilstību LR normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Uzmanība ir akcentēta uz gada 

pārskata rādītāju analīzi un novērtēšanu. 
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2.2.Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartiem 

 

Studiju programma “Uzņēmējdarbība” atbilst 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standartam, iegūstamās kvalifikācijas – grāmatvedis un reklāmas uzņēmējdarbības 

pakalpojumu pārstāvis atbilsts attiecīgi profesijas standartiem: 

• “Grāmatvedis” reģistrācijas numurs PS 0071, apstiprināts ar IZM 

2002.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.351); 

• „Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists” (reģistrācijas 

numurs PS 0218, apstiprināts ar IZM 2003.gada 29.decembra rīkojumu Nr.649). 
 

2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 

Izmaiņas studiju programmā neskar studiju programmas praktisko realizāciju. Studiju 

programmas realizāciju notiek saskaņā ar RUK Nolikums par studiju un pārbaudījumu 

kārtību, kas saskaņots ar IZM 2004.gada 9.februārī. Nolikums reglamentē studiju procesa 

organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala pārbaudījumus kvalifikācijas 

piešķiršanai. 
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3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
3.1. Pasniegšanas metodes 

Studiju process tiek organizēts tā, lai studenti no vispārīgo zināšanu un prasmju 

apgūšanas virzītos uz to padziļināšanu un paplašināšanu; uzsvars tiek likts profesionālo 

zināšanu un prasmju ieguvi, kā arī uz patstāvīgo mācīšanos - patstāvīgi darbi, projekti un 

kursa darbi individuāli un grupās. Patstāvīgiem darbiem ir praktisks raksturs, tiek demonstrēta 

prasme savienot teoriju ar praktiskiem risinājumiem. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta 

mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanai, veidojas ciešāka sadarbība ar prakses vietām, 

uzlabojas prakses atskaišu un aizstāvēšanas kvalitāte. Studiju programmas noslēgumā studenti 

izstrādā kvalifikācijas darbus, kuru tematika ir ļoti plaša. 

Studiju procesā gan docētāji, gan studenti plaši pielieto modernos tehniskos līdzekļu: 

datorus, portatīvos datorus, multimediju projektorus. Tas padara studiju procesu interesantāku 

un daudzveidīgāku, attīstīta studentu komunikatīvās prasmes. 

2005./2006.studiju gadā docētāji sāka izmantot internetu kā komunikācijas līdzekli ar 

studentiem, ievietojot mājas lapās lekciju prezentācijas materiālus, praktiskos uzdevumus. Jau 

vairākus gadus docētāji sniedz konsultācijas studentiem ar interneta palīdzību. 

 Studiju process tiek organizēts auditorijās un prakses vietās.  

3.2. Programmas realizācijas resursu analīze 

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža ir valsts budžeta finansēta mācību iestāde. Tā kā 

valsts budžeta resursi ir ierobežoti, koledža cenšas racionāli izmantot visus pieejamos finansu 

resursus, t.sk., pašieņēmumus, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.  

2005./2006. studiju gada sākumam tika sagatavota viena no jauna izremontēta 

auditorija 50 vietām; veikti nepieciešamie remontdarbi, lai nodrošinātu datortehnikas 

atjaunošanu divos datoru kabinetos, kā arī mācību spēku un administrācijas darba 

nodrošināšanai. Ir iegādāts jauns portatīvais dators, lai veiksmīgāk varētu nodrošināt koledžā 

studiju procesu. 

Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas un divas datorklases. Koledžā ir 43 

datori, no tiem 31 paredzēts studiju procesam, 12 – administrācijas vajadzībām un 

zinātniskajam darbam. Ir pastāvīgais pieslēgums internetam, ātrums virs 2 mb/s. 

Bibliotēkai, kas atrodas koledžas telpās, ir lasītava, grāmatu krātuve. Grāmatu fondā ir 

studiju literatūra, speciālā literatūra, ir pieejami preses izdevumi, izziņu izdevumi u.c. 

Bibliotēkas fondos ir pāri par 70 000 grāmatu. Atjaunot grāmatu krājumus ir sarežģīti, jo šim 

mērķim valsts budžets izdala nepietiekošus naudas resursus, kā arī grāmatu cenas nemitīgi 
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pieaug, bet koledža katru studiju gadu iegādājas mācību (profesionālo) literatūru, kas 

nodrošina studiju procesa īstenošanu (175 grāmatu vienības). 

