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1.STUDIJU VIRZIENA „EKONOMIKA”ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA, KOPĪGIE MĒRĶI 

UN TO SAISTĪBA AR RA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 

 

Studiju virziena „Ekonomika” attīstības stratēģija ir veidota saskaņā ar  RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2014. – 2020., kuras attīstības un darbības vīzija paredz, ka RA ir starptautiski 

konkurētspējīga Tehnoloģiju akadēmija Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā integrētajās 

inženieru, sociālajās un humanitārajās zinātnēs ar motivētiem, radošiem un darba tirgū 

pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai 

sabiedrības attīstībai. 

Studiju virziena „Ekonomika” (turpmāk SV)  mērķis ir definēts: 

 pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem – „Izglītības 

attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam”,„ Europa2020”, „EIROPAS  Augstākās 

izglītības sistēmu modernizācijas programma”, iestrādes „NAP2020 projekts”, „Latvija 

2030” , „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017” u.c.  

 konsultējoties ar studējošiem, darba devējiem, profesionālajām organizācijām.  

 apspriežot RA studiju kvalitātes sistēmā noteiktajā kārtībā (virziena padome, katedra, 

dome, studiju padome, senāts). 

SV kopīgais mērķis ir sagatavot darba tirgū pieprasītus speciālistus, kas ir apguvuši attiecīgajai 

profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētnieciskā darba prasmes, kā arī 

padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences izvēlētajā studiju programmā un/vai 

specializācijas virzienā darbam komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās 

organizācijās un starptautiskajos uzņēmumos. 

SV uzdevumi: 

1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radošus, 

aktīvus, profesionālus speciālistus reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum: 

1.1.studiju programmu pilnveidošana atbilstoši tautsaimniecības darba tirgus prasībām, 

attīstot transdisciplināras, starpdisciplināras un internacionālas studijas; 

1.2. studiju programmu starptautiskās atpazīstamības veicināšana un ilgtspējīgas 

sadarbības veidošana. 

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko 

izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai: 

   2.1.akadēmiskā personāla attīstība, nodrošinot izcilas akadēmiskās zināšanas, 

starptautisko un profesionālo pieredzi; 

   2.2. zinātniski pētnieciskās kapacitātes attīstība; 

   2.3.akadēmiskā personāla un studējošo kopīgu zinātnisko pētījumu veicināšana. 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feu2020%2Fpdf%2F1_LV_ACT_part1_v1.pdf&ei=h_GlUMuMF_P64QSwh4HoAw&usg=AFQjCNGjRPji0Ace5bWoBxtWvIXuFrUdGA&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0567%3AFIN%3ALV%3APDF&ei=2PGlUOH2LYnl4QS4_YHgCw&usg=AFQjCNE-1DzUe8IgnoOAVODUDjHhIB6V1w&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0567%3AFIN%3ALV%3APDF&ei=2PGlUOH2LYnl4QS4_YHgCw&usg=AFQjCNE-1DzUe8IgnoOAVODUDjHhIB6V1w&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.latvija2030.lv%2Fupload%2Flatvija2030_saeima.pdf&ei=a_KlUJPoEeLm4QSVyIGoCA&usg=AFQjCNHwdU1gAbWm4X7TW4cWwTsMSmfG-A&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.latvija2030.lv%2Fupload%2Flatvija2030_saeima.pdf&ei=a_KlUJPoEeLm4QSVyIGoCA&usg=AFQjCNHwdU1gAbWm4X7TW4cWwTsMSmfG-A&cad=rja
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1588
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1583
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3. Uzlabot dzīves kvalitāti reģionā, iesaistot RA akadēmisko personālu, studentus Latgales 

sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, veicinot reģiona ekonomisko attīstību un 

sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību reģionā: 

   3.1. pētījumu saistība ar tautsaimniecības attīstību 

   3.2. studentu un akadēmiskā personāla iesaiste RA un Latgales reģiona 

uzņēmējdarbības vidē, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. 

 

2.STUDIJU VIRZIENA UN TAM ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU 

PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO LR INTEREŠU VIEDOKĻA 

 
Studiju virziens „Ekonomika” pārstāv sociālo zinātņu virzienu, kas ietver izglītības tematiskās 

jomas sociālās un cilvēkrīcības zinātnes un komerczinības un administrēšana. Saskaņā ar  LR EM 

Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (pieeja 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_260612_full.pdf)  

- profesiju grupā „ Administratīvie vadītāji un komercdirektori” nodarbināto skaits no 23.7 tūkst. 

(2012.g.) pieaugs līdz 24.5 tūkst. 2015.g.  un līdz 25.7 tūkst. 2020.g.; 

- profesiju grupā „Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti”  

nodarbināto skaits no 31.3 tūkst. (2012.g.) pieaugs līdz 32.2 tūkst. 2015.g.  un līdz 33.4 tūkst. 

2020.g.; 

- nodarbināto skaita ar augstāko izglītību pieprasījuma prognozes sadalījumā pa izglītības jomām 

ir sekojošas - sociālās un cilvēkrīcības zinātnes nodarbināto skaits 42.0 tūkst. (2012.g.) pieaugs 

līdz 42.7 tūkst. 2020.g. un komerczinības un administrēšana nodarbināto skaits 48.5 tūkst. 

(2012.g.) pieaugs līdz 56.6 tūkst. 2015.g. un līdz 65.5 tūkst. 2020.g.  

 

3.STUDIJU VIRZIENA “EKONOMIKA”  

ATTĪSTĪBAS PLĀNS LĪDZ 2017. GADAM  

  

Nr. 

p.k. 
Plānotie pasākumi  Plānotais rezultāts  Izpildes termiņš  

2013./2014.st.g. 

veiktie pasākumi  

1. 1

.

  

Veikta studiju 

programmas 

uzdevumu un studiju 

rezultātu 

aktualizācija 

Aktualizēti SP uzdevumi 

un rezultāti 

2013./2014. 

st.gads 

Izpildīts  

2. 2

.

Akadēmiskā 

personāla piesaiste 

un plānošana 

Promocijas darba 

aizstāvēšana (D.Znotiņa, 

I.Kotāne) 

2014./2015. 

st.gads  (paredzēta 

aizstāvēšana) 

Iesniegts 

vērtēšanai  

Promociju 

padomēs  

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_260612_full.pdf
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  Promocijas darba 

aizstāvēšana 

(I.Dembovska, 

A.Puzule) 

2015./2016. 

st.gads (paredzēta 

aizstāvēšana) 

Turpinās 

disertāciju izstrāde   

Ārzemju profesoru 

piesaiste 

2014.-2017. 

st.gads 

5 docētāji  

2013./2014. st.g.   

3.  Sadarbība ar darba 

devējiem 

Programmu satura 

pilnveidošana studiju 

virzienu „Ekonomika” 

padomē 

Sākot no 

2012./2013.studiju

gada, regulāri, 1 

reizi pusgadā 

Izpildīts  

Nozares profesionāļu 

piesaiste atsevišķu 

lekciju nolasīšanai 

profesionālajos studiju 

kursos   

Sākot no 

2012./2013.studiju 

gada, regulāri 

 

 

Latvijas Bankas 

pārstāvji   

Mācību ekskursijas uz 

organizācijām, 

uzņēmumiem un 

iestādēm 

2-3 reizes semestrī 

 

 

 

Ekskursija 

Latvijas Bankā , 

mākslas muzeja 

Rīgas Birža 

apmeklējums  

Prakses programmu 

regulāra saskaņošana 

Sākot no 

2012./2013.studiju 

gada, regulāri 

Izpildīts  

4.  Materiālā bāze Regulāri papildināta 

bibliotēka ar mācību 

grāmatām, periodiku, 

datu bāzēm 

 2012. - 2017. 

gads 

Izpildīts 

Modernizētas RA 

datorklases un cita 

materiāli tehniskā bāze. 

 Tiks realizēts 

turpmākajos 

studiju periodos  

Ārzemju viesprofesoriem 

un studentiem 

nodrošināta dienesta 

viesnīca  

 Veikta dienesta 

viesnīcas 

rekonstrukcija 

5.  E studijas Studiju kursu 

sagatavošana un 

ievietošana e-kursu bāzē 

Sākot no 

2012./2013.studiju 

gada, regulāri 

Izpildīts  

6.  Pētniecība  Publikācijas starptautiski 

citējamos izdevumos, 

monogrāfijas.  

 

2012.-

2017.st.gads 

Kopš 2012./2013. 

st.gada  ~ 35 

publikācijas 

7.  Sadarbība ar citām 

Latvijas un ārzemju 

augstskolām  

1) RA starptautiskā 

zinātniskā konference  

“Tautsaimniecības 

attīstības iespējas un 

problēmas,, 

2013.g.,2015.g., 

2017.g. 

 

 

 

Izpildīts  
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2) RA starptautiskā 

studentu un docētāju 

zinātniski praktiskā 

konference  

“Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un 

risinājumi “ 

Katru gadu 

 

 

 

 

 

 

Izpildīts  

3) Starptautiskās 

akadēmiskās  

konference 

Katru gadu sākot 

ar  2014./2015. 

st.g.  

 

4) Studentu un docētāju 

mobilitāte Erasmus 

programmas ietvaros, 

t.sk. ~10 docētāju 

mobilitātes gadā. 

Katru gadu   

 

 

 

 

 

5) Biznesa forums 

(Latvija, Lietuva, 

Polija)  

Sākot ar  2014./ 

2015 st.g.   

 

 

4.STUDIJU VIRZIENA UN TAM ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU 

ATBILSTĪBA DARBA TIRGUS PIEPRASĪJUMAM: 

4.1.  DARBA UN IZGLĪTĪBAS TIRGUS NOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI PAR DARBA 

VIETU PIEEJAMĪBU STUDIJU PROGRAMMU ABSOLVENTIEM 

 

RA realizētajām  profesionālajām programmām ir būtiskas priekšrocības: 1) profesionālās 

programmas ir pielāgota reģiona darbaspēka tirgus prasībām; 2) absolventiem tiek piešķirta 

kvalifikācija ar konkrētu specializāciju, kas palielina absolventa iespējas integrēties darba tirgū; 3) 

profesionālajā programmā paredzētās prakses periodā notiek uzņēmumu un akadēmiskā personāla 

sadarbība, kas veicina studiju rezultātu veidošanu atbilstoši tirgus prasībām.   

Absolventu darba vietas ir  Latgales un Vidzemes pilsētu domes un novadu padomes un 

citas valsts iestādes,  mazie un vidējie uzņēmumi, banku filiāles, grāmatvedības pakalpojumu 

uzņēmumi, VID un muitas pārvalde u.c.   

 

4.2.DARBA DEVĒJU APTAUJAS REZULTĀTI 

 

RA regulāri tiek veiktas darba devēju aptaujas par studiju programmā studējušo absolventu 

darbu. Arī prakšu laikā prakšu vadītāji (uzņēmumos un iestādēs) vērtē studiju programmā 

studējošo profesionālo sagatavotību, profesionālo prasmju pielietojumu un kompetenci. Darba 

devēji uzskata, ka pamatā absolventiem piemīt daudzpusīgas zināšanas vispārizglītojošajos kursos, 

kā arī prasmes racionālu mācīšanas tehnoloģiju izmantošanā (interaktīvās metodes, projekti, 

zinātniski pētnieciskie darbi, semināri u.c.). Aptauju rezultāti liecina, ka absolūtu vairākumu 

apmierināja studiju kursu piedāvājums studiju programmās; piedāvātās iespējas attīstīt 
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pētnieciskās, profesionālās prasmes, prasmes pielietot informācijas tehnoloģijas, prasmes strādāt 

ar informāciju; apmierina iegūtās prasmes izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli, 

lietot ekonomikas nozares terminoloģiju svešvalodā u.c. Darba devēju aptaujas apstiprina, ka 

absolventu zināšanas un prasmes atbilst darba devēju prasībām, tāpat tiek norādīti arī novēršamie 

trūkumi, piemēram, tiek norādīts uz nepieciešamību attīstīt un pilnveidot studentu komunikatīvās 

prasmes, piemēram, komandas darbs. Darba devēji ieteica  palielināt praktisko nodarbību 

īpatsvaru studiju procesā un studiju darbos, diplomdarbos un maģistra darbos kā pētījuma objektu 

izvēlēties reālās problēmas un reālos uzņēmums Latgales reģionā, tēmas saskaņojot arī ar darba 

devējiem.   

 

5.STUDIJU VIRZIENA SVID ANALĪZE 

SVID analīze izskatīta un apspriesta Ekonomikas studiju virziena padomes sēdē   

(04.12.2014.)  Ekonomikas un vadības fakultātes domes sēdē (04.12.2014.) un Studiju padomē 

(09.12.2014.) 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

 Materiāli tehniskais nodrošinājums 

pilnībā atbilst studiju programmas 

prasībām, mūsdienu tehnoloģijām un 

tiek pastāvīgi pilnveidots. 

 Palielinās docētāju skaits ar doktora 

grādu. 

 Studiju programmas „Ekonomika” (ar 

specializācijām), „Finanses”, „Finanšu 

vadība” un „Elektroniskā komercija” ir 

vienīgās šāda veida profesionālās 

studiju programmas Austrumlatvijā. 

 Docētājiem ir labas svešvalodas 

zināšanas, kas liek pamatu 

starptautiskai sadarbībai un ārzemju 

studentu un viesdocētāju piesaistei. 

 Laba sadarbība ar darba devējiem, 

reģiona pašvaldībām, nozares   

 Jauna un moderna bibliotēka  

 

 Nepietiekami aktīvs zinātniskais darbs 

Ekonomikas un E-komercijas jomā. 

 Nepietiekama RA atpazīstamība ārpus 

Latvijas 

 

 

IESPĒJAS DRAUDI 

 Piedāvāt studentiem pilno apmācības 

ciklu ar iespēju turpināt celt zinātnisku 

un profesionālo kvalifikāciju maģistra 

studiju programmā „Elektroniskā 

komercija” un doktora studiju 

programmā „Sociotehnisko sistēmu 

modelēšana”. 

 Docētāju un studentu piedalīšanās 

zinātniskās konferencēs un projektos. 

 Demogrāfiskās tendences Latvijā un 

Eiropā. 

 Finansējuma samazinājums izglītībai. 

 Sociālo zinātņu lomas sabiedrībā 

ilgstoša un nepamatota mazināšana.  
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 Elektroniskās komercijas 

pakalpojumiem piemīt augsta 

pievienota vērtība un laba eksportspēja. 

 Attīstīt e-studijas.  

 Stiprināt sadarbību ar DU un LU 

doktora līmeņa studiju nodrošināšanā. 

 Iespēja veidot kopīgas studiju 

programmas ar ārzemju partneriem, 

palielinot studentu skaitu.   

 Studiju programmu apguve ārzemju 

studentiem  

 

6.STUDIJU VIRZIENA IEKŠĒJĀS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS 

APRAKSTS 

 

RA ir izstrādāta un sekmīgi darbojas studiju kvalitātes vadības un novērtēšanas sistēma, 

kas veidota saskaņā ar ENQUA standartiemStudiju kvalitātes vadības sistēma. Kvalitātes 

novērtēšanas procedūra ietver RA studiju politiku, studiju programmu atbilstību Augstskolu 

likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem augstāk stāvošiem normatīviem un 

informatīviem dokumentiem. RA studiju kvalitātes mērķis ir nodrošināt RA resursu (akadēmiskā 

personāla, infrastruktūras, finansu) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas 

izglītības t. sk. mūžizglītības realizāciju. Katram studiju gadam tiek apstiprināti aktuālie pasākumi 

studiju kvalitātes sistēmas nodrošināšanā un vadībā RA. 

Studiju virziena „Ekonomika ” iekšējās kvalitātes nodrošināšana sistēma balstās uz RA 

2005. gadā izstrādāto „Studiju kvalitātes vadības sistēmu” 

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/).  

Galvenie studiju virziena iekšējās kvalitātes aspekti ir:  

1. Saistība ar Latvijas plānošanas dokumentiem un RA darbības un attīstības stratēģiju; 

2. Koleģiāla, saskaņota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta studiju virziena pārvaldība  

3. Sadarbība ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem studiju virziena darbības 

un attīstības izvērtējumā  

4. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitāte  

Studiju virziena pārvaldību nodrošina Ekonomikas studiju virzienu padome, kurā ietilpst: 

studiju programmu direktori Asoc.profesore Iveta Mietule, lektore Inta Kotāne, lektors Aleksejs 

Zorins, darba devēju pārstāvji – Swedbank Rēzeknes filiāles vadītāja Jeļena Pentjugova,  Valsts 

nodarbinātības aģentūras ESF projekta koordinējošā eksperte Jekaterina Jefremova, studiju 

programmas absolvente SIA „Dzieti”valdes priekšsēdētāja Sanda Ruža. Galvenās Studiju virziena 

padomes funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, izvērtēt studiju virziena atbilstību 

RA darbības un attīstības stratēģijai, saskaņotību ar vadošajiem Latvijas un Latgales reģiona 

http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/
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plānošanas dokumentiem, izskatīt studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 

pašnovērtējuma ziņojumus, ierosināt būtiskas izmaiņas virzienam atbilstošajās studiju 

programmās.  

Studiju virziena īstenošanas atgriezeniskā saikne tiek nodrošināta, aptaujājot virzienam 

atbilstošajās studiju programmās studējošos, absolventus un darba devējus par būtiskākajiem 

studiju virziena īstenošanas jautājumiem. Studējošo un darba devēju anketas reglamentētas ar RA 

Studiju padomes lēmumu par studiju programmu pašnovērtējuma sagatavošanas kārtību. 

Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to rezultāti tiek izskatīti struktūrvienībās 

un ņemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu tālāko pilnveidošanu. 

Par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitātes principiem sk. turpmāk.  

 

7.STUDIJU VIRZIENAM PIEEJAMIE RESURSI (TAI SKAITĀ FINANŠU RESURSI) 

UN MATERIĀLTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS  

 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts 

budžeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā 

finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir:   

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieņēmumiem (studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek 

nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 
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Studiju virziena EKONOMIKA pieejamie finanšu resursi 2013. gadā. 