Bibliotēkā, sākot no šo studiju gadu, ir iespēja izmantot arī datoru, internetu, kopieri. 

  

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu 

apguvi konkrētā nozarē un galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai, 

paralēli studenti ir sagatavoti jaunrades un pētnieciskajam darbam.  Studiju procesā studentu 

darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišķiem pētījumiem, kas tiek veikti studiju kursā 

„Ekonomika”, „Marketings”, „Starptautiskais mārketings” un „Uzņēmējdarbības organizācija 

un plānošana” – studenti veic tirgus izpēte kādai kompānijai vai produktam. Pētījumu 

rezultātus sāk izmantot konkrētās kompānijas, kas atzīme studentu labu profesionālo 

sagatavotību izpētē un analīzē (piem., reklāmas aģentūra „Mr.Lemon”, zemnieku 

saimniecības utt.). Finanšu darbības izpēte notiek studiju kursos „Finanšu grāmatvedība”, 

„Finansēšana un kreditēšana”.  

Valsts kvalifikācijas komisija atzīmēja absolventu gatavību veikt jaunrades un 

pētniecisko darbu. 

Nākošajā studiju gadā ir paredzēts organizēt studentu zinātniskās konferenci ”Tirgus 

aktualitātes dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs”, uz šo konferenci ir paredzēts 

uzaicināt studentus no sadarbības partneru un citām koledžām un augstskolām. 

 

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Turpinās RUK ilggadējā sadarbība ar RTU Inženierekonomikas fakultāti un 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu. Koledža aktīvi darbojas Koledžu asociācija, ir 

izveidojusies cieša sadarbība ar Alberta koledžu, Koledžu RRC, Rīgas Tehnisko koledžu, 

Rīgas Celtniecības koledžu. Docētāji piedalās augstskolu un koledžu organizētājās 

konferencēs, notiek pastāvīga pieredzes apmaina. Ir uzsāktas sarunas par sadarbības līguma 

noslēgšanu ar   Ekonomikas un kultūras augstskolu, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un 

biznesa administrācijas  augstskolu. 

Tiek meklētas sadarbības iespējas ar Eiropas augstskolām, kur koledžas absolventiem 

būtu iespēja turpināt studijas. Starptautisko sadarbību veicinās koledžas jaunās mājas lapas 

izveide, kur ir atrodama informācija arī angļu valodā. 

2005./2006. studiju gadā koledžas lektori veicināja starptautisko sadarbību, piedaloties 

starptautiskajās konferencēs un programmās. Koledžas lektors I. Eriņš piedalījās 



 314

10.starptautiskajā vasaras konferencē „Starptautiska ekonomika un menedžments” Doņeckā 

2006.gada jūlijā, kuru organizēja Doņeckas Nacionālā universitāte,  Britu padome Ukrainā 

(The British Council in Ukraine) un Ekonomiskās izglītības un konsultācijas centrs 

„Vneshconsult”. Inese Dudareva piedalījās projektā, kas tika organizēts ar Eiropas Savienības 

atbalstu – Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas „Atbalsts profesionālās orientācijas 

un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekts “Karjeras izglītības programmu 

nodrošinājums izglītības sistēmā (KIPNIS)”, 2005.g. maijs – 2006. g. maijs. 

 

3.5. Sadarbība ar darba devējiem 

Turpinājās sadarbība ar darba devējiem, kas palīdz uzlabot studiju programmas tālāko 

attīstību un kvalitāti atbilstoši darba tirgus attīstības tendencēm. Sadarbību sekmē mācību un 

kvalifikācijas prakses īstenošana, labā studentu teorētiskā un praktiskā sagatavotība, ko 

studenti parāda prakses laikā; kvalifikācijas darbu izstrādes process (tiek izstrādāti darbi, kas 

ir cieši saistīti ar reālo tirgu); kā arī pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

novērtēšana darba tirgū. 

Valsts kvalifikācijas komisijas darbā piedalās darba tirgus pārstāvji. 

 Koledžas studenti tiek iesaistīti projektos un pasākumos, ko organizē darba devēji, 

brīvprātīgie palīgi. 