 

Ieņēmumu veids 2013.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 
 

73 499 
 

47 

Studiju maksas ieņēmumi  66 551 43 

ESF struktūrfondu finansējums 0 0 

ERASMUS LLP projekts 15 560 10 

KOPĀ 155 610 100 

 

Gan auditorijas, gan docētāju darba telpas ir aprīkotas ar datortehniku un internetu. 

Studentiem Rēzeknes Augstskolas telpās ir brīvi pieejams bezvadu internets. Ikvienam studentam 

ir iespēja izmantot datorklašu datorus ITC, kopēšanas iekārtas, printerus, ploteri, skenerus un 

attiecīgo datorprogrammu nodrošinājumu. Akadēmiskajam personālam ir nodrošinātas darba 

telpas ar IKT aprīkojumu, akadēmiskais personāls ir pieejams studentiem. RA bibliotēkas kopējais 

krājums ir ~62 tūkst. vienību. Gada laikā fonds papildinās vidēji ar 1000 vienībām. Uz šo brīdi 

bibliotēkā ir notikusi pilna bibliotēkas darba procesu automatizācija: izveidota vienota 

elektroniska bibliotēkas krājumu datu bāze, vienota lasītāju datu bāze, automatizēts grāmatu 

izsniegšanas, saņemšanas process, ir iespēja lietotājam attālināti piekļūt savam izsniegumu 

kontam, lūgt pagarinājumu, kā arī virtuāli rezervēt izdevumus. Ir izveidota un tiek papildināta RA 

docētāju darbu datu bāze. RA bibliotēka turpina darboties Latvijas akadēmisko bibliotēku 

asociācijā, kā arī Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogā. Bibliotēka abonē 

Letoniku, iFinanses, ScienceDirect, Scopus un EBSCO datu bāzes, kuras ir pieejamas no visiem 

augstskolas datoriem.  

 

8.SADARBĪBA LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS STUDIJU VIRZIENA IETVAROS 

 

Sadarbība studiju virzienas ietvaros notiek gan ar Latvijas, gan ārvalstu augstākās 

izglītības iestādēm, NVO, pašvaldībām un uzņēmumiem: 

1) studējošajiem ir tiesības apgūt atsevišķus studiju kursus un moduļus citās Latvijas 

augstskolās; 

2) RA piedalās Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammā, kas sevī ietver 

studējošo, mācībspēku un personāla apmaiņu. Studiju virziena „Ekonomika”ietvaros ir 

noslēgti līgumi ar 27 augstskolām no 15 valstīm  Eiropas valstīm par savstarpējām 

mobilitātēm izglītības zinātņu studiju virzienā; (plašāka informācija 16.3. punktā) 

3) ārvalstu studējošo piesaistīšanai ikgadu tiek izstrādāti informatīvi ECTS katalogi un 

izplatīti sadarbības augstskolās. RA ir apkopota informācija par studiju kursiem, kuri ir 

piedāvājami ārvalstu studējošajiem, apgūšanai angļu vai vācu valodā, kā arī izstrādāts 
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Nolikums par ārzemnieku pieteikšanos, uzņemšanu un studiju pamatprincipiem Rēzeknes 

Augstskolā.  

4) EVF tiek īstenotas un tiek plānotas studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes, kā arī 

ārvalstu studējošo un ārvalstu mācībspēku piesaiste LLP ERASMUS projekta ietvaros. 

Docētāju darbs ārvalstīs – vieslekcijas pārsvarā tiek finansētas no LLP ERASMUS 

(iepriekš – Socrates Erasmus) programmas līdzekļiem, kurā RA piedalās kopš 1999. gada. 

Docētāju skaitu, kuri iesaistījušies ārvalstu mobilitāšu programmās 2013./2014. ir 17, 

personāla mobilitāšu skaits- 5, (tiešsaiste 

http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_erasmus/asd_atskaites/) 

5) EVF tiek organizēta Starptautiskā nedēļa, kuras laikā lekcijas fakultātē docē tikai ārzemju 

docētāji; 

6) RA ir vienīgā AII Latvijā, kura kopš 2007.gada īsteno un koordinē ERASMUS MUNDUS 

programmas projekta „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, 

Armenia and Azerbaijan” (kopš 2010.gada “Erasmus Mundus Action2 Partnership for 

Georgia, Armenia and Azerbaijan”) īstenošanu;  

7) uz laiku EVF darbā iesaistītais viesdocētāji no dažādām partneraugstkolām, kas katru gadu 

ir ~ 10 ārvalstu viesdocētāji, 2013./2014.st.g. – 8 docētāji. (tiešsaiste EVF atskaite 

2013./2014.st.g. http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_erasmus/asd_atskaites).  

8) studiju virziena mācībspēki ir piedalījušies arī citu augstskolu studiju programmu iekšējā 

izvērtēšanā, sniedzot atsauksmes par studiju programmām, piem., asoc.prof. I. Mietule, 

prof. R.Liepiņa, doc. I.Abidāne dažādos periodos ir sniegušas vērtējumus par citu AII 

programmām (Latvijas Universitāte, Jēkabpils Agrobiznesa Koledža u.c.); prof. R.Liepiņa 

ir piedalījusies piektā līmeņa Ekonomista profesijas standarta izstrādē (standarts pieejams 

tiešsaistē http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0254.pdf).  

9) RA Ekonomikas un vadības fakultātes docētāji iesaistās visu svarīgāko stratēģisko 

dokumentu izstrādē, piemēram, Latgales programmas 2007.–2017.g un Latgales 

stratēģijas 2030 izstrādē; lai noskaidrotu reģiona attīstības perspektīvas un piedalītos tā 

veidošanā; 

10)  RA darbojas Padomnieku konvents, kur darbojas reģiona lielāko pašvaldību pārstāvji, kas 

ir arī vieni no programmu absolventu darba devējiem; līdz ar to arī administratīvā līmenī 

tiek apzināts viedoklis par studiju programmas realizāciju un nepieciešamajām korekcijām 

programmas ilgtspējīgai realizācijai;  

11) kopš 2010.g. RA ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedrs, kas arī veicina papildus prakses 

vietu piedāvājumu, kā arī šī sadarbība nodrošina privātā sektora ietekmi uz programmas 

ilgtspēju un pielāgošanos reģionālajām interesēm; 

http://www.ru.lv/sadarbiba/arejie_sakari/asd_erasmus/asd_atskaites/
http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0254.pdf
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12)  2011.gadā ir noslēgts līgums ar „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, kura 

ietvaros notiek sadarbība ar Latvijas darba devēju konfederāciju; kopš 2011.gada RA 

darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvā padomē, kuras uzdevums cita 

starpā ir skatīt arī izglītības jautājumus; RA darbojas Rēzeknes novada pašvaldības 

Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību 

reģionā; 

 

9.STUDIJU PROGRAMMU UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO APJOMU 

KREDĪTPUNKTOS, STUDIJU VEIDU, IEGŪSTAMO GRĀDU, GRĀDU UN 

PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU VAI PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU 

Studiju virziena 

nosaukums 

EKONOMIKA 

Studiju virzienam atbilstošās studiju programmas 

Nosaukums  Otrā līmeņa 

profesionālās  

augstākās 

izglītības 

bakalaura studiju 

programma  

”EKONOMIKA”  

Otrā līmeņa 

profesionālās  

augstākās 

izglītības studiju 

programma  

”FINANSES”  

Otrā līmeņa 

profesionālās  

augstākās 

izglītības 

maģistra studiju 

programma  

”FINANŠU 

VADĪBA”  

Otrā līmeņa 

profesionālās  

augstākās izglītības 

bakalaura studiju 

programma  

”ELEKTRONISKĀ 

KOMERCIJA”  

Kods  42343 44343 47343 42341 

Studiju veids un 

forma 

Pilna laika 

klātiene un 

nepilna laika 

neklātiene 

Nepilna laika 

neklātiene 

Nepilna laika 

neklātiene 

Pilna laika klātiene  

un nepilna laika 

neklātiene 

Īstenošanas 

Ilgums  4 gadi; 5 gadi 2,5 gadi 2 gadi  4 gadi; 5 gadi 

Apjoms  160 KP (240 

ECTS) 

80 KP (120 

ECTS) 

70 KP (105 

ECTS) 

160 KP (240 ECTS) 

Vieta  Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, Latvija  

Prasības, uzsākot 

studiju programmu 

apguvi 

Divi centralizētie 

eksāmeni no 

minētajiem (pēc 

reflektanta 

izvēles): 

matemātika, 

svešvaloda, 

latviešu valoda un 

literatūra 

Pirmā līmeņa 

profesionālā 

augstākā 

izglītība 

finansēs, 

grāmatvedībā, 

ekonomikā, 

uzņēmējdarbībā 

un vadībā 

Otrā līmeņa 

augstākā 

izglītība 

ekonomikā, 

vadībzinātnē,  

uzņēmējdarbībā 

vai sociālajās 

zinātnēs 

Divi centralizētie 

eksāmeni no 

minētajiem (pēc 

reflektanta izvēles): 

matemātika, 

svešvaloda, latviešu 

valoda un literatūra 
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10.STUDIJU PROGRAMMU ATBILSTĪBA LR UN RA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 

 

Studiju programmu mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar Latvijas 

Nacionālais attīstības plāna 2014. – 2020. rīcības virziena "Attīstīta pētniecība, inovācija un 

augstākā izglītība" ietvaros veicamajiem uzdevumiem un RA darbības un attīstības stratēģiju 

2009.-2015.gadam, kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus speciālistus reģiona un 

valsts darba tirgum, pilnveidot studiju programmas atbilstoši tautsaimniecības darba tirgus 

prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas, attīstīt mūžizglītības sistēmu. 

Programmu mērķi un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloģijas, tautsaimniecības attīstības 

iespēju izpratni, prasmju iegūšanu un to realizēšanu profesionālajā darbībā. Studiju programmu 

mērķi saistās ar augstskolas misiju. RA misija ir kļūt par integrētajās inženieru, sociālajās un 

humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā starptautiski konkurētspējīgu 

Latgales augstākās izglītības institūciju ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem 

studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai.  

 

11.STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTAIS AKADĒMISKAIS 

PERSONĀLS (UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TĀ KVALIFIKĀCIJU UN 

PIENĀKUMUS, TAI SKAITĀ STUDIJU PROGRAMMU UN TĀS DAĻU, KURU 

KATRS NO AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ĪSTENOS.) 

 

Ņemot vērā to, ka studiju virzienā „Ekonomika” visas studiju programmas ir profesionālās, 

un tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija, studiju programmu realizēšanā ir iesaistīti  docētāji ar 

atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un praktisku pieredzi, kuri ir daudzus gadus nostrādājuši dažāda 

profila iestādēs un uzņēmumos, ieguvuši augstu savu darba devēju atzinību un turpina izglītoties. 

Piemēram, studiju kursu „Darba un komerctiesības” docē zvērināta advokāte doc. G.Makarova, 

studiju kursu „Apdrošināšana” docē AAS Balta Rēzeknes fil. apdrošināšanas kosultante  lekt 

J.Voklova, studiju kursu „Budžeta iestāžu grāmatvedība” docē RA galv. grām. I.Beinaroviča-

Litvinova, studiju kursu „Civilprocess” docē Latgales apgabaltiesas  Civillietu kolēģijas 

priekšsēdētāja  tiesnese A.Biksiniece, studiju kursu „Projektu vadība” docē Centrālās finanšu un 

Iegūstamais grāds  Bakalaura 

profesionālo 

grādu ekonomikā 

un ekonomista 

profesionālo 

kvalifikāciju 

Finansista 

profesionālā 

kvalifikācija 

Profesionālais 

maģistra grāds 

finansēs un 

finansista 

profesionālā 

kvalifikācija 

Bakalaura 

profesionālais grāds 

elektroniskajā 

komercijā un 

elektroniskās 

komercijas 

speciālista 

kvalifikācija  
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līgumu aģentūras ES fondu infrastruktūras projektu departamenta Latgales reģiona nodaļa vadītāja 

L. Amantova-Salmane, studiju kursu „Vienkāršā grāmatvedība”  un „Datorgrāmatvedība”  SIA 

„Bookkeeper& Com”  grāmatvede – konsultante,  lektore A.Jackaniča u.c.   

11.1.tabula 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 2013./2014.st.g.  

Nr.

p.k. 

Vārds, Uzvārds Grāds Amats Studiju 

programma 

SK 

Nosaukums KP 

1.  Kangro Ilmārs Mg.math. 

Dr.paed.  

docents E-komercija Diskrētā matemātika 3 

Varbūtību teorija un 

matem. statistika 

3 

Matemātiskā analīze, 

diferenciālvienādojumi un 

analītiskā ģeometrija 

5  

2.  Pokule Viktorija Mg.paed.  lektore E-komercija  

 

Angļu valoda I  2 

Angļu valoda II  2  

Angļu valoda III  2  

Ekonomika Otrā svešvaloda (vācu) 4 

Svešvaloda 

uzņēmējdarbībā I   

4 

Svešvaloda 

uzņēmējdarbībā II   

4 

3.  Korkla Vera Mg.paed.  lektore  Ekonomika , 

E-komercija 

Socioloģija  2 

4.  Kaupužs Aivars Dr.paed.  lektors  Ekonomika, 

 E-komercija 

Sports   -  

5.  Pelšs Andris Mg.oec.  lektors Ekonomika Statistika ekonomikā  2 

Ekonometrija  2  

Vadības grāmatvedība  2 

Finanses  Ekonomiskā statistika  4 

Cenu politika uzņēmumā  2 

Finanšu vadība  Finanšu modelēšana un 

prognozēšana  

2 

Statistiskās metodes 

ekonomikā un biznesā  

2 

6.  Puzule Anita Mg.oec.   lektore  E-komercija Zinātniskā darba pamati 2 

Grāmatvedība 2 

Ekonomika  Pētnieciskā darba 

organizācija 

2 

Nodokļu administrēšana  3 

Finanses  Zinātniskā darba pamati  2 

Nodokļu administrēšana un 

nodokļu audits 

4 

Finanšu vadība Pētnieciskā darba 

metodoloģija  

2 

Nodokļu sistēmas  3 

7.  Jurčs Ivars Mg.sc.evn. lektors  E-komercija  Civilā aizsardzība 1 

Ekonomika  Darba un civilā aizsardzība  2 

E-komercija Darba aizsardzība un 

ergonomika 

2 

8.  Višķers Ēvalds  Mg.soc.sc.   lektors  E-komercija  Mikroekonomika 2 

Starptautiskās 

ekonomiskās attiecības 

1  
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Ekonomika Ievads uzņēmējdarbībā  2 

Mikroekonomika  4  

Starptautiskie ekonomiskie 

sakari 

2 

Finanses  Ekonomika  4 

9.  Znotiņa Daina  Mg.soc.sc.   lektore Ekonomika  Reģionālā ekonomika  2 

10.  Ņikitina 

Vilhelma  

Mg.biznesa 

vadībā 

lektore E-komercija Makroekonomika 2 

Ekonomika  Ekonomikas mācību 

vēsture  

2 

Makroekonomika  4 

Inovāciju vadība  2 

Finanses  Ekonomika  4 

Investīciju politika  3 

11.  Zorins Aleksejs  Mg.sc.ing.  lektors Ekonomika Informātika  2 

E-komercija Datori un programmēšana 

I 

5 

Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

3 

Datorgrafika 3 

Elektroniskās komercijas 

aktualitātes 

1 

12.  Žubule Ērika  Dr.oec.  asociētā 

profesore 

Ekonomika, 

Finanses 

Publiskās finanses   4 

Ekonomika, 

Finanses  

Naudas teorija  2 

Finanšu vadība  ES ekonomiskā un 

monetārā integrācija 

3 

Finanšu teorijas un politika  3 

13.  Čerpinska Aija Mg.soc.sc.   lektore  Ekonomika  Dokumentu pārvaldība  2 

E-komercija Uzņēmējdarbība 2 

14.  Mietule  Iveta  Dr.oec.   asociētā 

profesore  

E-komercija Uzņēmējdarbības finanses 2 

Ekonomika  Grāmatvedības  pamati  4 

Finanšu plānošana  3 

Vienkāršā grāmatvedība  2 

Finanses  Uzņēmējdarbības finanses 3 

Finanšu vadība  Korporatīvo finanšu 

analīze 

3 

15.  Užga-Rebrovs 

Oļegs  

Dr.sc.ing.  profesors  Ekonomika, E-

komercija 

Vadības teorija  2 

Finanšu vadība  Risku vadīšana  3 

16.  Silicka Inese Mg.soc.sc.   lektore  Ekonomika  Vides ekonomika  2 

17.  Dembovska Iveta  Mg.oec.   lektore  Ekonomika  Tirgzinība 2 

E-komercija Tirgzinība  4 

18.  Volkova Jeļena  Mg.oec.  lektore  Ekonomika  Nekustamā īpašuma 

vērtēšana  

2 

Apdrošināšana  2 

Finanšu vadība  Apdrošināšanas finanšu 

vadība  

3 

19.  Purviņš Eduards  Mg.oec.  lektors Ekonomika  Uzņēmējdarbības 

plānošana  

2 

20.  Makarova Gaļina  Dr.iur.  docente  Ekonomika Darba un komerctiesības  4 

E-komercija Darba tiesības  2  

21.  Amantova –

Salmane Liene  

Mg.soc.sc.   lektore  Ekonomika, 

Finanses,  

Projektu vadība  2 

Finanšu vadība Projektu vadība  3 



 20 

22.  Beinaroviča- 

Litvinova Irēna  

Mg.soc.sc.   lektore  Ekonomika  Audita pamati   2 

Budžeta iestāžu 

grāmatvedība  

2 

23.  Kotāne Inta  Mg.oec.   lektore  E-komercija Elektroniskā tirdzniecība 

un nauda 

3 

Nauda un bankas 2 

Ekonomika  Vērtspapīru tirgus 2 

Uzņēmējdarbības analīze  3 

Starptautiskās valūtas un 

norēķinu operācijas 

2 

Finanses  Saimnieciskās darbības 

analīze  

2 

24.  Arbidāne Iluta  Dr.oec.  asociētā 

profesore   

Ekonomika  Finanšu grāmatvedība  4 

Grāmatvedības praktikums 2 

Ekonomika, 

Finanses 

Personālvadība  2 

Finanšu vadība  Biznesa novērtēšana 3 

Organizāciju kultūra un 

komunikāciju vadība  

2 

25.  Grabusts Pēteris  Dr.sc.ing. asociētais 

profesors   

Ekonomika  Datorgrāmatvedība   2  

E-komercija  Operētājsistēmas  2 

Datu bāzes 2 

Dokumentu pārvaldes 

sistēmas 

2 

Informācijas aizsardzība 2 

26.  Liepiņa Rita  Dr.oec.  profesore  Ekonomika, 

Finanses  

Kreditēšana  2 

27.  Krūze Maija  Mg. 

Commerc. 