       



 315

 

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) un 

RUK nolikumam par studiju procesa organizēšanu. Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz 

studiju gadā tiek apspriesti katedras sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas administrācija, 

Koledžas padome. Īpaša uzmanība tiek veltīta kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai un Valsts 

kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāju novērtējuma ziņojumiem. Zināšanu vērtēšanas rezultātu 

analīze kalpo par pamatu tālākai studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai. 

Kā atzīmēja Valsts kvalifikācijas komisija, aizstāvot kvalifikācijas darbus, studenti parādīja 

labas zināšanas mārketingā, reklāmā, grāmatvedībā, spēju analizēt un novērtēt reālo situāciju, kā 

arī praktiskās iemaņās; ar katru gadu pieaug studentu prezentācijas prasmes, kas ir ļoti svarīgas 

darba tirgū ne tikai mārketinga un reklāmas speciālistiem, bet arī grāmatvežiem. Vidējā 

aizstāvēšanas atzīme – 7,89: dienas nodaļā – 7,91, vakara nodaļā – 7,67, neklātienes nodaļā – 

8,12.  

 
 

Kvalifikācijas darbu vērtējums

6-17%

7-17%

8-33%

9-22%

10-11%

 
 

4.1.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2005./2006. studiju gadā,  
specializācija „Mārketings un reklāma”, dienas nodaļa. 

 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Mārketings un 

reklāma” dienas nodaļas studentiem ir 7.94 (2004./2005. studiju gadā - 8,4 balles). 
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Kvalifikācijas darbu vērtējums

6-15%

7-39%8-23%

9-23% 10-0%

 
 

4.2.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2005./2006. studiju gadā,  
specializācija „Mārketings un reklāma”, vakara nodaļa. 

 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Mārketings un 

reklāma” vakara nodaļas studentiem ir 7,54 (2004./2005. studiju gadā - 8,2 balles). 

Kvalifikācijas darbu vērtējums

6-9%
7-9%

8-27%9-46%

10-9%

 
4.3.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2005./2006. studiju gadā,  

specializācija „Mārketings un reklāma”, neklātienes nodaļa. 
 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Mārketings un 

reklāma” vakara nodaļas studentiem ir 8,36. Neklātienes studentu aizstāvēšanās rezultāti ir 

visaugstākie.  
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Kvalifikācijas darbu vērtējums

5-8%
6-17%

7-33%
8-17%

9-17%
10-8%

 
4.4.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2005./2006. studiju gadā,  

specializācija „Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, dienas nodaļa. 
 

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” dienas nodaļas studentiem ir 7,88 (2004./2005. studiju gadā - 7,3 

balles). 

 

Kvalifikācijas darbu vērtējums

6-18%

7-28%
8-18%

9-29%

10-7%

 
 

4.5.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2005./2006. studiju gadā, specializācija 
„Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, vakara nodaļa. 

  

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” vakara nodaļas studentiem ir 7,79 (2004./2005. studiju gadā - 7,7 

balles). 



 318

Kvalifikācijas darbu vērtējums

6-9%

7-26%

8-41%

9-15%
10-9%

 
4.6.att. Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 2005./2006. studiju gadā, specializācija 

„Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi”, neklātienes nodaļa. 
  

Vidējā atzīme kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā specializācijā „Ekonomika, 

grāmatvedība un nodokļi” neklātienes nodaļas studentiem ir 7,88. 

Valsts kvalifikācijas komisija atzīmēja, ka kvalifikācijas darbu tematika ir plaša, darbu 

noformējums ir labs, atbilst metodiskajiem norādījumiem, studenti parāda labas teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas. Atsauksmes un recenzijas ir objektīvas, par ko liecina 

komisijas galīgais darbu novērtējums. Visi studenti aizstāvēšanas laikā izmantoja modernās 

tehnoloģijas - portatīvo datoru ar multimediju projektoru, demonstrējot labas prezentācijas 

prasmes.  
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5. Studenti 
5.1. Studējošo skaits programmā  

Studiju programmā “Uzņēmējdarbība” 2005./2006. studiju gadā uzņemti 163 studenti, 

t.sk., pilna laika studijās - 53 studenti, nepilna laika studijas – 110 studenti. Dienas nodaļā 

konkursa koeficents – 2,14 (2004./2005. studiju gadā – 3,62).  2005./2006. studiju gadā ir 

samazinājies konkurss uz valsts finansētajām vietām un uzņemto studentu skaits nepilnā laika 

studiju formā, tas ir izskaidrojams ar pieaugošo konkurenci grāmatvežu sagatavošanā, kā arī 

ar studiju ilgumu - 3-3,5 gadi. 

Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar LR Augstskolu likumu un RUK Padomes 

apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem. 

5.1.tabula  

Studentu skaits studiju programmā „Uzņēmējdarbība”  
 

Studiju gads Uzņēmējdarbība 
 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 

1999./2000. 189 152 37 - 
2000./2001. 331 163 104 64 
2001./2002. 431 176 159 96 
2002./2003. 518 145 197 176 
2003./2004. 486 126 203 157 
2004./2005. 510 125 242 143 
2005./2006. 459 114 203 142 

 
  

Studiju programmā „ Uzņēmējdarbība” saglabājās liels atskaitīto studentu skaits. 

Atskaitīšanas iemesli ir līdzīgi kā iepriekšējos gados: materiālie apstākļi (studenti nespēj segt 

ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc strādā); nav gatavi patstāvīgajam studijām, neprot 

organizēt savu studiju darbu; neiztur intensīvo slodzi – vakara un neklātienes nodaļā (grūti 

apvienot darbu ar mācībām). 

Koledžā notiek ikgadējā studiju programmas kvalitātes kontrole, viens no tās veidiem 

studentu aptaujas par studiju procesa kvalitāti, studiju programmas saturu, studiju 

organizāciju, docētājiem, kā arī par ārpusstudiju darbu. Vērtējumi dod priekšstatu par 

studentu studiju procesu un ārpusstudiju aktivitāšu vērtējumu no studentu viedokļa, norādot 

uz studiju procesa vājajām un stiprajām pusēm.  

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā regulāri notiek aptaujas par studentiem aktuāliem 

jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un sadzīves apstākļiem, sabiedriskajām aktivitātēm, 

praksēm, nākotnes iecerēm. Vairāku gadu pieredze anketu apkopošanā liecina, ka šī metode ir 
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demokrātiska, lēta, bet darbietilpīga. Studenti labprāt iesaistās gan anketu veidošanā, gan 

aptaujas procesā, gan arī ar interesi seko līdzi aptauju rezultātiem. 

Aptauja par pirmkursnieku adaptāciju notika studiju gada sākumā, tajā piedalījās pilna 

un nepilna laika studenti - 82,87% . Aptauju rezultāti: 

§  Palielinās  studentu īpatsvars no laukiem dienas nodaļā;  

§ No lielākām  ģimenēm nāk  studenti no laukiem, mazajām pilsētām;  

§ Dienas nodaļas studenti  jau no pirmā kursa meklē un atrod darbu, cenšas to 

savienot ar studijām; vakara un neklātienes nodaļas studenti 93 % strādā; 

§ Adaptācija jaunajā vidē norisinās veiksmīgi, bez grūtībām. To veicina gan 

labvēlīgā gaisotne koledžā, gan atsaucība no administrācijas, akadēmiskā 

personāla puses un grupas biedriem, gan arī pašu komunikācijas un saskarsmes 

spējas un iemaņas.  

§ Adaptāciju traucē vai palēnina pašu neprasme veidot attiecības, biklums, zems 

pašvērtējums, personības īpatnības; 

§ Atzinīgi tiek vērtētas arī draudzīgās, izpalīdzīgās attiecības starp grupas 

biedriem un  citu kursu studentu draudzīgums, atvērtība; 

§ Jaunuzņemto dienas nodaļas studentu īpatsvars koledžas pašdarbības 

kolektīvos ir lielāks pirmajos kursos, vēlākajos kursos aktivitāte mazinās; 

§ Jaunuzņemtie dienas nodaļas studenti ir Studentu pašpārvaldes dalībnieki, 

aktīvi iesaistās studentu sabiedriskās dzīves norisēs. 

Studiju kvalitātes aptaujā piedalījās 73% studentu. Aptaujas rezultāti liecina, ka 

neviena docētāja darbs netiek vērtēts tikai kā neapmierinošs- 19 % docētāju ir saņēmuši 

vērtējumus abās pozīcijās (docētāju darbs apmierina /neapmierina), 81 % docētāju tiek vērtēti 

tikai pozitīvi. 

5.2.tabula  

Kvalitātes aptaujas rezultāti 

Kritērijs Vid.vērt. 

diena 

Vid. vērt. 

vak. 

Vid.vērt. 

nekl. 