lektore  Ekonomika  Kvalitātes vadība  2 

Finanšu vadība  Kvalitātes vadības sistēmas  2 

28.  Biksiniece Anna  - docente  Ekonomika Civilprocess  2 

Civiltoesības I  2 

Civviltiesības II   3 

29.  Silineviča Irēna  Dr.sc.ing.  profesore E-komercija  Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā vadīšana 

2 

Finanšu vadība  Uzņēmējdarbības 

stratēģiskā  vadīšana  

3 

Reģionālā politika un 

ekonomika  

2 

Inovāciju vadība  2 

30.  Gailis Kristaps Mg.iur. lektors E-komercija  IT tiesību zinību pamati un 

standarti 

2 

31.  Kalvāns Ēriks  Mg.paed.  lektors  E-komercija Saskarsme un profesionālā 

ētika 

2 

32.  Musatovs Jurijs Mg.sc.comp.  lektors  E-komercija Datori un programmēšana 

II 

5 

Tīmekļa aplikāciju 

tehnoloģijas I 

4 

33.  Ežmale Sandra  Dr.oec.   docente  E-komercija Inovācijas un zināšanu 

vadība 

2 

Projektu vadīšana 2 

Komunikācija, 

globalizācija un pārmaiņas 

3 

34.  Kijaško Mihails Mg.sc.comp. lektors  E-komercija Datoru tīkli 2 

Interneta tehnoloģijas 4 
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35.  Tipāns Ēriks  Mg.sc.comp. lektors  E-komercija Algoritmi un datu 

struktūras I 

3  

36.  Teilāns Artis Dr.sc.ing.  profesors  E-komercija Prasību analīze un 

modelēšana 

2 

Automatizētās 

projektēšanas sistēmas 

(CASE) 

2 

37.  Šerkins Valērijs  Mg.sc.comp. lektors  E-komercija Tīmekļa satura vadības 

sistēmu izstrāde un 

izmantošana 

2 

Mobilo aplikāciju izstrāde 2 

38.  Meirāns Ivars - docents  E-komercija  Kvalitātes pārvaldība IT 

projektos 

2 

39.  Kodors Sergejs Mg.sc.comp. lektors  E-komercija   Objektorientētā  

programmēšana  

2 

Algoritmi  un datu  

struktūras II   

3 

40.  Zarembo   Imants Mg.sc.comp. lektors  E-komercija   Multimediju tehnoloģijas  2 

41.  Laganovska 

Karīne  

Dr.philol.  asociētā 

profesore  

Ekonomika   Otrā svešvaloda (vācu)   4 

42.  Overina Jeļena   Mg.philol.  lektore   Ekonomika   Otrā svešvaloda (vācu)   4 

43.  Jackaniča Aļona  Mg.soc.sc.  lektore  Ekonomika   Statistika   4 

Vienkāršā grāmatvedība   2 

44.  Marcinkevičs 

Modris  

Mg.iur.  docents   Ekonomika   Krimināltiesības un 

kriminālprocess 

3 

45.  Liepiņa Inese Mg.oec.   lektore  Finanses Starptautiskie 

grāmatvedības standarti   

2 

Starptautiskie finanšu 

pārskatu standarti  

2 

 

12.STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

PĒTNIECISKĀ DARBĪBA UN TĀ IETEKME UZ STUDIJU DARBU (STUDĒJOŠO 

IESAISTĪŠANA PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS, KĀ ARĪ DALĪBA 

STARPTAUTISKAJOS PROJEKTOS, LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES UN CITU 

INSTITŪCIJU FINANSĒTAJOS PROJEKTOS PĀRSKATA PERIODĀ.) 

 

Studiju virziena realizācijā iesaistītajam akadēmiskajam personālam 12 ir doktora 

zinātniskais grāds, 20 no virzienā iesaistītā akadēmiskā persona strādā pie promocijas darbu 

izstrādes. Zinātniskās tēmas ir pamatā saistītas ar reģionālo attīstību, ekonomikas un finanšu 

nozares pētījumiem. Pētnieciskā darba bāze ir primāri saistīta ar Latgales reģiona ekonomisko 

attīstību. Personālam, kurš pārstāv citu fakultāšu katedras un vada attiecīgās zinātnes jomas 

studiju kursus, tēmas atbilst attiecīgās katedras darbības mērķiem un uzdevumiem. 

Akadēmiskais personāls pētījumu rezultātus publicē Ekonomikas un vadības fakultātes un 

Reģionalistikas institūta izdotajos anonīmi recenzējamā izdevumā „Sociālo zinātņu pētījumi” 

(ISSN 1691-5887, iekļauts Index Copernicus datu bāzē), kā arī citu Latvijas un ārvalstu 

augstskolu zinātniskajos izdevumos un zinātniskajos žurnālos, kas iekļauti EBSCO, SCOPUS u.c. 

datu bāzēs.  
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No 2009. gada 1. decembra  līdz 2012. gada 30.novembrim studiju virziena  akadēmiskais 

personāls bija iesaistīts zinātniskajā projektā ”Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”  

Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 (no studiju programmās realizēšanā 

iesaistītajiem docētājiem projektā strādāja: prof. I. Silineviča, asoc.prof. I.Mietule, lekt. I.Kotāne, 

doc.L.Litavniece, lekt.Ē.Višķers) 

Fakultātē jau 16 gadus tiek organizēta ikgadējā studējošo un docētāju zinātniskā 

konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, kuras viens no uzdevumiem ir 

pievērst studējošos zinātniskām aktivitātēm. Konferencē piedalās arī studenti no citām Latvijas 

augstskolām. Konferences parasti tiek organizētas maijā, t.i., studiju gada beigās, līdz ar to tajās ir 

iespēja prezentēt visa studiju gada laikā tapušos pētījumus. RA studentiem dalība un publicēšanās 

ir bezmaksas, kas ir veicinošs faktors.  

Akadēmiskais personāls aktīvi piedalās dažādās starptautiskās konferencēs Latvijā, 

Eiropas valstīs, kā arī ASV.  

 

13.STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

GALVENO ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU UN SAGATAVOTĀS MĀCĪBU 

LITERATŪRAS SARAKSTS PĀRSKATA PERIODĀ 

Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs vai 

nozaru vadošajās datubāzēs:   

 Autors  Nosaukums Zinātniskais izdevums Gads 

SCOPUS 

Mietule I., 

Silineviča I. 

Problems in the 

implementation of 

development strategies 

in the context of tourism 

development: the case 

study of Cibla county 

Actual Problems of Economics, Scientific 

economic journal No 1 (151). ISSN 1993-

6788, 289.-296., 

2014 

Grabusts 

Pēteris 
Association rules’ 
parameters impact study 
in statistical data 
analysis example 

The 2nd Virtual International Conference 
on Advanced Research in Scientific 
Slovakia, Areas, 471–476. 

2013 

Grabusts P. Motion Planning of an 
Autonomous Agents in 
2D Grid. 

The 2nd International Conference of 
Informatics and Management Science. 
Slovak Republic. 453–457. 

2013 

Ežmale S., 

Rimšāne I.  
Promoting the 
plurilingual awareness 
in business 
environment: case of 
Rezekne Special 
Economic Zone 

Journal Procedia–Social and Behavioral 
Sciences. Volume 110. 231–240.  
 

2013 
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Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos:   

Autors  Nosaukums Zinātniskais izdevums Gads 

Web of Knowledge 

Grabusts P., 

Valbahs E. 
The analysis of 
effectiveness of the 
shortest path for 
traveling salesman 
problems in 2D grid. 

Proceedings of the 6–th International 
Scientific Conference. Jelgava, 315–320. 
Thomson Reuters Web of Knowledge. 
 

2013 

 

EBSCO 

Žubule Ē.  Evaluation Options of 

Operational Efficiency 

of Public Sector  

Proceedings of International Conference 

“Management Horizons in Changing 

Economic Environment: visions and 

challenges”, Kauna: Vytautas Magnus 

University 

2013. 

Kotāne  I. The assessment of 

methods for 

determination of 

company’s solvency. 

Management Theory and Studies for Rural 

Business and Infrastructure Development.  

Management. 

Vol. 35. No. 4. Scientific Journal.   ISSN 

1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online) 

2013. 

Silineviča I. Implementation 

problems of 

Development 

Strategies: case study 

of Dagda county. 

Integrated and Sustainable Regional 

Development., Jelgava (Latvia). No.31. ISSN 

1691-3078 (AGRIS, EBSCO datu bāzēs) 
 

2013.  

 

Index-Copernicus 
  Žubule Ē. , 

Paleja S. 

Iespējamie nodokļu 

modeļi Latgales reģiona 

ekonomikas stimulēšanai   

 

Sociālo zinātņu žurnāls „Latgales 

tautsaimniecības pētījumi”, Nr.1(6) (līdzautors 

Santa Paleja)  

2014. 

 Kotāne I. Komercdarbības 

efektivitātes jēdziens 

un tā interpretācija.   

Latgales Tautsaimniecības pētījumi: sociālo 

zinātņu žurnāls. Rēzeknes Augstskola. 

Ekonomikas un vadības fakultāte.  

Reģionālistikas zinātniskais institūts. 

Rēzekne: RA Izdevniecība, 2014., 92.- 

116.lpp. (25 lpp). 
 

2014. 

Čerpinska A.,  Sieviešu konkurētspēja 

darba tirgū Latgalē 
Latgales Tautsaimniecības pētījumi: sociālo 

zinātņu žurnāls. Rēzeknes Augstskola. 

Ekonomikas un vadības fakultāte.  

Reģionālistikas zinātniskais institūts. 

Rēzekne: RA Izdevniecība, 2014., 92.- 

116.lpp. (25 lpp). (līdzautori Anda Zvaigzne,  

Inese Saulāja) 

2014 

 Mietule I.,  

Klodāne A. 

Uzņēmuma krīžu 

rašanās un attīstības 

process.  Teorētiskās 

pamatnostādnes un 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi: sociālo 

zinātņu žurnāls. Rēzeknes Augstskola. 

Ekonomikas un vadības fakultāte.  

Reģionālistikas zinātniskais institūts. Rēzekne: 

2014. 
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praktiskā izpēte RA Izdevniecība, 2014., Nr. 1(6) 135.- 151..lpp 

Silineviča I. Rēzeknes novada 

attīstības stratēģijas 

ieviešana tūrisma 

attīstības kontekstā. 

Latgale national Economy research. Journal 

of Social Sciences. Research papers. Rezekne 

(Latvia). Nr.1(6). p 171-185. 

2014 

Silineviča I., Ludzas novada 

attīstības stratēģijas 

ieviešanas izpēte 

tūrisma attīstības 

kontekstā. 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Journal 

of Social Sciences. Research papers. Rezeknes 

Augstskola (Latvia) Nr.1 (5). p.202-212. 

2013 

Dembovska I.,  

Silicka I.  
Lauku tūrisma 

ilgtspējīga attīstība 

Latgalē/ Sustainable 

development of rural 

tourism in Latgale. 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo 

zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 20.-41.lpp. ISSN 1691-5828. 

2014 

Silicka I. , 

Dembovska I.   
Gastronomiskā tūrisma 

piedāvājuma izpēte un 

analīze Latgales 

reģionā/Research and 

analysis of gastronomic 

tourism in Latgales 

region. 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo 

zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola,152-171. ISSN 1691-5828 

2014 

 Krūze M. Kvalitātes vadības 

sistēmas pilnveidošana 

sociālo pakalpojumu 

jomā Rēzeknes 

pašvaldībā 

Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo 

zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 117.-135.lpp. ISSN 1691-5828. 

2014 

 

Zinātniskās publikācijas, kas publicētas citos Latvijas un ārzemju izdevumos 

Autors, 

Līdzautors 

 

 

Nosaukums 

 

Zinātniskais izdevums 

Gads 

Volkova  J. The development of 

the latvian insurances 

market in the context 

of the current 

processes of economy 

The strategies of Modern Science 

Development: Proceedings of the VI 

International scientific-practical conference 

.North Charleston, USA, 

2014 

Kangro I. 

(līdzautors 

Jarinovskis B.)  

Естественнонаучное 

образование в 21 

веке: проблемы и 

пути их решения 

Natural Science Education at a General School. 

19th National Scientific–Practical Conference. 

MMC “Scientia Educologica”. Lithuania, 

Skuodas,  113–123.  ISSN 2335–8408. 

 

2013 

Kangro I.  

(līdzautori 

Teirumnieka Ē., 

Teirumnieks E.,  

Kālis H. 

The mathematical 

modeling of metals 

mass transfer in three 

layer peat blocks. 

Environment. Technology. Resources. 

Proceedings of the 9th International Scientific 

and Practical Conference. Volume I. Rezekne: 

Rēzeknes Augstskola, 87 – 94. ISSN 1691–

5402. 

2013 

Ežmale S.  Integrated Regional Vide. Tehnoloģija. Resursi. 9. starptautiskās 2013 
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Development 

Concepts: Case of 

Rezekne City. 

zinātniski praktiskās konferences materiāli. 1. 

sējums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 229–

234.  

Grabusts P. The Concept of 

Ontology for 

Numerical Data 

Clustering. 

Vide. Tehnoloģija. Resursi. 9. starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences materiāli. 2. 

sējums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 11–16. 

 

2013 

Grabusts P., 

Vabahs E.  

Path planning usage 

for autonomous 

agents. 

Proceedings of the 9th International 

Conference „Environment. Technology. 

Resources”. Vol. 2. Rēzekne: RA 

izdevniecība, 40–45. 

2013 

 

14.STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTO STRUKTŪRVIENĪBU 

UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO UZDEVUMUS STUDIJU VIRZIENA UN KONKRĒTU 

STUDIJU PROGRAMMU ĪSTENOŠANĀ 

  

Studiju virziena īstenošanā ir iesaistītas studiju programmu profilējošo katedru:  

Ekonomikas un vadības  fakultātes Finanšu vadības katedras un Inženieru fakultātes Datorzinātņu 

un matemātikas katedras  administratīvie darbinieki un studiju programmas direktori, Ekonomikas 

un vadības un Inženieru fakultātes dekanāti un tabulā norādīto katedru docētāji. 

N.

p. 

k. 

 

Struktūrvienības nosaukums 

 

Uzdevumi   

1.  RA Ekonomikas un vadības   

fakultāte Finanšu vadības 

katedra 

Profilējošā katedra studiju programmām:   

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika”; 

 Profesionālā studiju programma „Finanses”;   

 Profesionāla maģistra studiju programma „Finanšu vadība”.  

Nodrošina finanšu un grāmatvedības studiju kursus visās studiju 

programmās 

2.  Inženieru fakultātes 

Datorzinātņu un matemātikas 

katedra 

Profilējošā katedra profesionālā bakalaura studiju programmai 

„Elektronikā komercija”.  

Nodrošina informāciju tehnoloģiju studiju kursus profesionālā 

bakalaura studiju programmās „Ekonomika”, „Elektroniskā 

komercija”.   

3.  RA Ekonomikas un vadības 

fakultāte Uzņēmējdarbības 

ekonomikas  katedra  

Nodrošina uzņēmējdarbības  un  vadības studiju kursus visās 

studiju programmās  

4.  RA Ekonomikas un vadības 

fakultāte Dabas un 

inženierzinātņu katedra  

Nodrošina dabas zinātņu un inženierzinātņu studiju kursus, 

piemēram  darba un civilā aizsardzība, ergonomika profesionālā 

bakalaura studiju programmās  „Ekonomika”, „Elektroniskā 

komercija”.   

5.  RA Izglītības un dizaina 

fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras 

Nodrošina svešvalodu un sporta (pilna laika studijas) studiju 

kursus profesionālā bakalaura  studiju programmās  

„Ekonomika”, „Elektroniskā komercija”.    

6.  RA Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātes Tiesību 

zinātņu  katedra 

Nodrošina tiesību zinātņu studiju kursus profesionālā bakalaura 

studiju programmās  „Ekonomika”, „Elektroniskā komercija”.    

7.  RA Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātes Humanitāro 

zinātņu katedra 

Nodrošina socioloģijas studiju kursu profesionālā bakalaura 

studiju programmās „Ekonomika” un „Elektroniskā komercija”.  
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15.STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ NEPIECIEŠAMĀ MĀCĪBU 

PALĪGPERSONĀLA RAKSTUROJUMS 

 Studiju virziena īstenošanā iesaistīts šāds mācību palīgpersonāls:  

 Metodiķis;   

 Izglītības darba speciālists – lietvedis.  

Metodiķa pienākumi studiju virziena  īstenošanā:   

1. Sadarbībā ar RA struktūrvienībām organizēt seminārus, informatīvus pasākumus 

studējošajiem, sniedzot informāciju par studiju procesu, studiju maksām, praksēm, iekšējo 

informācijas sistēmu, studentu tiesībām un iespējām RA (par bibliotēkas pakalpojumiem, 

ERASMUS programmām, sporta un kultūras aktivitātēm u.c. iespējām, ko studējošais var 

izmantot studiju laikā). 

2. Sniegt docētājiem metodisko palīdzību un konsultācijas par informācijas sistēmas 

papildināšanu, studiju procesam nepieciešamo dokumentu izstrādi un noformēšanu, informēt 

par termiņu ievērošanu. 

3. Ierosināt veikt nepieciešamās izmaiņas nodarbību sarakstos, koordinēt nodarbību atstrādāšanas 

grafiku saskaņā ar docētāju vajadzībām un pieprasījumiem un nodrošināt informācijas 

nodošanu docētājiem un studējošajiem. 