Kompetence, plašas zināšanas specialitātē  2,8 2,8 2,9 

Prasme paskaidrot 2,3 2,5 2,8  

Interesantas darba metodes 2,1 2,6 2,8 

Prasīgums 2,4 2,7 2,9 

Godīga vērtēšana 2,6 2,8 2,6 
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Studenti 3 punktu skalā vērtēja svarīgākos  kritērijus kvalitatīvam docētāju darbam: 

kompetenci, plašas zināšanas specialitātē, prasmi paskaidrot, interesantas darba metodes, 

prasīgumu, godīgu vērtēšanu un attieksmi pret studentiem.  

 

5.2. Absolventi 

Studiju programmu „Uzņēmējdarbība” laika periodā 2000./2001.– 2005./2006. studiju 

gads ir absolvējuši 437 studenti, t.sk.: 

• dienas nodaļā - 201 students,  

• vakara nodaļu – 132 students, 

•  neklātienes nodaļu – 104 studenti. 

 Absolventu skaits 2005./2006. studiju gadā – 116 cilvēki (skat. 5.2.tabulu), tas ir 

lielākais absolventu skaits studiju programmā.      

          5.3.tabula 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbība” absolventu skaits 

Studiju gadi Absolventu skaits 

 Kopā: Diena Vakars Neklātiene 
2000./2001. 43 32 11 - 
2001./2002. 61 31 30 - 
2002./2003. 100 40 33 27 
2003./2004. 63 31 - 32 
2004./2005. 54 37 17 - 
2005./2006. 116 30 41 45 

 
Studijas programmas absolventu skaita dinamika ir redzama 5.2.tabulāā. No attēla 

redzams, ka absolventu skaits 2005./2006. studiju gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 

divkāršojies.  

Ikgadējā absolventu aptauja parādīja, ka visi absolventi studiju programmu vērtē 

pozitīvi. Augsti tiek novērtēta docētāju profesionālā sagatavotība, viņu prasme savienot 

teoriju ar praktiskajām situācijām, attiecības starp akadēmisko personālu un studentiem. 

Pozitīvi tiek vērtēts neliels studentu skaits grupās, kas nodrošina labāku komunikāciju un 

sapratni starp studentiem un docētājiem. Tāpat kā iepriekšējos studiju gados studenti nav 

apmierināti ar telpu šaurību, nepietiekamo mācību literatūras daudzumu bibliotēkā, datoru 

nepieejamību ārpus nodarbībām, kas saistīts ar datorklašu lielo noslogotību. Absolventi ir 

ierosinājuši iekļaut studiju programmā atsevišķu studiju kursu „Grāmatvedības 

datorprogrammas” (studiju virziens „ Ekonomika, grāmatvedības un nodokļi), kā arī saīsināt 

studiju ilgumu. 
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6. Akadēmiskais personāls 
6.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs 

2006.gada septembrī notika lektoru vēlēšanas saskaņā ar koledžas akadēmiskā 

personāla vēlēšanu noteikumiem. 

2006.gadā viens docētājs ir ieguvis maģistra grādu pedagoģijas zinātnē – A.Lazdiņš. 

Trīs docētāji turpināja studēt pedagoģijas maģistrantūrā, divi – ekonomikas nmaģistrantūra, 

bet viens studēja doktorantūrā.  

 

6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana 

RUK akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās savas kvalifikācijas celšanā. Lektori 

apmeklē kursus, seminārus, specializētās izstādes atbilstoši savām interesēm un 

specializācijai. Nozares studiju kursu un konkrēto profesiju studiju kursu lektoriem ir cieša 

saikne ar uzņēmumiem, darba devējiem, kas viņiem būt informētiem par jaunāko un 

aktuālāko nozarē. 

Būtiska nozīme ir akadēmiskā personāla tālākizglītībai - 17 lektori veica profesionālo 

pilnveidi LLU programmā „Augstskolu didaktika”, iegūstot sertifikātu.  

Vairāki lektori ir aktīvi iesaistījušies dažādos projektos, piem., karjeras izglītības 

programmu nodrošinājums izglītības sistēmā.  

Koledžas akadēmiskais personāls iesaistās arī zinātniskajā darbā. Akadēmiskā 

personāla zinātniskās pētniecības virzieni ir ekonomika, pārtikas tehnoloģijas, darba tirgus un 

pedagoģija. Docētāji piedalās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Ukrainā, Norvēģijā 

u.c., kā arī zinātniskajās konferencēs Latvijā. Ar akadēmiskā personāla publikācijām ir iespēja 

iepazīties dažādu konferenču, semināru materiālos gan latviešu valodā, gan arī svešvalodās.  