4. Plānot un kontrolēt individuālos studiju grafikus studentiem, kas atgriezušies no studijām 

ārzemēs vai imatrikulēti studijām vēlākajos studiju posmos.  

5. Sagatavot docētāju konsultāciju grafiku. 

 

Izglītības darba speciālista – lietveža pienākumi studiju virziena īstenošanā: 

1. Sadarbībā ar studiju programmu direktoriem sagatavot ierosinājumus studiju laika grafiku 

pārbaudījumu norisei – studiju darbiem, profesionālajām praksēm, gala pārbaudījumiem, u.c. 

2. Sadarbībā ar studiju programmu direktoriem sagatavot studentu prakses dokumentāciju, 

metodiskos norādījumus un organizēt informatīvus seminārus studējošajiem par prakses 

norises gaitu; nodrošināt prakšu līgumu un prakses pārskatu uzskaiti un iesniegšanas termiņu 

kontroli. Apkopot informāciju par prakses vietām, prakses vadītājiem. 

3. Organizēt studentu pieteikšanos uz brīvās izvēles kursiem  un darbu tēmām, apkopot 

informāciju un iesniegt to katedras/ tematiskās jomas vadītājam apstiprināšanai katedras/ 

tematiskās jomas sēdē. 

4. Informēt un konsultēt studentus studiju jautājumos – par darbu tēmām, praksēm, docētāju 

pieņemšanas laikiem u.c. 

5. Piedalīties studentu, absolventu, darba devēju un docētāju aptauju, kas saistītas ar studiju 

procesu, organizēšanā. 
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16.INFORMĀCIJA PAR ĀRĒJIEM SAKARIEM 

16.1.Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

Ekonomikas un vadības fakultātes sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, 

pašvaldībām u. c. organizācijām studiju virziena „Ekonomika” ietvaros, kas tika realizēta 

2013./2014.st.gadā: 

1) Rēzeknes Uzņēmēju biedrība – studentu prakšu organizēšana un līdzdalība pasākumu 

organizēšanā; 

2) Latvijas Banka - līdzdalība pasākumu (diskusiju) organizēšanā; 

3) Rēzeknes Tūrisma informācijas centrs - studentu prakšu organizēšana un līdzdalība 

pasākumu organizēšanā; 

4) Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde – līdzdalība pasākuma „Karjeras dienas” 

organizēšanā; 

5) Valsts Ieņēmumu dienests, SWEDBANK, banka CITADELE, SIA ,,EVIS Ltd” u.c. – 

studentu prakšu organizēšana un līdzdalība Valsts gala pārbaudījumu komisijās; 

6) Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes brīvā ekonomiskā zona,  Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera – studentu prakšu organizēšana, līdzdalība pasākumu organizēšanā, 

stratēģisko dokumentu izstrāde. 

 

16.2.sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 

RA EVF studiju virziena „Ekonomika”ietvaros sadarbojas ar LU, DU, LLU, BA, 

JAK u.c. augstākās izglītības iestādēm Latvijā:  

1) studiju virziena programmu un studiju kursu saturiskā analīze  (LU, DU, BA, JAK, 

Malnavas koledža); 

2) studiju virziena docētāji (asoc.prof. I.Mietule, prof.I.Silineviča) vada disertācijas un 

piedalās DU doktorantūras studiju programmas „Ekonomika” realizācijā; 

3)  studiju virziena docētāji (asoc.prof. I.Mietule, doc.I.Arbidāne) piedalās valsts 

kvalifikācijas eksāmenu komisijās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā;  

4) studiju virziena docētāji (lekt. I.Kotāne, Ē.Višķers, A.Čerpinska) piedalās kvalifikācijas 

darbu recenzēšanā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā; 

5) studiju virziena „Ekonomika” valsts eksāmenu komisijās tiek pieaicināti docētāji no 

Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes. 
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RA EVF studiju virziena „Ekonomika” ietvaros ir noslēgti 27 sadarbības līgumi ar 

augstākās izglītības iestādēm ārvalstīs. (1.pielikums). 2013./2014.st.gadā tika realizētas aktivitātes 

studiju procesa ietvaros ar sekojošām augstākās izglītības iestādēm ārvalstīs: 

1) Polonia University in Czenstochowa, Polija 

2) Utenos Kolegija/University of Applied Sciences, Lietuva 

3) EKOMEN, Igaunija 

4) Kaunas University of Applied Sciences, Lietuva 

5) Suleyman Demirel University, Turcija 

6) Utenos Kolegija/University of Applied Sciences, Lietuva 

7) Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences, Lietuva 

8) Igaunijas Drošības Zinātņu Akadēmija, Igaunija 

9) Skarbek University, Polija, Varšava 

10) Business Academy and HPS Valašské Meziříčí, Čehijas Republika 

11) Yerevan State University, Armēnija 

12) Pskovas Valsts Universitāte, Krievija 

 

16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti 

 

LLP Erasmus programmas ietvaros studiju virziena studenti 2013./2014. St.gadā studēja vai 

izgāja praksi ārvalstīs: 

1. SAMUŠENKOVA Jūlija, 2. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma 

„Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Vilniaus 

Kolegija/University of Applied Sciences, Lietuva;  

2. RUSIŅŠ Andris,  2.kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Uzņēmējdarbības tiesības”), Kauno Kolegija/University of Applied 

Sciences, Lietuva; 

3. MELNACIS Guntis,  2. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Kauno Kolegija/University of Applied 

Sciences, Lietuva; 

4. CUNSKA Dzintra, 2. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Utenos Kolegija/Utena University of 

Applied Sciences, Lietuva; 

5. ŠUMILOVA Renāte,  2. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Utenos Kolegija/Utena University of 

Applied Sciences, Lietuva; 
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6. JAKOVENKO Alina, 2. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Vilniaus Kolegija/University of 

Applied Sciences, Lietuva;  

7. KOŠKORJOVA Jolanta, 2. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma 

„Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Vilniaus 

Kolegija/University of Applied Sciences, Lietuva;  

8. BELINSKA Inga, 2. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Vilniaus Kolegija/University of 

Applied Sciences, Lietuva;  

9. SJOMKĀNE Sigita, 3. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Kauno Kolegija/University of Applied 

Sciences, Lietuva;  

10. TIHANOVA Tatjana, 3. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Kauno Kolegija/University of Applied 

Sciences, Lietuva;  

11. STEPANOVA Kristine, 2. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma 

„Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), Utenos Kolegija/Utena 

University of Applied Sciences, Lietuva; 

12. KOŠKORJOVA Jolanta, 1. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma 

„Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”),  prakse GRECOTEL, 

Grieķija; 

13. BILINSKA Inga, 1. kurss, profesionālā bakalaura studiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”),  prakse GRECOTEL, Grieķija; 

14. LITAVNIECE Laura, 1. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”),  prakse GRECOTEL, Grieķija; 

15. JAKOVENKO Alina,  1. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”),  prakse Iberostar Odysseus,  Grieķija; 

16. STEPANOVA Kristine, 1. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma 

„Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”),  prakse Iberostar 

Odysseus,  Grieķija; 

17. STEMPERE Daira, 3. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), prakse GRECOTEL, Grieķija; 

18. KIVLENIECE Sigita, 1. kurss, profesionālā bakalaura sstudiju programma „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”), prakse Aristoteles holiday resort&spa, 

Grieķija; 
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19. VANAGA Aija, 2.kurss, profesionālā maģistra studiju programma “Finanšu vadība”, 

prakse Aureus Capital OU, Igaunija;  

20. PAURIS Edgars, 3.kurss, profesionālā bakalaura studiju programma” Elektroniskā 

komercija”, prakse Hotel Aristoteles &Resort, Grieķija; 

21. POĻAKOVS Viktors, 4.kurss, profesionālā bakalaura studiju programma” Elektroniskā 

komercija”, Klaipēdas Valsts koledža, Lietuva;  

22. KRAKOPS Jānis, 4.kurss, profesionālā bakalaura studiju programma” Elektroniskā 

komercija”, Klaipēdas Valsts koledža, Lietuva. 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „EKONOMIKA”  RAKSTUROJUMS 

 

17.STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai  

atbilstošus speciālistus, kas ir apguvuši ekonomista profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, 

praktiskās un pētnieciskā darba prasmes, kā arī padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences 

izvēlētajā specializācijas virzienā (finansēs un  grāmatvedībā vai uzņēmējdarbības tiesībās) 

darbam valsts un pašvaldību institūcijās, komercsabiedrībās, nevalstiskajās organizācijās un 

starptautiskajos uzņēmumos. 

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti šādi uzdevumi: 

 Nodrošināt programmā studējošajiem iespēju iegūt vispusīgas zināšanas un izpratni 

ekonomikas nozarē kopumā, kā arī prasmes un kompetences atbilstoši izvēlētajam 

specializācijas virzienam. 

 Nodrošināt programmā studējošajiem praktisko iemaņu apguvi un profesionālās 

darbības realizāciju ekonomikā, finansēs, grāmatvedībā un uzņēmējdarbības tiesībās.  

 Veidot programmā studējošajiem prasmes pielietot zinātnisko pieeju problēmu 

risināšanā un veikt pētniecisko darbību, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un 

prasmes. 

 Sekmēt studējošajiem vispārējo prasmju attīstību, t.sk., prezentācijas, komunikācijas 

spējas, spēja strādāt komandā u.c. 

 Nodrošināt studiju programmas satura un studiju procesa pilnveidošanu atbilstoši tirgus 

prasību izmaiņām. 
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18.STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI 

 

Studiju programmas studiju rezultāti atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim 

un Latvijas piektā līmeņa Ekonomista profesijas standartā norādītajām prasībām. Programmā ir 

definēti šādi studiju rezultāti: 

- spēj parādīt ekonomista profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties ekonomikas zinātnes un 

profesijas augstākajos sasniegumos; 

- spēj parādīt ekonomikas jomas jēdzienu un likumsakarību izpratni; 

- spēj izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu un 

pētniecisko darbību; 

- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot; 

- spēj pieņemt un pamatot lēmumus, risināt problēmas ekonomista profesionālajā jomā; 

- spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos un neskaidros apstākļos 

- izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību; 

- spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumu ekonomikā, tos 

izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

- spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi; 

- spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā; 

- spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu. 

 

19.STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS (STUDIJU KURSU UN STUDIJU MODUĻU 

SARAKSTS UN TO APJOMS KREDĪTPUNKTOS, SADALĪJUMS PA STUDIJU 

PROGRAMMAS OBLIGĀTĀS, IEROBEŽOTĀS IZVĒLES VAI BRĪVĀS IZVĒLES 

DAĻĀM, NORĀDOT TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, ĪSTENOŠANAS 

PLĀNOJUMS) 

Studiju programmas satura un tās īstenošanas loģiskas pēctecības analīzei izstrādāts studiju 

programmas konceptuālais plāns.  Studiju programmu skat.  pielikumā.  

 

Studiju kursi 1.gads (KP) 2.gads (KP) 3.gads (KP) 4.gads (KP) Kopā 

(KP) 1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

1. Vispārizglītojošie studiju 

kursi   

12 6  2     20 

2. Nozares teorētiskie 

pamatkursi   

6 10 14 4 3    37 

3.  Nozares specializācijas 

kursi  
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3.1. specializācija „Finanšu 

un grāmatvedības vadība”  

2 4 2 12 17 20 20 20 97 

3.2. specializācija 

„Uzņēmējdarbības tiesības” 

2 4 2 12 17 20 20 20 97 

4. Brīvas izvēles kursi  - - 4 2 - - - - 6 

Studiju programmā 

KOPĀ: 

20 20 20 20  20 20 20 20 160 

 

Studiju programmas  konceptuālais plāns nepilna laika studijām 

 

Studiju kursi 1.gads 

(KP) 

2.gads 

(KP) 

3.gads 

(KP) 

4.gads 

(KP) 

5.gads 

(KP) 

Kopā 

(KP) 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s 10.

s 

1. Vispārizglītojošie studiju 

kursi   

10 8  2       20 

2. Nozares teorētiskie 

pamatkursi   

4 4 12 10 4 3     37 

3. Nozares specializācijas 

kursi  
           

3.1. specializācija „Finanšu 

un grāmatvedības vadība”  

2 4 - 2 12 13 14 13 17 20 97 

3.2. specializācija 

„Uzņēmējdarbības tiesības” 

2 4 - 2 12 13 14 13 17 20 97 

 4. Brīvas izvēles kursi  - - - 4 - 2 - - - - 6 

Studiju programmā 

KOPĀ: 

16 16 16 16 16 16 14 13 17 20 160 

 

 

20.STUDIJU KURSU UN STUDIJU MODUĻU (JA TĀDI IR) APRAKSTI 

  

Studiju programmas studiju kursu apraksti un sagaidāmie rezultāti ir atspoguļoti studiju 

kursu programmās, tiešsaistē LUIS (Latvijas Universitātes Informatīvajā Sistēmā): https://luis.lu.lv, 

studiju kursu kalendārajos plānos e-studiju platformā http://ekursi2.ru.lv 

Studiju kursi sagaidāmie rezultāti atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, 

un Ekonomista profesijas standartā norādīto profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču prasībām.  

 

21.STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

 

Studiju programma ir izveidota un tiek īstenota kopš 1997. gada.  Studiju programma ir 

paredzēta piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studiju programmai kārtējam studiju 

gadam tiek sastādīts studiju plāns, ko apstiprina fakultātes Dome un atskaiti par to sniedz studiju 

programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumā.  

https://luis.lu.lv/
http://ekursi2.ru.lv/
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Studiju ilgums un organizācijas veids:  pilna laika klātienes studijās – 4 gadi (8 semestri) un 

nepilna laika neklātienes studijās – 5 gadi (10 semestri); 

Lai programmas īstenošanas gaitā nodrošinātu individuālo pieeju un atgriezenisko saiti, 

tiek  realizētas sekojošas aktivitātes: 

1) ~ 50 % no kontaktstundām ir praktiskās nodarbības, kuras tiek organizētas nelielās 

grupās (10-15 studenti),  kur studenti apgūst profesionālās iemaņas un pieredzi;  

2) pētnieciskā darba organizēšanā (piem., studiju darba, diplomdarbu vadīšanā) tiek 

ņemtas vērā studējošo vēlmes zinātniskā vadītāja izvēlē, kas sekmē savstarpējo 

sapratni, komunikāciju un pētnieciskā darba ražīgumu,  studentiem ir zinātnisko tēmu 

brīva izvēle. 

3) semestra ietvaros akadēmiskajam personālam ir relatīvi neliels skaits vadāmo studentu 

(max 10), kas sekmē individuālo pieeju. Vismaz reizi nedēļā docētājiem ir noteikts  

konsultāciju laiks,  kad students tiekas individuāli vai arī izmantojot  e-pastu, Skype, 

Moodle, tālruni vai norunājot individuālu konsultāciju ārpus konsultāciju laika.    

4) Studējošajiem vismaz  reizi nedēļā ir pieejams programmas direktors, katedras 

vadītājs, pilna laika studentiem neformālais kurators.    

5) Studentiem tiek piedāvāti  brīvās izvēles studiju kuri.    

Nepilna laika studiju forma sastāv no 2 ievirzes sesijām (nodarbības auditorijā – lekcijas 

un praktiskās nodarbības), studentu patstāvīgā darba (kontroldarbi, referāti, studiju darbi, prakses) 

un eksāmenu sesijas. Studiju kursu programmās un kalendārajos plānos, atbilstoši kursa 

specifikai, tiek paredzētas lekcijas, praktiskās nodarbības un studentu patstāvīgais darbs. Nepilna 

laika studentiem tiek nodrošināti izdales studiju materiāli vai materiāli pieejami Moodle 

platformā.   

Studiju programmas apjoms – 240 ECTS, tai skaitā, vispārizglītojošie studiju kursi  – 30 

ECTS; Nozares teorētiskie pamatkursi – 55.5 ECTS; Nozares specializācijas kursi – 145.5 ECTS, 

t.sk., profesionālā prakse 39 ECTS un diplomdarbs – 18 ECTS;  Brīvās izvēles daļa – 9 ECTS. 

Programmā ir iespēja izvēlēties specializācijas moduli „Finanšu un grāmatvedības vadība” vai 

„Uzņēmējdarbības tiesības”. 

Visos studiju kursos, atbilstoši kursa specifikai, tiek paredzēti praktiskie darbi, semināri 

vai laboratorijas darbi. Praktisko darbu apjoms (~50 % no kontaktstundām) ir noteikts studiju 

kursa programmā. 

Studiju programma paredz 3 studiju darbu izstrādi un aizstāvēšanu, katrs 2 KP apjomā,  to  

specifika ir atbilstoša attiecīgajai specializācijai. Studiju darbu mērķis ir studentu radošā darba 

attīstība, pētniecisko prasmju apliecināšana un pētniecisko kompetenču iegūšana.   
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Prakses vietas izvēlas pats students  atbilstoši metodiskajos norādījumos par praksi 

iekļautajai programmai ekonomista profesijas apgūšanai,  savām interesēm un nākotnes 

nodomiem, saskaņojot ar studiju programmas direktoru, vai piedāvā RA. Profesionālās prakses 

metodiskie norādījumi ir saskaņoti ar ekonomista profesijas standartu  un  studiju rezultātiem 

(tiešsaiste http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/) 

  Ar katru studentu, RA un prakses vietu tiek noslēgts atsevišķs trīspusējais īstermiņa 

līgums. Studiju programmas studenti, ņemot vērā studiju programmas specifiku, kā potenciālās 

prakses vietas ir izvēlējušies galvenokārt Latvijas, īpaši Latgales reģiona dažāda profila 

uzņēmumu un valsts iestāžu struktūrvienības, banku filiāles, apdrošināšanas sabiedrību nodaļas, 

VID nodaļas, kā arī pašvaldības. Prakses noslēgumā students katedrā iesniedz prakses laikā 

sagatavotos prakses materiālus un tiek rīkota prakses noslēguma diskusija -  ieskaite.  