Koledžas akadēmiskais personāls veic metodisko darbu: tiek aktualizē studiju kursu 

programmas, izstrādā pārbaudes un patstāvīgos darbus, pilnveido izdales materiālus, veido 

dažādus studiju materiālus. Akadēmiskā personāla veikums ir pieejams gan studentiem, gan 

kolēģiem /bibliotēkā, internetā, katedrā/.  

2005./2006.studiju gadā aktualizētas sešas studiju kursu programmas, piecos studiju kursos 

izstrādāti vai papildināti izdales materiāli, četriem studiju kursiem izstrādāti vai papildināti patstāvīgie 

darbi, septiņiem  studiju kursiem izstrādāti vai papildināti pārbaudes darbi, trīs studiju kursiem 

izstrādāti vai papildināti lekciju materiālu 
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Koledžas II zinātniski praktiskā konference „Izglītības ekoloģija un profesionālās 

studijas ” notiks 2006.gada rudenī, kas vienlaicīgi būs arī koledžas 80 gadu jubilejas svinību 

sastāvdaļa.  

 

7.  Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 
Koledža turpina popularizēt sevi kopumā un studiju programmu, lai  palielinātu 

potenciālo studentu skaitu un darba devēju interesi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu un 

studiju programmu „Uzņēmējdarbība”.   

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta 3.2.7.2. Profesionālās orientācijas un 

konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs „Koledžas interneta mājas lapas izveidošana” 

finansējumam, 2005./2006. studiju gada sākumā koledžai tika izveidota jauna mājas lapa – 

www.ruk.lv, kas ļaus koledžai aktīvāk veikt profesionālās orientācijas pasākumus, mudinot 

jauniešus apgūt profesionālo augstāko izglītību, ka arī kvalitatīvāk organizēt komunikāciju 

visos līmeņos.  

Koledža informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt turpina 

izmantot divus galvenos mārketinga komunikācijas līdzekļus - sabiedriskas attiecības un 

reklāmu masu plašsaziņas līdzekļi. Sadarbība ar žurnālu „Mērķis” un laikrakstu „Latvijas 

Avīze top raksti un reklāmas materiāli. Latvijas Televīzijā ir izveidoti trīs reklāmas materiāli 

par koledžu, iesaistot tajā koledžas studentus, absolventus, administrāciju un docētājus 

(2005.gada septembris, 2006. gada marts un 2006.gada jūnijs). 

Koledža piedalījās izstādē „Skola - 2006”, rīkoja informācijas dienas 2006.gada martā 

un maijā. Informatīvos materiālu dizainu un saturu veidoja studiju virziena „Mārketings un 

reklāma” studenti. Studenti organizēja un vadīja darbu izstādes stendā. 

 Informācija par koledžu un studiju programmām sistemātiski tiek ievietota ikgada  

katalogos – „Izglītības ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c..  

Koledža sniedz informāciju BVO Profesionālās izglītības attīstības programmu 

aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centra mājas lapai  

http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance, līdz ar to informācija par koledžu ir  pieejama Eiropas 

starptautiskā Euroguidance tīkla ietvaros. 

 

http://www.ruk.lv
http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance
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8. Pašnovērtējums – SVID analīze 
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir dots 8.1. tabulā 

                                                                                                                        8.1. tabula 
Studiju programmas stiprās un vājās puses 2005./2006. studiju gadā 

  
Stiprās vietas Vājās vietas 

- koledžu studiju programmu laba 
atpazīstamība; 

- darba tirgus atpazīst RUK studentus un 
absolventus; 

- turpina uzlaboties atgriezeniskā saite ar 
darba devējiem; 

-  labi ir novērtējas praktikantu un 
absolventu zināšanas un profesionālo 
sagatavotību; 

- augsti kvalificēts un aktīvi strādājošs 
akadēmiskais personāls; 

- docētāji paaugstina savu profesionālo 
kompetenci studējot doktorantūrās, 
maģistrantūrās, profesionālās pilnveides 
programmās, apmeklējot kursus un 
seminārus; 

- uzlabojas docētāju zinātniskais un 
metodiskais darbs; 

- docētāji piedalās zinātniskajās 
konferencēs Latvijā un ārzemēs, 
starptautiskajos projektos; 

- uzlabojies studiju programmas 
nodrošinājums ar mācību auditorijām, 
datortehniku, prezentācijas aparatūru, 
literatūru; 

- koledžai aktīvāk veikt profesionālās 
orientācijas pasākumus, mudinot 
jauniešus apgūt profesionālo augstāko 
izglītību, ka arī kvalitatīvāk organizēt 
komunikāciju visos līmeņos.  