 

22.PRASĪBAS, UZSĀKOT STUDIJU PROGRAMMU 

 

Uzsākot studijas, studējošajiem ir atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, lai 

sasniegtu plānotos studiju rezultātus, jo uzņemšana notiek  konkursa kārtībā, par konkursa 

kritērijiem nosakot divu centralizēto eksāmenu (izvēloties divus no minētajiem: matemātika, 

svešvalodas vai latviešu valoda un literatūra), reflektants var iegūt arī papildpunktus par 

centralizētajiem eksāmeniem svešvalodās, kā arī iegūtu godalgoto vietu Latvijas valsts olimpiādēs 

(saraksts noteikts katru gadu) vai iesniedzot apliecību par Latvijas Uzņēmējdarbības un 

menedžmenta akadēmijas (LUMA) projekta „Esi līderis” interešu izglītības programmas sekmīgu 

apgūšanu.  

   

23.STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA (IZMANTOTĀS 

STUDIJU METODES UN FORMAS, TĀLMĀCĪBAS METOŽU IZMANTOŠANA) 

 

Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes (lekcijas, praktiskās 

nodarbības un semināri, situāciju spēles, lomu spēles, diskursa analīze, darbs ar datu bāzēm, 

projekti  u.c.). Studentiem ir pieejamas e-studijas, izveidoti studiju kursi Moodle platformā. 

Studiju kursos liela uzmanība ir veltīta jaunāko informācijas tehnoloģiju, kā arī nozares specifisko 

datu bāzu izmantošanai.  

Studentiem Rēzeknes Augstskolas telpās ir brīvi pieejams bezvadu internets. Ikvienam 

studentam ir iespēja izmantot RA datorklašu datorus, kopēšanas iekārtas, printerus, ploteri, 

skenerus un attiecīgo datorprogrammu nodrošinājumu. 

Ir izveidots konfliktu novēršanas un problēmu saskaņošanas un risināšanas mehānisms, 

piemēram, studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/
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administratīvo lēmumu; studentiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo 

intereses (tiešsaiste http://www.ru.lv/augstskola/parvalde/senats/) RA Senāta darbības nolikums, 

6.4.punkts). RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu 

gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas 

direktoru, katedras vadītāju vai dekānu. Nolikums par kursu eksāmeniem un ieskaitēm un 

Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA nosaka pārbaudījumu norises kārtību un 

apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. (tiešsaiste 

http://www.ru.lv/studentiem/dokumenti_studentiem/) 4.sad. Studentu vērtēšana (kritēriju, 

metodes, uzraudzība) 

 

24.VĒRTĒŠANAS SISTĒMA (IZGLĪTĪBAS KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANAS 

METODES STUDIJU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI UN NOVĒRTĒŠANAI, 

PĀRBAUDES FORMAS UN KĀRTĪBA) 

 

Zināšanu vērtēšanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, 

fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, līdz ar to tie ir pieejami studējošajiem. Kalendārie plāni 

tiek izsniegti studējošajiem semestra sākumā, līdz ar to vērtēšanas prasības ir skaidras un 

pieejamas, studējošajiem jau uzsākot kursa apguvi. Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir 

pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana. Problēmrisināšanas prasmes tiek attīstītas visos studiju 

kursos praktiskajās nodarbībās, semināros, grupu darbos u.tml. 

Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā 

(apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajiem atgriezenisko 

informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod 

informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studentu 

papildināt zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. Savukārt 

summatīvā vērtēšana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju 

kurss kopumā. Šāda vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju 

kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas formas (testus, referātus, 

projektus u. c.), docētājs pārbauda, kā studējošais ir apguvis konkrēta temata, tēmas vai visa 

studiju kursa saturu. Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstiski. Pārbaudījumu saturā 

tiek iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan situāciju analīze, interpretācija un risināšana.

 Vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus 

(informāciju sk. http://staff.ru.lv /Mācību daļa/aptauja “No sesijas līdz sesijai“). Zināšanu 

vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, 

fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, kas semestra sākumā tiek izsniegts studējošajiem, kā 

http://www.ru.lv/augstskola/parvalde/senats/
http://www.ru.lv/studentiem/dokumenti_studentiem/
http://staff.ru.lv/


 36 

arī ir pieejams e- vidē. Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā – semināros, ieskaitēs, 

radošo darbu projektos, praktikumos un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētajās 

ieskaitēs semestra noslēgumā, gala pārbaudījumos, piemēram, studiju kursa vērtējumu veido 20 % 

par izpildīto patstāvīgo darbu, 10 % par kontroldarbiem studiju laikā, 20 % par dalību praktiskajās 

nodarbībās un 50 % par vērtējumu gala pārbaudījumā (eksāmens, ieskaite) 

 

25.STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS 

Pilna laika studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, no studiju kredītiem vai 

pašu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. Nepilna laika studijas tiek finansētas no 

studiju kredītiem vai pašu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. Studiju programmas 

izmaksas tiek aprēķinātas RA grāmatvedībā. Studiju maksas lielumu katram studiju gadam izskata 

un apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 2013./2014. st. g. pilna laika studijām – Ls 800 gadā; 

nepilna laika studijām – Ls 640 gadā. 

 

26.STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA VALSTS AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS 

STANDARTAM VAI PROFESIJAS STANDARTAM UN PROFESIONĀLĀS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS VALSTS STANDARTAM UN CITIEM NORMATĪVAJIEM 

AKTIEM AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika” 

ir saskaņota  ar piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartu „Ekonomists” 

(tiešsaiste http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf un Noteikumiem 

par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

(http://likumi.lv/doc.php?id=268761), līdz ar to studiju programmas saturs un iegūstamā 

kvalifikācija atbilst studiju programmas nosaukumam. 

 

27. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM 

STUDIJU VIRZIENAM ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU 

PROGRAMMA LATVIJĀ TIEK ĪSTENOTA) UN VISMAZ DIVĀM EIROPAS 

SAVIENĪBAS VALSTS ATZĪTU AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU 

PROGRAMMĀM 

 

Akreditējamās studiju programmas  salīdzināšanai programmas tika izvēlētas pēc šādiem 

kritērijiem: 

 līdzīgs nosaukums; 

 līdzīgs studiju apjoms; 

 pieejama detalizēta studiju programma. 

http://likumi.lv/doc.php?id=268761
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Salīdzinājums studiju programmai ‘EKONOMIKA” tika veikts katrai specializācijai 

atsevišķi, t.i. specializācijai “Finanšu un grāmatvedības vadība” un “ Uzņēmējdarbības tiesības”.  

1) Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

“EKONOMIKA” (specializācija „Finanšu un grāmatvedība vadība”) salīdzinājums ar 

Ziemeļaustrumu Universitates profesionālo studiju koledžas programmu.  

Pēc iepriekš minētajiem kritērijiem salīdzināšanai tika izvēlēta „ Ziemeļaustrumu 

Universitātes profesionālo studiju koledžas” (Northeatern University College of Professional 

studies -NEU) (ASV) bakalaura programma „ Finanses un grāmatvedība” 

Lai vieglāk būtu salīdzināt kursus ar dažādiem nosaukumiem, visi kursi tika sagrupēti pa 

studiju jomām.  

Salīdzinot studiju programmas, var secināt, ka studiju saturs ir samērā līdzīgs. 

Ievērojamākās atšķirības: 

 NEU neapgūst svešvalodas, bet pilnveido savu dzimto (angļu) valodu, RA  analogie kursi 

varētu būt “Dokumentu pārvaldība” un “Pētnieciskā darba organizācija”, kā arī rakstīšanas 

iemaņas tiek apgūtas studiju darbos, profesionālās prakses atskaites sagatavošanā un 

diplomdarbā. 

 RA  ir studiju kurss ”Tirgzinība”, NEU neapgūst šādu studiju kursu. 

 NEU ir apjomīgāka analīzes daļa (21 qh), RA ir 7 (KP). 

 RA ir apjomīgāka grāmatvedības daļa (22 KP), bet NEU ir tikai (9 qh). 

 NEU ir iekļauti politiskie kursi par rases, diversitātes (tai skaitā seksuālās), dzimtes 

(gender) studijām, vēstures un zinātnes perspektīvu. 

 NEU ir ievērojams apjoms (29qh) nedefinētas brīvās izvēles, RA – 6 kredītpunkti. 

 RA ir trīs studiju darbi (kopā 6 K), diplomdarbs (12 KP) un profesionālā prakse (26KP), 

kas nav definēti NEU programmā. 

Galvenās studiju satura atšķirības var izskaidrot ar reālo pieprasījumu darba tirgū. RA 

ievērojamā apjomā gatavo speciālistus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ar to ir izskaidrojams 

pieprasījums pēc specifiskām zināšanām atsevišķu nozaru grāmatvedības jomās un mazāka 

interese par analīzi. 

2) Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura  studiju programmas 

“EKONOMIKA”  (specializācija „Finanšu un grāmatvedība vadība”) salīdzinājums ar 

Mariboro Universitātes (Slovēnija) ekonomikas bakalaura programmu.   

Ievērojamākās atšķirības studiju programmu salīdzinājumā: 

 Mariboro Universitātē ir bakalaura programma ekonomikā, kurā ir izdalītas atsevišķi 

specializācijas „Finansēs un banku darbībā” (FB) un „Grāmatvedībā un auditā” (AA). 
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 Mariboro unversitāte ir tikai viens priekšmets ar nosaukumu grāmatvedība, pārējos finanšu 

grāmatvedības jautājumus sedz nodokļu priekšmeti. RA ir tikai viens nodokļu priekšmets 

ar 4 KP, bet Mariboro Universitātē 4 ar kopējo stundu skaitu 350 stundas. Ja viens RA 

kredītpunkts atbilst 18,75 MU stundām, tad grāmatvedības un nodokļu priekšmeti ir 

apmēram 21KP MU pret 26 KP RA. 

 Grāmatvedības virziena studentiem ir ievērojami lielāks audita un analīzes bloks, apmēram 

22 KP, RA studentiem tas ir 7 KP . 

3) Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura  studiju programmas 

“EKONOMIKA”  (specializācija „Uzņēmējdarbības tiesības”) salīdzinājums ar 

Dublinas Universitātes koledžas programmu.   

Salīdzinājumam tika izvēlēta Dublinas Universitātes koledžas  (UCD – University College 

Dublin) programma. Programmas ilgums 4 gadi. 

Ievērojamākās atšķirības studiju programmu salīdzinājumā: 

 UCD ir plašāks juridisko zinātņu bloks, kurā kā obligātā sastāvdaļa ir ievērojams 

konstitucionālo tiesību apjoms. 

 Uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas teorijas, personāla vadības un grāmatvedības bloku 

var uztvert par līdzīgu RA programmai. 

 RA ir krietni plašāka Finanšu vadības sadaļa. 

 UCD piedāvā ļoti plašu izvēles priekšmetu klāstu, kura ir pārstāvēti visi ekonomikas 

priekšmetu bloki, taču jāizvēlas ir tikai 2 priekšmeti. Plašāka specializācijas iespēja ir 

juridiskajā jomā, kur kopumā ir jāizvēlas 10 priekšmeti. Visiem izvēles priekšmetiem ir 5 

KP. 

4) Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura  studiju programmas 

“EKONOMIKA”  (specializācija „Uzņēmējdarbības tiesības”) salīdzinājums ar Vīnes 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības universitātes (VEUU) (University of economics and 

business – Wirtschafts iniversität Wien)  programmu “Uzņēmējdarbības tiesībās” 

Ievērojamākās atšķirības studiju programmu salīdzinājumā: 

 Programmas salīdzināt tieši nevar, jo Vīnes Universitātes programmā apmācību ilgums ir 

trīs gadi un piešķiramais grāds ir  tiesību zinātnē, RA ir 4 gadu programma un dod grādu 

ekonomikā. 

 VEUU programmā ir lielāks uzsvars tiesību zinātnei nekā tas ir RA studiju programmā,  ir   

plašs konstitucionālo tiesību bloks, kas RA studiju programmā nav iekļautas.  

 Gandrīz visi ekonomikas studiju kursi ir arī VEUU programmā, VEUU nav tirgzinības 

daļas, analīzes studiju kursi  kopā ar grāmatvedības uzskaiti, kopā 12 ECTS, nav iekļauta 

finanšu vadības daļa. 
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Salīdzinājumu ar Latvijas augstskolu programmām var veikt detalizētāk, jo ir vienādas 

likumdošanas prasības programmām. Salīdzinājumam tika izvēlēta LLU Ekonomikas akadēmiskā 

bakalaura programma ar specializācijām „Grāmatvedība un finanses” un „Tiesību zinātnes”, 

galvenās atšķirības nosaka tas, ka LLU ir akadēmiskā bakalaura studiju, bet RA – profesionālā 

bakalaura programma: 

5) Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

“EKONOMIKA” (specializācija „Finanšu un grāmatvedība vadība”) salīdzinājums ar 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes bakalaura programmu ekonomikā ar 

specializāciju „Grāmatvedībā un finansēs”.  

Ievērojamākās atšķirības studiju programmu salīdzinājumā: 

 LLU prakse ir 8KP, RA - 26 KP.( likumdošanas prasības);  

 LLU kopumā ir 8 studiju darbi ar 14 KP kopā, RA ir trīs studiju darbi ar 6 KP. 

 LLU ir lauksaimniecības priekšmeti (izskaidrojams ar augstskolas specializāciju), kopumā 

14,5 KP, kādu nav RA. 

6) Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

“EKONOMIKA” (specializācija „Finanšu un grāmatvedība vadība”) salīdzinājums ar 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes bakalaura programmu ekonomikā ar 

specializāciju „Tiesību zinības” 

Ievērojamākās atšķirības studiju programmu salīdzinājumā: 

 LLU definēto priekšmetu daļa pa specializācijām ir gandrīz vienāda. 

 Salīdzinājumu grūti veikt, jo LLU ir 10 KP nedefinēti tiesību priekšmeti B daļā un 22KP 

nedefinētie izvēles specializācijas priekšmeti. No programmas nav saprotams, vai tie visi 

attiecas uz tiesību zinībām, jeb arī kāda daļa attiecas uz ekonomiku un vadīšanu. Ja 

pieņem, ka visa specializācija ir tiesībās, tad LLU ir ievērojams tiesību priekšmetu 

pārsvars 40KP, RA tie ir tikai 22KP. (2. pielikums ) 

 

28.INFORMĀCIJA PAR STUDĒJOŠAJIEM 

28.1.studējošo skaits 2013./2014.studiju gadā (uz 01.10.2013.):   

N. 

p. 

k. 
Studiju programma 

pilna 

laika 

studijas 

nepilna 

laika 

studijas 
Kopā 

1.  
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma ”EKONOMIKA” (specializācija Finanšu un 

grāmatvedības vadība)  

65 38 103 

2.  
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma ”EKONOMIKA” (specializācija Uzņēmējdarbības 

tiesības)  

26 - 26 

 Kopā: 91 38 129 
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28.2.pirmajā  studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 2013./2014.studiju gadā 

 

 

 

28.3. Absolventu skaits 2013./2014.st.g.  

 

29.STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

 

Katru semestri tiek organizētas studējošo aptaujas par studiju programmas realizācijas 

gaitu, docētāju darba kvalitāti, studenti pauž savu viedokli par studiju procesu un iespējām tā 

uzlabošanai.  

Analizējot 2013./2014.st.g. veiktās anketēšanas rezultātus, atbildot uz jautājumu  „Vai Jūs 

apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies?” pamatā studenti atbildēja pilnībā apmierina 

(24%) vai apmierina (67%), studenti apmierināti ar nodarbību grafika plānojumu (72%). Uz 

jautājumu „Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums?” ar jā atbildēja 80% respondentu. 

Mācību literatūras un citu mācību metodisko līdzekļu nodrošinājums studiju procesā vairākumā 

gadījumu ir pietiekošs (89%). Aptaujas rezultāti liecina, ka visi studenti studiju procesā izmanto 

elektroniskos resursus un/ vai apgūst studiju kursa daļas elektroniski (100%), biežāk atzīmētie 

docētāji lekt.A.Puzule, asoc.prof.Ē.Žubule, lekt.A.Klodāne, asoc.prof.I.Mietule, lekt.A.Čerpinska, 

lekt.D.Znotiņa, lekt.Ē.Višķers, lekt.V.Korkla, asoc.prof.K.Laganovska, lekt.A.Zorins, 

lekt.I.Beinaroviča-Litvinova, lekt.L.Amantova-Salmane, lekt.J.Volkova, lekt.I.Kotāne, 

lekt.E.Purviņš.  Atbilde uz jautājumu „Kā vērtējat informācijas iegūšanu par studiju procesu 

fakultātē?” pārsvarā sniegta atbilde - ir pietiekams (85%). 

N. 

p. 

k. 
Studiju programma 

pilna 

laika 

studijas 

nepilna 

laika 

studijas 
Kopā 

1.  
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma ”EKONOMIKA” (specializācija Finanšu un 

grāmatvedības vadība)  

20 5 25 

2.  
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma ”EKONOMIKA” (specializācija Uzņēmējdarbības 

tiesības)  

10 - 10 

 Kopā: 30 5 35 

N. 

p. 

k. 
Studiju programma 

pilna 

laika 

studijas 

nepilna 

laika 

studijas 
Kopā 

1.  
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma ”EKONOMIKA” (specializācija Finanšu un 

grāmatvedības vadība)  

16 3 19 

2.  
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma ”EKONOMIKA” (specializācija Uzņēmējdarbības 

tiesības)  

- - - 

 Kopā: 16 3 19 
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Aptaujā noskaidrots studentu viedoklis par katra studiju kursa svarīgumu un pasniegšanas 

līmeni, šī aptauja kalpo kā atgriezeniskā saikne un studiju procesa novērtējums. Aptaujas rezultāti 

tiek izskatīti katedras sēdē. Aptaujas savu studiju kursu ietvaros veic arī paši docētāji.  

 

30.ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

 

Studiju programmas absolventu aptauja tika veikta 2014.gada novembrī. Detalizētāka 

aptaujas analīze pieejama RA Studiju daļā, apskatīti svarīgākie aptaujas rezultāti.  

Atbildot uz jautājumu, kādi faktori ietekmēja izvēli studēt RA, absolventu  vairākums 

sniedza atbildi, ka izvēli ietekmējis mācību maksas lielums, tuvums dzīvesvietai un piemērots 

mācību grafiks (pārsvarā nepilna laika studenti). 

Studiju programmas saturu  kopumā “teicami” 17% „ aptaujātie absolventi un „labi” - 45%  

aptaujātie absolventi.  

Studiju kursu kvalitāti “teicami” novērtē 22%  aptaujātie absolventi, „labi” - 43% EJ  

specializācijas aptaujātie absolventi un 50% specializācijas aptaujātie absolventi. Kā iersinājumus 

studiju programmas studiju programmas uzlabošanai absolventi piedāvā vairāk studiju kursos 

attīstīt prezentēšanas prasmes.  

Atbildot uz jautājumu par to, vai ieteiktu studiju programmu saviem kolēģiem, paziņām, 

80% respondentu atbildēja “Jā”, kas raksturo studiju programmas kvalitāti.  

 

31.STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ 

 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba 

grupā piedalās arī studiju programmas studenti, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. 

Ir izveidots konfliktu novēršanas un problēmu saskaņošanas un risināšanas mehānisms, 

piemēram, studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu; studentiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo 

intereses (RA Senāta darbības nolikums, 6.4.punkts). RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un 

Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. Studentiem 

pastāv iespējas neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt 
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problēmas kopīgi ar SP direktoru,  katedras vadītāju vai dekānu. Nolikums par kursu eksāmeniem 

un ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA nosaka pārbaudījumu norises 

kārtību un apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. 4.sad. Studentu vērtēšana (kritēriju, 

metodes, uzraudzība).  

 

II STUDIJU PROGRAMMAS „FINANŠU VADĪBA” RAKSTUROJUMS 

 

17. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

SP mērķis ir sagatavot piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai atbilstošus speciālistus, 

kas ir ieguvuši finansista profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un 

kompetences, kā arī maģistra līmeņa pētnieciskā darba prasmes valsts un reģionālā  darba tirgum 

uzņēmumos un dažāda profila finanšu institūcijās. 

Lai realizētu izvirzīto mērķi, SP noteikti šādi uzdevumi: 

 Īstenot tādu studiju programmas saturu, kas nodrošinātu piektajam profesionālās  

kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko zināšanu, prasmju un kompetenču 

iegūšanu.  

 Sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus, augsti kvalificētus 

finanšu speciālistus.  

 Veidot programmā studējošajiem prasmes pielietot zinātnisko pieeju problēmu risināšanā 

un veikt pētniecisko darbību, izmantojot apgūtās zinātniskās teorijas un pētnieciskās 

prasmes. 

 Sekmēt studējošajiem vispārējo prasmju attīstību, t.sk., prezentācijas, komunikācijas 

spējas, spēja vadīt komandu u.c. 

 Nodrošināt studiju programmas satura un studiju procesa pilnveidošanu atbilstoši tirgus 

prasību izmaiņām. 

 

18. STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI  

 

  SP  studiju rezultāti atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim un Latvijas 

piektā līmeņa Finansista profesijas standartā norādītajām prasībām. 

SP ir definēti šādi studiju rezultāti: 

- spēj parādīt finansista profesijai raksturīgās padziļinātas zināšanas un izpratni, daļa no 

kurām ir finanšu jomas avangardā un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un 

pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē; 
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- spēj patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu 

pētniecisko darbību un augsti kvalificētas profesionālās funkcijas; 

- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas 

problēmas finanšu nozarē; 

- spēj pamatot lēmumus, veikt analīzi, integrēt dažādu radniecīgu jomu zināšanas; 

- spēj sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības un profesionālās darbības 

metožu attīstībā; 

- parāda izpratni un ētisku atbildību par zinātnes rezultātu un profesionālās darbības 

iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību; 

- spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem finanšu jomas 

aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

- spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju; 

- spēj uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi; 

- spēj veikt uzņēmējdarbību finanšu jomā, veikt darbu, pētniecību un tālāku mācīšanos 

sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas 

pieejas. 

 

19. STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS (STUDIJU KURSU UN STUDIJU MODUĻU 

SARAKSTS UN TO APJOMS KREDĪTPUNKTOS, SADALĪJUMS PA STUDIJU 

PROGRAMMAS OBLIGĀTĀS, IEROBEŽOTĀS IZVĒLES VAI BRĪVĀS IZVĒLES 

DAĻĀM, NORĀDOT TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, ĪSTENOŠANAS 

PLĀNOJUMS) 

LUIS 

kods 
Studiju 

kursi 

Kredītpunkti Pārb. 

forma 
Akadēmiskais 

personāls 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

 Studiju kursi, kas nodrošina zināšanas  nozares teorijā un praksē 

Ekon6

011 

ES ekonomiskā un monetārā  

integrācija  

3    E   Asoc.prof.Ē.Žubule 

VadZ6

012 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana 

3    E Prof.I.Silineviča 

VadZ6

010 

Risku vadīšana   3   E  Prof.O.Užga-Rebrovs 

Ekon6

017 

Finanšu teorijas un politika   3    Asoc.prof Ē.Žubule 

Ekon6

018 

Nodokļu sistēmas   3   E Prof.R.Liepiņa  

Lekt.A.Puzule 

Ekon7

005 

Inovāciju vadība    2  E  Prof.I.Silineviča  

 Pētnieciskā, jaunrades un vadībzinību studiju kursi   

VadZ6

010 

Pētnieciskā darba metodoloģija 2    E  Prof.R.Liepiņa  

Lekt.A.Puzule 

Ekon7

012 

Prakse    6  DI  

Ekon7

006 

Projektu vadība    3  E Asoc.prof.I.Mietule 

Lekt.L.Amantova-
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Salmane 

Ekon6

021 

Biznesa novērtēšana 3    E  Asoc.prof .I.Arbidāne  

Ekon6

012 

Statistiskās metodes ekonomikā 

un biznesā 

  2  E Prof.R.Liepiņa 

Lekt..A.Pelšs 

Ekon6

025 

Finanšu modelēšana un 

prognozēšana 

2     Prof.R.Liepiņa 

Lekt.A.Pelšs 

Ekon6

019 

Korporatīvo finanšu analīze  3   E Asoc.prof.I.Mietule 

Ekon6

024 

Starptautiskie finanšu pārskatu 

standarti  

  3  E Asoc.prof.I.Mietule 

Ekon7

013 

Apdrošināšanas finanšu vadība  3    E Asoc.prof.I.Mietule 

Lekt.J.Volkova  

 Starptautiskās finanses 2*    E  Prof.R.Liepiņa 

Lekt.I.Kotāne 

VadZ6

022 

Kvalitātes vadības sistēmas  2**   E   Prof.I.Silineviča 

Lekt.M.Krūze 

Ekon7

009 

Reģionālā politika un ekonomika  2*    E Prof.I.Silineviča 

 

 Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi  

 Personāla vadīšana  2*    E Asoc.prof.I.Arbidāne  

 Inovācijas pedagoģijā un 

psiholoģijā 

 2**   E  Prof.P.Vucenlazdāns  

VadZ6

023 

Organizāciju kultūra un 

komunikāciju vadība 

 2**   E Asoc.prof.I.Arbidāne 

Ekon7

011 

Maģistra darbs     20   

KOPĀ 18 16 16 20   

 

 

20. STUDIJU KURSU UN STUDIJU MODUĻU (JA TĀDI IR) APRAKSTI 

 

Studiju programmas studiju kursu apraksti un sagaidāmie rezultāti ir atspoguļoti studiju 

kursu programmās, tiešsaistē LUIS (Latvijas Universitātes Informatīvajā Sistēmā): http://luis.lu.lv, 

studiju kursu kalendārajos plānos e-studiju platformā http://ekursi.ru2.lv 

Studiju kursi sagaidāmie rezultāti atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, 

un Finansista profesijas standartā norādīto profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču prasībām.  

 

21. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

 

Studiju programma ir paredzēta piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un 

profesuionālā maģistra grāda iegūšanai. Studiju programmai kārtējam studiju gadam tiek sastādīts 

studiju plāns, ko apstiprina fakultātes Dome un atskaiti par to sniedz studiju programmas direktors 

ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumā.  

http://luis.lu.lv/
http://ekursi.ru2.lv/
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Studiju ilgums un organizācijas veids:  nepilna laika neklātienes studijās – 2 gadi (4 

semestri); 

Lai SP īstenošanas gaitā nodrošinātu individuālo pieeju un atgriezenisko saiti, tiek realizētas 

sekojošas aktivitātes: 

1) SP studiju process tiek organizētas nelielās grupās (8–12 studenti), kas nodrošina 

individuālo pieeju; 

2) pētnieciskā darba organizēšanā (piem., maģistra darba vadīšanā) tiek ņemtas vērā studējošo 

vēlmes zinātniskā vadītāja izvēlē, kas sekmē savstarpējo sapratni, komunikāciju un 

pētnieciskā darba ražīgumu, studentiem ir zinātnisko tēmu brīva izvēle. 

3) semestra ietvaros akadēmiskajam personālam ir relatīvi neliels skaits vadāmo maģistra 

darbu (max 3), kas sekmē individuālo pieeju, vismaz reizi nedēļā docētājiem ir noteikts 

konsultāciju laiks, kad students tiekas individuāli vai arī izmantojot  e-pastu, Skype, Moodle, 

tālruni vai norunājot individuālu konsultāciju ārpus konsultāciju laika. 

4) regulāri tiek apzināts studējošo viedoklis par studiju procesu, t.sk. veikta anketēšana; 

5) Studējošajiem vismaz reizi nedēļā ir pieejams programmas direktors, katedras vadītājs.    

Nepilna laika studijas tiek organizētas: ievirzes sesijās, kuras pēc studentu vēlmēm tiek 

organizētas 2 ievirzes sesijas pusgadā vai nedēļas nogalēs (nodarbības auditorijā – lekcijas un 

praktiskās nodarbības), studentu patstāvīgā darba (kontroldarbi, referāti, studiju darbi, prakses) un 

eksāmenu sesijas. Studiju kursu programmās un kalendārajos plānos, atbilstoši kursa specifikai, 

tiek paredzētas lekcijas, praktiskās nodarbības un studentu patstāvīgais darbs. Nepilna laika 

studentiem tiek nodrošināti izdales studiju materiāli vai materiāli pieejami Moodle platformā. 

Visos studiju kursos, atbilstoši kursa specifikai, tiek paredzēti praktiskie darbi, semināri vai 

laboratorijas darbi.  

Prakses vietas izvēlas pats students  atbilstoši metodiskajos norādījumos par praksi 

iekļautajai programmai Finansista profesijas apgūšanai, savām interesēm, savās darbavietās vai  

nākotnes nodomiem, prakses vietas saskaņo ar studiju programmas direktoru, vai piedāvā RA. 

Profesionālās prakses metodiskie norādījumi ir saskaņoti ar finansista  profesijas standartu  un  

studiju rezultātiem Ar katru studentu, RA un prakses vietu tiek noslēgts atsevišķs trīspusējais 

īstermiņa līgums. Studiju programmas studenti, ņemot vērā studiju programmas specifiku, kā 

potenciālās prakses vietas ir izvēlējušies galvenokārt Latvijas, īpaši Latgales reģiona dažāda 

profila uzņēmumu un valsts iestāžu struktūrvienības, banku filiāles, apdrošināšanas sabiedrību 

nodaļas, VID nodaļas, kā arī pašvaldības. Prakses noslēgumā students katedrā iesniedz prakses 

laikā sagatavotos prakses materiālus un tiek rīkota prakses noslēguma diskusija - ieskaite.  
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22. PRASĪBAS, UZSĀKOT STUDIJU PROGRAMMU 

 

Studiju programmā tiek imatrikulēti reflektanti, kuri ieguvuši otrā līmeņa augstāko 

izglītībau vai akadēmisko bakalaura grādu (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi pilna laika studijās) 

ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā, konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu 

diploma pielikumā. Studiju programma tiek organizēta tikai nepilna laika studijās, netiek 

piedāvātas budžeta vietas, studenti pārsvarā ir praktizējoši speciālisti savā jomā, viņi ir motivēti 

studēt, iegūt jaunas teorētiskās zināšanas un prasmes, līdz ar to var apgalvot, ka, uzsākot studijas, 

studējošajiem ir atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences plānoto studiju rezultātu 

sasniegšanai 

23. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA (IZMANTOTĀS 

STUDIJU METODES UN FORMAS, TĀLMĀCĪBAS METOŽU IZMANTOŠANA)  

 

Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes (lekcijas, diskursa analīze, 

darbs ar datu bāzēm, projekti  u.c.). Studentiem ir pieejamas e-studijas, izveidoti studiju kursi 

Moodle platformā. Studiju kursos liela uzmanība ir veltīta jaunāko informācijas tehnoloģiju, kā arī 

nozares specifisko datu bāzu izmantošanai.  

Studentiem Rēzeknes Augstskolas telpās ir brīvi pieejams bezvadu internets. Ikvienam 

studentam ir iespēja izmantot datorklašu datorus ITC, kopēšanas iekārtas, printerus, ploteri, 

skenerus un attiecīgo datorprogrammu nodrošinājumu. 

Ir izveidots konfliktu novēršanas un problēmu saskaņošanas un risināšanas mehānisms, 

piemēram, studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu; studentiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo 

intereses (tiešsaiste http://www.ru.lv/augstskola/parvalde/senats/)RA Senāta darbības nolikums, 

6.4.punkts). RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu 

gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas 

direktoru,  katedras vadītāju vai dekānu. Nolikums par kursu eksāmeniem un ieskaitēm un 

Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA nosaka pārbaudījumu norises kārtību un 

apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. (tiešsaiste 

http://www.ru.lv/studentiem/dokumenti_studentiem/) 4.sad. Studentu vērtēšana (kritēriju, 

metodes, uzraudzība) 

 

 

http://www.ru.lv/augstskola/parvalde/senats/
http://www.ru.lv/studentiem/dokumenti_studentiem/
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24. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA (IZGLĪTĪBAS KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANAS 

METODES STUDIJU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI UN NOVĒRTĒŠANAI, 

PĀRBAUDES FORMAS UN KĀRTĪBA) 

 

Zināšanu vērtēšanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, 

fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, līdz ar to tie ir pieejami studējošajiem. Kalendārie plāni 

tiek izsniegti studējošajiem semestra sākumā, līdz ar to vērtēšanas prasības ir skaidras un 

pieejamas studējošajiem jau uzsākot kursa apguvi.  Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir 

pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana. Problēmrisināšanas prasmes tiek attīstītas visos studiju 

kursos praktiskajās nodarbībās, semināros, grupu darbos u.tml. 

Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā 

(apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajiem atgriezenisko 

informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod 

informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studentu 

papildināt zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. Savukārt 

summatīvā vērtēšana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju 

kurss kopumā. Šāda vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju 

kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas formas (testus, referātus, 

projektus u. c.), docētājs pārbauda, kā studējošais ir apguvis konkrēta temata, tēmas vai visa 

studiju kursa saturu. Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstiski. Pārbaudījumu saturā 

tiek iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan situāciju analīze, interpretācija un risināšana.

 Vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus 

(informāciju sk. http://staff.ru.lv /Mācību daļa/aptauja “No sesijas līdz sesijai“). Zināšanu 

vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, 

fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, kas semestra sākumā tiek izsniegts studējošajiem, kā 

arī ir pieejams e- vidē. Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā – semināros, ieskaitēs, 

radošo darbu projektos, praktikumos un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētajās 

ieskaitēs semestra noslēgumā, gala pārbaudījumos, piemēram, studiju kursa vērtējumu veido 20 % 

par izpildīto patstāvīgo darbu, 10 % par kontroldarbiem studiju laikā, 20 % par dalību praktiskajās 

nodarbībās un 50 % par vērtējumu gala pārbaudījumā (eksāmens, ieskaite). 

 

 

25. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS 

 

SP nav paredzētas budžeta vietas, līdz ar to studijas tiek finansētas no studiju kredītiem vai 

pašu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. Studiju programmas izmaksas tiek 

aprēķinātas RA grāmatvedībā. Studiju maksas lielumu katram studiju gadam izskata un apstiprina 

http://staff.ru.lv/
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RA Senāts. Studiju maksa 2011./2012. st. g. SP nepilna laika studijām sastāda Ls 700 gadā, 

kopējā visas programmas apguves maksa sastāda Ls 1400 

 

26. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA VALSTS AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS 

STANDARTAM VAI PROFESIJAS STANDARTAM UN PROFESIONĀLĀS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS VALSTS STANDARTAM UN CITIEM 

NORMATĪVAJIEM AKTIEM AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ  

 

SP  ir saskaņota ar piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartu 

„Finansists” (tiešsaiste  http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf un 

Noteikumiem par valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu, līdz ar to SP 

saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst studiju programmas nosaukumam.  

 

27. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM STUDIJU 

VIRZIENAM ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU PROGRAMMA 

LATVIJĀ TIEK ĪSTENOTA) UN VISMAZ DIVĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTS 

ATZĪTU AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU PROGRAMMĀM 

1) Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Finanšu 

vadība” salīdzinājums ar Banku Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmu 

„Finanses” 

Satura ziņā studiju programmas var uzskatīt par līdzīgām, ievērojamākās atšķirības studiju 

programmu salīdzinājumā: 

 BA atšķirīgs studiju programmas apguves laiks, ja iegūts profesionālais bakalaura grāds 

(1,5 gadi), ja akadēmiskais grāds (2,5 gadi) un studiju programma  tiek organizēta pilna 

laika apmācībās.   

 Abās studiju programmās piedāvātajā  izvēles daļā studiju kursi ir atšķirīgi.  