- uzlabojusies akadēmiskā personāla 
sadarbība ar citu augstskolu un koledžu 
docētājiem; 

- koledžas absolventu teorētiskā 
sagatavotība ļauj viņiem turpināt studijas 
otrā līmeņa augstākās profesionālās 
izglītības studiju programmās sadarbības 
un citās augstskolās;  

- nelielais studentu skaits ļauj nodrošināt 
individuālo pieeju studējošiem; 

- labas koleģiālās attiecības starp 
docētājiem un studentiem. 

 

- nepietiekams koledžas jeb pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības prestižs 
darba tirgū; 

- nepietiekoši pamatota un skaidra 
izglītības politikas par koledžu vietu 
augstākas izglītības sistēmā, kas var 
novest pie intereses zudumu par koledžas 
līmeņa izglītību; 

- samazinās vidusskolu absolventu skaits, 
kas novedīs pie studējošo skaita 
samazināšanās koledžās; 

- liela konkurence studiju virzienā 
„Grāmatvedība”; 

- studiju programmas apjoms 120KP ir 
nekonkurētspējīgs ar citu koledžu 
analogajām studiju programmām – 80 
KP; 

- liels atskaitīto studentu skaits, jo studenti 
ir spiesti strādāt un nav gatavi savienot 
studijas ar darbu; 

- docētāju lielais noslogojums neļauj 
viņiem veikt pētījums un sagatavot 
publikācijas; 

- nepietiekams valsts finansējums materiāli 
tehniskās bāzes regulārai atjaunošanai; 

- nepietiekams finansējums bibliotēkas 
fondu paplašināšanai; 

- šauras telpas. 
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9. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai 
Darba kvalitātes uzlabošanai 2006./2007. studiju gadā jāveic sekojošais: 

- sagatavoties studiju programmas „Uzņēmējdarbība” akreditācijai;  

- 2006./2007. studiju gadā saglabāt uzņemto studentu skaitu iepriekšējā līmenī: 50 studenti 

pilna laika studijās, 100 studenti nepilna laika studijās vakara un neklātienes nodaļā; 

- aktualizēt studiju kursu programmas; 

- uzlabot zinātniski pētniecisko darbību, organizējot Koledžas II zinātniski praktisko 

konferenci „Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas ” (2006.gada decembris); 

- veicināt studentu pētniecisko darbību, organizējot studentu zinātniski praktisko konferenci 

„Ekonomika, uzņēmējdarbība: teorija un prakse” (2007.gada februāris - marts); 

- sekmēt docētāju piedalīšanos konferencēs Latvijā un ārzemēs, semināros zinātnisko rakstu 

un metodisko izstrādņu publicēšanu; 

- pilnveidot studiju metodes, metodiskos un izdales materiālus, ievietojot materiālus 

koledžas mājas lapā; 

- atbalstīt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā un maģistrantūrā, profesionālās 

pilnveides programmās; zināšanu un prasmju papildināšanu un pilnveidošanu semināros 

un kursos nozares un pedagoģijas jautājumiem; 

- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba tirgus pārstāvjiem, saskaņojot studiju kursu 

programmas, aicinot vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus; 

- turpināt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;  

- turpināt sekot studiju programmas absolventu gaitām;  

- uzlabot studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu, papildināt bibliotēkas 

fondu ar jaunāko zinātnisko un mācību literatūru svešvalodās; 

- jāizstrādā jauni pieteikumi ES Strukturālo fondu finansētajiem projektiem, kas sekmētu 

studiju programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanu - docētāju un studentu prakses 

nodrošināšanu; 

- aktīvi popularizēt koledžu un iespējas studēt tieši programmā “Uzņēmējdarbība” presē, 

televīzijā un izstādē „Skola-2007””. 

 
Apstiprināts RUK Padomes sēdē   

2006.gada 5.septembrī 

 