 Salīdzinājums ar Tartu Universitātes (University of Tartu) Ekonomikas un biznesa 

vadības maģistra studiju programmu: 

 pamatkursi ietver 8 studiju kursus, kopā 16 KP – ekonomikas teorijas specializētais kurss, 

ekonomisko uzskatu teorija, laika rindu analīze, ekonometrija II, lēmumu teorija, finanšu tirgi 

un institūcijas, kontrollings, biznesa modelēšana. 

 specializācijas kursi, tsk. finansēs ietver 6 studiju kursus, kopā 12 KP - korporatīvās finanses II, 

investīciju un vērtspapīru analīze II, apdrošināšanas finanses, nekustamā īpašuma finanses, 

korporatīvā riska vadīšana un bāzes vērtību vadīšana, centrālās bankas politika 

 izvēles studiju kursi sastāda 8  

 maģistra darba rakstīšana – 20 KP  

RA studiju programmā studijas arī tiek īstenotas 2 gadus (4 semestrus) un 2 posmos:  
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 obligātie kursi ietver 9 studiju kursus, kopā 28 KP un sastāv no 2 daļām: studiju kursi, kas 

nodrošina zināšanas nozares teorijā un praksē (Eiropas Savienības ekonomiskā un monetārā 

integrācija, risku vadīšana, uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, finanšu teorijas un politika, 

nodokļu sistēmas un inovāciju vadība) un pētnieciskā, jaunrades un vadībzinību studiju kursi 

(pētnieciskā darba metodoloģija, prakse, projektu vadība) 

 studiju programmas profilējošie kursi ar iespējām izvēlēties, kopā 22 KP– biznesa 

novērtēšana, statistiskās metodes ekonomikā un biznesā, finanšu modelēšana un 

prognozēšana, korporatīvo finanšu analīze, starptautiskie finanšu pārskatu standarti, 

apdrošināšanas finanšu vadība, starptautiskās finanses, kvalitātes vadības sistēmas, reģionālā 

politika un ekonomika, personāla vadīšana, inovācijas pedagoģijā un psiholoģijā, organizāciju 

kultūra un komunikāciju vadība 

 maģistra darba rakstīšana – 20 KP, 4.semestris  

2) Salīdzinājums ar Cass Business School, City of London (Lielbritānija) ) Maģistra 

studiju programma Finansēs.  

Elektroniskais resurss:  http://www.cass.city.ac.uk/courses/masters  

Maģistra studiju programma Finansēs tiek īstenota pilna laika 10 mēnešus un sastāv no šādām 

daļām: 

- ievirzes nedēļās, kurās tiek apgūti šādi studiju kursi: ievads finansēs, finanšu matemātika, 

elektroniskās datu bāzes  u.c. 

- 1. un 2.daļa sastāv no 5 moduļiem, katrs 60 stundu apjomā:  aktīvu vadīšana, korporatīvās 

finanses, finanšu pārskatu analīze, starptautisko finanšu vadība, pētīšanas metodes, finanšu 

statistika. 

- 3.daļa – 5 izvēles kursi (katrs pa 18 stundām) vai 2 izvēles kursi un projekts. 

RA studiju programmai  un Cass Business School Maģistra studiju programma Finansēs ir 

līdzīgi studiju kursi, bet atšķiras programmas īstenošanas ilgums un forma. (skat.3.pielikums) 

 

28.INFORMĀCIJA PAR STUDĒJOŠAJIEM 

28.1. Studējošo skaits programmā 

Studējošo skaits 2013./2014.studiju gadā (uz 01.10.2013.) – 25 studenti.  

28.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 2013./2014.studiju gadā – 16 studenti, 

t.sk. pamatuzņemšanā - 8 studenti un papilduzņemšanā jeb ziemas uzņemšanā – 8 studenti.  

 

http://www.cass.city.ac.uk/courses/masters


 50 

28.3. Absolventu skaits 

Studiju programmas absolventu skaits 2013./2014.studiju gadā – 5. Absolventu skaits 

saistīts ar studējošo relatīvi nelielo skaitu, jo šajā programmā netiek piedāvātas studiju  valsts 

budžeta finansējuma studiju vietas  

 

29.STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

 

Katru semestri tiek organizētas  studējošo aptaujas par studiju programmas realizācijas 

gaitu, docētāju darba kvalitāti, studenti pauž savu viedokli par studiju procesu un iespējām tā 

uzlabošanai.  

Analizējot 2013./2014.st.g. veiktās anketēšanas rezultātus, atbildot uz jautājumu „Vai Jūs 

apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies?” studenti atbildēja apmierina (100%), 60% 

respondentu uzskata, ka izvēles kursu, piedāvājums ir pietiekošs, mācību literatūras un citu 

mācību metodisko līdzekļu nodrošinājums studiju procesā ir pietiekošs (100%). Aptaujas rezultāti 

liecina, ka visi aptaujātie studenti studiju procesā izmanto elektroniskos resursus un/ vai apgūst 

studiju kursa daļas elektroniski (100%), anketās biežāk minētie docētāji - A.Puzule, I.Silineviča, 

Ē.Žubule u.c. Atbilde uz jautājumu „Kā vērtējat informācijas iegūšanu par studiju procesu 

fakultātē?” sniegta atbilde - ir pietiekams (100%). 

Aptaujā noskaidrots studentu viedoklis par katra studiju kursa svarīgumu un pasniegšanas 

līmeni, šī aptauja kalpo kā atgriezeniskā saikne un studiju procesa novērtējums. Aptaujas rezultāti 

tiek izskatīti katedru sēdēs. Aptaujas savu studiju kursu ietvaros veic arī paši docētāji.  

 

30.ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

 

Studiju programmas absolventu aptauja tika veikta 2014.gada novembrī.  

Detalizētāka aptaujas analīze RA Studiju daļā, apskatīti svarīgākie anketas jautājumi.  

Atbildot uz jautājumu, kādi faktori ietekmēja izvēli studēt RA, absolventu vairākums 

vairākums sniedza atbildi, ka izvēli ietekmējis mācību maksas lielums, tuvums dzīvesvietai un 

piemērots mācību grafiks. 

Studiju programmas saturu kopumā „teicami” novērtē 20% respondentu un „labi” - 70% 

respondentu. Tāpat procentuāli novērtēta studiju kursu kvalitāte, „teicami” novērtē 20% 

respondentu un „labi” - 70% respondentu. 

 Absolventi atzīmē, ka studiju programmā nekas nebūtu jāmaina, jo viņi ir apmierināti ar 

studiju kursu saturu, pasniegšanas kvalitāti un studiju programmu kopumā, uzsverot, ka studiju 

kursos varētu vairāk arī prakstiksā pielietojuma.  
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100% respondentu „jā‘ atbild uz jautājumu, vai absolventi ieguvuši zinātniski pētnieciskās 

iemaņas un prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru.  

Atbildot uz jautājumu par to, vai ieteiktu studiju programmu saviem kolēģiem, paziņām,  

100 % respondenti  atbildēja “Jā”, kas nozīmīgi raksturo studiju programmas kvalitāti.  

 

31.STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ 

 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

piešķiršanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju 

un ārpus studiju darbu. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba 

grupā piedalās arī studiju programmas studenti, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. 

Ir izveidots konfliktu novēršanas un problēmu saskaņošanas un risināšanas mehānisms, 

piemēram, studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu; studentiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo 

intereses (tiešsaiste http://www.ru.lv/augstskola/parvalde/senats/) RA Senāta darbības nolikums, 

6.4.punkts). RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu 

gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas 

direktoru, katedras vadītāju vai dekānu. Nolikums par kursu eksāmeniem un ieskaitēm un 

Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA nosaka pārbaudījumu norises kārtību un 

apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. (tiešsaiste 

http://www.ru.lv/studentiem/dokumenti_studentiem/) 4.sad. Studentu vērtēšana (kritēriju, 

metodes, uzraudzība) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ru.lv/augstskola/parvalde/senats/
http://www.ru.lv/studentiem/dokumenti_studentiem/
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STUDIJU PROGRAMMAS „FINANSES””  RAKSTUROJUMS 
 

 17.STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses” kods 44343) 

Rēzeknes Augstskolā (RA) tiek realizēta kopš 2004.gada, otrais akreditācijas posms: 

10.12.2008. – 31.12.2014., trešais akreditācijas posms: 29.05.2013 – 28.05.2019.  

Studiju programmas mērķis un uzdevumi veidoti saskaņā ar RA darbības un attīstības 

stratēģiju 2014.-2020.gadam  

(tiešsaiste:http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/

1/RTA_strategija_2014-2020_final.pdf) un Latgales programmu 2010-2017. (tiešsaiste: 

http://www.latgale.lv/lv/padome/planosana).  

Studiju programmas mērķis – sagatavot kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus reģiona 

un valsts darba tirgum, darbam uzņēmumos un dažāda profila finanšu sabiedrībās, nodrošināt 

studentiem iespēju apgūt finansista profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, praktiskās un 

pētnieciskā darba prasmes, ar profesijas standarta prasībām saskaņotas finansista profesionālās 

kompetences un iegūt finansista profesionālo kvalifikāciju.  

Studiju programmas uzdevumi: 

 nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt vispusīgas zināšanas un praktisko iemaņu apguvi un 

iespējas profesionālās darbības realizācijai finanšu jomā un finansista profesijai 

nepieciešamās prasmes un kompetences; 

 sekmēt mērķtiecīgu studējošo patstāvīgo darbu studiju procesā, vispārējo prasmju attīstību 

(t.sk., prezentācijas, komunikācijas spējas, spēju strādāt komandā), veicinot studējošo 

inovatīvas un radošas personības attīstību un personīgās, sociālās un profesionālās 

kompetences attīstību; 

 sniegt atbalstu zinātniskās pētniecības kompetenču apguvei, veicinot teorētisko zināšanu, 

izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu uzņēmumu un dažāda profila finanšu 

sabiedrību finanšu problēmas risināšanai; 

 nodrošināt studiju programmas satura un studiju procesa pilnveidošanu atbilstoši 

tautsaimniecības un reģiona darba tirgus prasību izmaiņām;  

 rosināt studējošajiem vēlmi patstāvīgi papildināt savas zināšanas, prasmes un kompetences 

un paaugstināt savu kvalifikāciju.  

Studiju programmas mērķis un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloģijas, 

tautsaimniecības attīstības iespēju izpratni, prasmju iegūšanu un to realizēšanu profesionālajā 

darbībā. 

 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/1/RTA_strategija_2014-2020_final.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/1/RTA_strategija_2014-2020_final.pdf
http://www.latgale.lv/lv/padome/planosana
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18.STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI  

 

Sagaidāmie formālie rezultāti: Finansista kvalifikācija (Profesijas kods 2412 01). 

Sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti: iegūtas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās, ar 

profesijas standarta prasībām saskaņotas finansista kompetences. 

Iegūstamie studiju rezultāti: 

Sekmīgi apgūstot studiju programmu 80 KP / 120 ECTS apjomā studenti iegūst finansista 

kvalifikāciju. Studiju rezultātā būs sagatavoti konkurētspējīgi finanšu speciālisti, kuri būs ieguvuši 

profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās, zināšanas, prasmes un 

kompetenci.  

Studiju programmas absolvents, finansista profesionālās kvalifikācijas ieguvējs SPĒJ: 

 parādīt teorētisko  zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, kas atbilst finanšu 

speciālista kvalifikācijai izvirzītajām prasībām, svarīgāko finanšu nozares jēdzienu un 

likumsakarību izpratni; 

 patstāvīgi iegūt, atlasīt, formulēt, analītiski aprakstīt un prezentēt problēmas un risinājumus 

finanšu jomā, pielietot iegūtās zināšanas un pētnieciska darba rakstīšanas iemaņas un parādīt 

zinātnisku pieeju finanšu problēmu risināšanā;  

 noteikt finanšu tirgus attīstības tendences un likumsakarības, veikt finanšu tirgus analīzi,  

orientējas finanšu jomā notiekošajos procesos, spēj tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par 

tiem diskutēti, pieņemt lēmumus konkrētas finanšu problēmas risinājuma optimālākos 

variantus atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām;   

 patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un apgūt jaunas zināšanas, efektīvi plānot un organizēt 

savu darbu, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu 

risināšanā  

Studiju programmas studiju rezultāti atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim 

un Latvijas 5.līmeņa Finansista profesijas standartā noteiktajām prasībām.  

 

19.STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS  

 

Studiju ilgums nepilna laika neklātienes studijās – 2,5 gadi (5 semestri). 

Studiju programmas apjoms – 80 KP/120 ECTS, tai skaitā 

 Teorētiskie kursi – 30 KP / 45 ECTS (37,5%);  

 Profesionālās specializācijas kursi – 44 KP / 66 ECTS (55%) (t.sk. profesionālā prakse – 16 

KP/ 24 ECTS (20%) un diplomdarbs – 14 KP / 21 ECTS (17,5%)); 

 Brīvās izvēles kursi – 6 KP / 9 ECTS (7,5%).  
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19.1.tabula 

RA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Finanses” 

STUDIJU PLĀNS – nepilna laika neklātienes studijas (KP/ECTS) 

 
LUIS 

kods 
Studiju kursi 

Kredītpunkti (KP /ECTS) Pārb. 

forma 

Akadēmiskais  

personāls 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

Teorētiskie kursi 

Ekon3048 Ekonomika 4/6     Eks. lekt. V.Nikitina 

lekt. Ē.Višķers 

Ekon3056 Ekonomiskā 

statistika 

4/6     Eks. vieslekt. A.Pelšs 

Ekon3052 Publiskās finanses 4/6     Eks. asoc.prof.Ē.Žubule   

Ekon1017 Zinātniskā darba 

pamati 

2/3     DI lekt.A.Puzule 

Ekon2066 Naudas teorija  2/3    Eks. asoc.prof.Ē.Žubule   

Ekon5013 Starptautiskie 

grāmatvedības 

standarti 

 2/3    Eks. lekt.I.Liepiņa 

Ekon6028 Nodokļu 

administrēšana un 

nodokļu audits 

 4/6    Eks lekt.A.Puzule 

Ekon4030 Uzņēmējdarbības 

finanses 

  3/4,5   Eks. asoc.prof.I.Mietule 

VadZ3003 Personālvadība   2/3   Eks. asoc.prof.I.Arbidāne 

VadZ2019 Investīciju politika   3/4,5   Eks. lekt.V.Nikitina 

Profesionālās specializācijas kursi 

VadZ6034 Projektu vadība  2/3    Eks. lekt.L.Amantova-

Salmane 

Ekon3020 Cenu politika 

uzņēmumā 

 2/3    Eks. vieslekt. A.Pelšs 

Ekon4033 Kreditēšana   2/3   Eks. prof.R.Liepiņa 

Ekon4032 Saimnieciskās 

darbības analīze  

  2/3   Eks.   lekt.I.Kotāne 

Ekon4067 Studiju darbs 

finansēs  

  4/6    DI  

Ekon2068 Profesionālā  

prakse  

   16/24  DI  

Ekon4064 Diplomdarbs     14/21 Eks.  

Ekon4065 Valsts eksāmens     2/3 Eks.  

Brīvās izvēles kursi 

Ekon3101 Apdrošināšana 2/3     Iesk.   lekt. J.Volkova 

Ekon3012 Vērtspapīru tirgus  2/3**    Iesk. lekt.I.Kotāne 

 Starptautiskās 

valūtas un 

norēķinu 

operācijas 

 2/3**    Iesk. lekt.I.Kotāne 

 Pakalpojumu 

grāmatvedība 

 2/3**    Iesk.  

Ekon3008 Valsts un 

pašvaldību budžeti 

 2/3**    Iesk. asoc.prof.Ē.Žubule   

 Kopā: 16/24 16/24 16/24 16/24 16/24   

* - jāiegūst 2 KP/3ECTS 

** - jāiegūst 4 KP / 6 ECTS 
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20.STUDIJU KURSU APRAKSTI 

 

Studiju programmas studiju kursu apraksti un sagaidāmie rezultāti ir atspoguļoti studiju 

kursu programmās, tiešsaistē LUIS (Latvijas Universitātes Informatīvajā Sistēmā): 

https://luis.lu.lv/pls/ra/srep.stp?l=1&au=RR&str=RRR020000000, studiju kursu kalendārajos plānos e-

studiju platformā http://ekursi2.ru.lv 

Studiju kursi sagaidāmie rezultāti atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, 

un Finansista profesijas standartā norādīto profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču prasībām.  

 

21. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

 

Studiju programmu vada direktors, tā funkcijas reglamentē „Nolikums par studiju 

programmas/moduļa/specializācijas direktoru Rēzeknes Augstskolā (RA) (tiešsaiste: 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/5/Nolikums

_par_studiju_progra_modulu_specializaciju_direktoru_Rezeknes_Augstskola.pdf ). Studiju programmas 

izstrādes, īstenošanas un uzlabošanas principi un iesaistīto pušu atbildība noteikta „Nolikumā par 

RA akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām” 

(http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/5/Nolikums

_par_RA_akademiskajam_un_profesionalajam_studijam_un_studiju_programmam.pdf ). 

Studiju procesā tiek ievērots demokrātijas princips. Studiju programmā starp studentiem un 

docētājiem attiecības tiek veidotas uz sadarbības, cieņas un atbildības principiem. Demokrātijas 

principi ir iekļauti studiju programmas vadīšanā un lēmumu pieņemšanā. Studentu viedoklis 

(aptauju rezultāti, personīgi ieteikumi EVF dekānam vai studiju programmas direktoram) tiek 

izmantoti plānojot turpmāko studiju programmas attīstību un veidojot ikgadējo studiju 

programmas pašnovērtējuma ziņojumu. Studiju programmas realizāciju kontrolē EVF Dome, 

Sociālo zinātņu studiju programmu padome un RA Studiju padome. EVF Dome apstiprina studiju 

programmu plānus studiju gadam, izmaiņas studiju plānos un valsts pārbaudījumu komisiju 

sastāvu. 

Studiju programma, atbilstoši nepilna laika studiju formai, sastāv no ievirzes sesijas 

(nodarbības auditorijā – lekcijas un praktiskās nodarbības), studentu patstāvīgā darba 

(kontroldarbi, referāti, studiju darbi, prakses) un eksāmenu sesijas. Studiju kursu programmās un 

kalendārajos plānos, atbilstoši kursa specifikai, tiek paredzētas lekcijas, praktiskās nodarbības un 

studentu patstāvīgais darbs. Individuāla pieeja studentiem tiek nodrošināta: 1) ievirzes un 

eksāmenu sesijas tiek plānotas nedēļas nogalē; 2) studentiem tiek nodrošināti izdales studiju 

materiāli; 3) gadījumā, ja students attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējis ierasties uz ievirzes vai 

https://luis.lu.lv/pls/ra/srep.stp?l=1&au=RR&str=RRR020000000
http://ekursi2.ru.lv/
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/5/Nolikums_par_studiju_progra_modulu_specializaciju_direktoru_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/5/Nolikums_par_studiju_progra_modulu_specializaciju_direktoru_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/5/Nolikums_par_RA_akademiskajam_un_profesionalajam_studijam_un_studiju_programmam.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/5/Nolikums_par_RA_akademiskajam_un_profesionalajam_studijam_un_studiju_programmam.pdf
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eksāmenu sesiju, tad docētājs ar studentu vienojas par individuālām konsultācijām; 4) pētnieciskā 

darba organizēšanā (studiju darbu un diplomdarbu tēmu izvēlē) tiek respektēta studējošo interešu 

sfēra (iepriekš gūtā pieredze zinātnisko darbu izstrādē), praktiskā darba specifika un pieredze; 5) 

pētnieciskā darba organizēšanā (studija darba un diplomdarba vadīšanā) tiek ņemtas vērā 

studējošo vēlmes zinātniskā vadītāja izvēlē, sekmējot starppersonu komunikāciju un rezultātā 

paaugstinot pētnieciskā darba kvalitāti; 6) docētāji studentiem ir pieejami pieņemšanas laikos, kā 

arī individuāli vienojoties par konsultāciju; 7) studentiem informācija par studiju procesa 

izmaiņām,  praktisko darbu labojumi u.c. pamatā tiek sūtīti uz e-pastiem.  

Akadēmiskā personāla konsultācijas studiju rezultātu sasniegšanai tiek nodrošinātas: 

1) konsultāciju laikos, atbilstoši izveidotajam konsultāciju grafikam 1 reizi nedēļā; 3) individuāli 

vienojoties ar docētāju par konsultāciju; 4) ar elektroniskās sarakstes palīdzību; 5) ar tālruņa 

palīdzību. 

Studiju programmas realizēšanas gaitā regulāri tiek nodrošināta abpusēja atgriezeniskā 

saite. Studenti no docētājiem saņem regulāru atgriezenisko saiti par nodotajiem referātiem, 

prezentācijām, ieskaišu, eksāmenu un studiju darbiem un prakses atskaitēm. Katra studiju gada 

noslēgumā studiju programmas direktore veic studentu aptauju par studiju kursu un studiju 

procesa kvalitāti. Aptaujas rezultātus apspriež katedras sēdēs, kā arī EVF) Domes sēdēs 

mācībspēka ievēlēšanas  gadījumā. Regulāri notiek studiju kursu satura: mērķu, uzdevumu, 

rezultātu un studiju kursā izmantotās literatūras pārskatīšana, izvērtēšana un pilnveidošana.   

Profesionālā prakse tiek organizēta saskaņā ar „Nolikumu par praksēm Rēzeknes 

Augstskolā (RA)” (tiešsaiste: 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums

_par_praksem_Rezeknes_Augstskola.pdf ), atbilstoši studiju programmas mērķim un uzdevumiem, 

Finansista profesijas standartā norādītajām prasībām un profesionālās prakses programmai 24 

ECTS apjomā, kas ir saskaņota ar studiju programmas rezultātiem.  

Studiju programma tiek īstenota nepilna laika studiju formā un prakses organizācijas 

īpatnības nosaka tas, ka studējošie strādā konkrētos uzņēmumos un iestādēs, un, saskaņojot ar 

studiju programmu direktoru, profesionālo praksi pamatā iziet savās darba vietās. Profesionālās 

prakses laikā studenti nostiprina studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un profesionālās 

iemaņas, apgūst un pilnveido profesionālās prasmes. Prakses pārskats jāaizstāv Finanšu vadības 

katedras apstiprinātajā komisijā. Profesionālās prakses laikā studenti iegūst nepieciešamo faktisko 

materiālu diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 

5.līmeņa finansista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešams sekmīgi apgūt 

profesionālo studiju programmu, nokārtot valsts eksāmenu un izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu. 

Prasības studiju darba izstrādāšanai noteiktas EVF docētāju izstrādātajos „Metodiskajos 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums_par_praksem_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums_par_praksem_Rezeknes_Augstskola.pdf
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norādījumos studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai”, bet prasības diplomdarba izstrādei -  

„Metodiskajos norādījumos bakalaura darbu/ diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai”, kuri 

studentiem pieejami RA bibliotēkā un e-studiju platformā http://ekursi2.ru.lv. Finansista 

kvalifikāciju piešķir Valsts pārbaudījumu komisija saskaņā ar „Nolikumu par valsts un gala 

pārbaudījumiem Rēzeknes Augstskolā (RA)” (tiešsaiste: 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums

_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf),  tās lēmumu apstiprina EVF Dome.   

  Finansista profesionālo kvalifikāciju iegūst un otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības  diplomu saņem studiju programmas studenti, kuri studiju procesā, apliecinot plānoto 

studiju rezultātu sasniegšanu, ir: sekmīgi nokārtojuši visus studiju programmā paredzētos 

pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos kursos; studiju laikā parādījuši profesionālās spējas, 

iegūstot pozitīvu prakses vērtējumu; attīstījuši pētnieciskā darba prasmes, veicot un sekmīgi 

aizstāvot studiju darbu un sekmīgi nokārtojuši valsts eksāmenu un aizstāvējuši diplomdarbu. 

Studiju programmas absolventiem ir iespēja studijas turpināt RA EVF otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Finanšu vadība” un gadījumā, ja 

tiks pārtraukta dotās studiju programmas realizācija, šīs studiju programmas studenti tiks 

pārskaitīti uz RA otrā līmeņa profesionālās augstākās bakalaura studiju programmu „Ekonomika” 

(specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”).   

 

22. PRASĪBAS, UZSĀKOT STUDIJU PROGRAMMU 

 

Studiju programmā var būt imatrikulēti reflektanti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadībā. Studiju programma 

veidota, lai sniegtu iespēju finanšu jomā strādājošajiem praktiķiem ar pirmā līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadībā iegūt finansista 

kvalifikāciju. Studiju programmā stājas mērķtiecīgi studenti (nepilns laiks, nav budžeta vietu), 

kuru profesionālā darbība saistīta ar finanšu jomu un kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas un 

prasmes. 

 

23. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

 

Studiju procesā, ņemot vēra studiju programmas īstenošanas formu – nepilna laika 

studijas, galvenokārt kā studiju mācību metodes tiek izmantotas lekcijas un praktiskās nodarbības. 

Lekciju laikā studentiem tiek uzdoti jautājumi un veicinātas savstarpējās diskusijas. Praktisko 

nodarbību laikā studenti uz praktisku piemēru pamata analizē, veic aprēķinus un izdara 

secinājumus, pamatojoties uz studiju kursos iegūtajām teorētiskajām zināšanām. Studenti, 

http://ekursi2.ru.lv/
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf
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atbilstoši studiju kursa programmai, izstrādā mājas darbus, prezentācijas, pilda kontroldarbus, kā 

arī patstāvīgi apgūst atsevišķus studiju kursa jautājumus.  

Pieejamas e-studijas, studiju kursu kalendārie plāni un studiju kursu materiāli izvietoti e-

studiju platformā http://ekursi2.ru.lv. Studiju kursos uzmanība tiek veltīta jaunāko informācijas 

tehnoloģiju, kā arī nozares specifisko datu bāzu izmantošanai.  

 

24. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 

Studējošo zināšanu novērtēšanu nosaka LR MK noteikumi Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (tiešsaiste: 

https://www.vestnesis.lv/op/2014/179.2), „Eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments RA”, 

„Nolikums par studiju kursu eksāmeniem un ieskaitēm Rēzeknes Augstskolā”  un „Nolikums par 

Valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Augstskolā (RA)”.  (tiešsaistes:   

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/eks%C4%

81menu%20reglaments.pdf  

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/nolikums_

par_ieskaitem_eks.pdf  

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums

_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf  

Studiju programmai kopumā un katram studiju kursam ir formulēti mērķi un rezultāti, ko 

spēj studējošais apgūstot studiju programmu kopumā un ko spēj studējošais apgūstot atsevišķu 

studiju kursu. Studiju rezultāti ir saistīti ar finansista standartā noteiktajām prasībām, kuras 

pamatojas uz mūsdienu darba tirgus mainīgajām prasībām. Novērtēšanas kritēriji tiek veidoti tā, 

lai tie atbilstu studiju rezultātiem, būtu pamatoti, pārbaudāmi un studentam pieejami, jau uzsākot 

studiju programmu un atsevišķu studiju kursu. Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc 

šādiem pamatprincipiem:  

 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips- iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot pozitīvos 

sasniegumus gan semestra laikā, gan semestra sesijās; 

 vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par studiju 

programmas daļās ietvertā satura apguvi; 

 prasību atklātības un skaidrības princips – atbilstoši izvirzītajiem studiju programmas  

mērķim, uzdevumiem un studiju rezultātiem, kā arī studiju kursu mērķiem, uzdevumiem un 

studiju rezultātiem kalendārajos plānos ir noteikts pamatprasību kopums sasniegumu 

vērtēšanai; 

 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – studiju programmas apguves 

vērtēšanā izmanto dažādus vērtēšanas veidus; 

http://ekursi2.ru.lv/
https://www.vestnesis.lv/op/2014/179.2
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/eks%C4%81menu%20reglaments.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/eks%C4%81menu%20reglaments.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/nolikums_par_ieskaitem_eks.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/nolikums_par_ieskaitem_eks.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/4/Nolikums_par_valsts_un_gala_parbaudijumiem_Rezeknes_Augstskola.pdf
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 vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes laikā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un 

radošās spējas, zināšanas, prasmes un attieksmes visiem kursiem, atbilstošos uzdevumos un 

situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursa programmās noteiktajam 

saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju, zināšanu un kompetenču prasībām. 

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas, pamatojoties uz pozitīvo sasniegumu 

summēšanas, vērtējuma obligātuma, prasību atklātības un skaidrības, vērtēšanā izmantoto 

pārbaudes veidu dažādības un vērtējuma atbilstības principiem. Studiju rezultātus vērtē pēc 

diviem rādītājiem: kvalitatīvais (vērtējums 10 ballu skalā) un kvantitatīvais – studiju kursu punkti 

(KP/ECTS) pēc studiju kursa apjoma. Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās: 

formatīvā (veidojošā) un summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un 

studējošajiem atgriezenisko informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu, 

tā mudina studentu papildināt zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu 

lietderīgumu. Summatīvā vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina noteikto 

prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā un apstiprina izvirzītā 

studiju kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas formas (testus, referātus 

un projektus u.c), docētājs pārbauda, kā studējošais ir apguvis konkrētas tēmas vai visa studiju 

kursa saturu. Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstiski, iekļaujot teorētiskos 

jautājumus, uzdevumus un situāciju analīzi, un kārtoti uz EVF katedrās apstiprināto eksāmenu 

biļešu vai eksāmena materiālu pamata.  

 Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas kā atsevišķu studiju kursa apguves laikā 

izpildāmu darbu un iegūto vērtējumu kopsummas (kontroldarbi, referāti, prezentācijas, mācību 

projekti u.c.). Piem., 50% - 1 kontroldarbs, kura izpildei nepieciešamas arī papildus literatūras 

studijas jeb studenta patstāvīgais darbu un 50% - vērtējums eksāmenā. Studiju rezultātu 

sasniegšanai ir pieejama RA bibliotēka, augstskolas telpās pieejama datorklase, brīvi pieejams Wi-

Fi bezvadu internets. SP īstenošanas forma – nepilna laika studijas nosaka studējošo personīgo 

ieinteresētību iegūt jaunas zināšanas un prasmes, paaugstināt savas profesionālas izglītības līmeni 

un konkurētspēju darba tirgū. Palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas studentiem ir 

pietiekamas studiju rezultātu sasniegšanai, ir nodrošināta akadēmiskā vadība un studēšanas 

motivācijas paaugstināšana. 

Katra studiju kursa noslēgumā un tā apguves procesā docētājs analizē studiju rezultātus, tiek 

veiktas studentu aptaujas. Rezultāti tiek apspriesti EVF katedru sēdēs. Nepieciešamības  gadījumā 

tiek veiktas korekcijas atsevišķa studiju kursa studiju rezultātos. 

Kopējo studiju programmas rezultātu sasniegšanai atsevišķu studiju kursu ietvaros studenti 

tiek iepazīstināti ar studiju kursa mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī 

vērtēšanas noteikumiem katra studiju kursa sākumā. Zināšanu vērtēšanas kritērijus studiju kursos, 
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pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, kuri tiek 

izsniegti studējošajiem semestra sākumā, kā arī tie pieejami e-studiju platformā http://ekursi2.ru.lv. 

Vērtēšanas kritēriju izstrādē docētājs pamatojas uz metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos 

balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”. (tiešsaiste: 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/2/studiju_re

zultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf ). Studenti savlaicīgi tiek informēti par eksāmenu, 

ieskaišu un citu pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, 

ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus.  

 

25. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS 

 

Nepilna laika studijas tiek finansētas no studiju kredītiem vai pašu studentu, fizisko vai 

juridisko personu iemaksām. Studiju programmas izmaksas tiek aprēķinātas RA grāmatvedībā. 

Studiju maksas lielumu katram studiju gadam izskata un apstiprina RA Senāts. Studiju 

programmas studiju maksa 2013./2014.st.g. – 600 LVL / studiju gadā . 

 

26. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS VALSTS STANDARTAM UN 5.KVALIFIKĀCIJAS 

LĪMEŅA PROFESIJAS STANDARTAM „FINANSISTS” 

Studiju programma „Finanses” veidota atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.512 “Noteikumi 

par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (tiešsaiste: 

https://www.vestnesis.lv/op/2014/179.2) un 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists” 

(tiešsaiste: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf). Studiju 

programmā iekļauto studiju kursu saturs un apjoms nodrošina finansista profesijas standartā 

noteikto zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.  

Studiju programmas apjoms un saturs atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam.  

26.1.tabula 

RA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Finanses” atbilstība 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

 

N.p.k.  Izglītības standartā izvirzītās prasības   Studiju programma paredz  

1. Studiju programmas apjoms vismaz 40 KP 80 KP 

2. Nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas 

kursi un moduļi vismaz četru kredītpunktu apjomā 

Nozares teorētiskie un 

profesionālās specializācijas 

kursi 42 KP 

3. Prakse (apjoms vismaz 20 KP) 16 KP * 

4. Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un 

16 KP 

http://ekursi2.ru.lv/
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/2/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/2/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf
https://www.vestnesis.lv/op/2014/179.2
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf
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aizstāvēšana, vismaz 10 kredītpunktu apjomā 

5. Pēc īsās profesionālās programmas apguves piešķir 

piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

5.līmeņa  profesionālās 

kvalifikācijas Finansists” 

piešķiršanu  
*pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība paredz praksi arī vismaz 16 KP apjomā 

 

Studiju kursu saturs un apjoms nodrošina studiju programmas absolventiem prasmes un 

spējas veikt darba pienākumus, risināt attiecīgos uzdevumus finanšu, banku lietās un 

apdrošināšanas jautājumos, kuras ir noteiktas 5.kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam 

„Finansists” (tiešsaiste: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf). 

Studiju programmas studiju kursu apraksti apliecina, ka studiju programma kopumā atbilst 

Finansista profesijas standartā norādīto profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču prasībām. 

 

27. STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR CITĀM ATZĪTU 

AUGSTSKOLU STUDIJU PROGRAMMĀM 

 
RA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Finanses” 

salīdzināšana ar citām līdzīgām studiju programmām dod iespēju izvērtēt tās saturu, parāda, vai 

piedāvātā studiju programma ir konkurētspējīga profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū 

Latvijā un ārvalstīs. Finansistam nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences nosaka  

Finansista profesijas standarta prasības. Izvērtējot Latvijā piedāvātās studiju programmas,  

pamatojoties uz Finansista standarta prasībām, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma „Finanses” tika salīdzināta ar:  

 Banku augstskolas (BA) – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

"Finanses" un Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) -  2.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma „Finanšu vadība”.  

27.1.tabula 

RA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Finanses” 

salīdzinājums ar BA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

"Finanses" un BSA 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu  

„Finanšu vadība” 

Rādītāji 

otrā līmeņa 

profesionālās 

augstākās izglītības  

SP „Finanses” 

(RA) 

profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju 

programmu "Finanses" 

(BA)  

2.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības 

studiju programma 

„Finanšu vadība” 

(BSA) 

Studiju ilgums 
2,5 gadi nepilna 

laika studijās 

4 gadi pilna laika studijās/ 

5 gadi nepilna laika 

studijās 

4 gadi pilna laika 

studijās/ 4,5 gadi 

nepilna laika studijās 

Prasības, 

uzsākot SP 

apguvi 

pirmā līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

vispārējā vidējā vai vidējā 

profesionālā izglītība, kā 

arī centralizēto eksāmenu 

Vidējā vispārējā, 

vidējā profesionālā vai 

augstākā izglītība 

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf
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finansēs, 

grāmatvedībā, 

ekonomikā, 

uzņēmējdarbībā un 

vadībā. 

sertifikāti latviešu valodā 

un literatūrā, matemātikā 

un svešvalodā (angļu vai 

vācu). 

Prakse 16 KP 26 KP 26 KP 

Noslēguma 

darbs 
Diplomdarbs 14 KP Bakalaura darbs 12 KP 

Bakalaura darbs 12 

KP 

SP apjoms KP 80   160 160 

 

Veicot studiju programmu satura salīdzinājumu tika konstatēts, ka studiju programmās ir 

vairāki līdzīgi studiju kursi, jo visu programmu apgūšanas rezultātā tiek piešķirta finansista 

kvalifikācija. RA studiju programma atzīstama kā Latvijā specifiska studiju programma, jo RA 

studiju programma, salīdzinot ar BA un BSA studiju programmām, īsāks studiju ilgums, mazāks 

studiju apjoms un atšķirīgas prasības, uzsākot studiju programmas apguvi.   

 Lankasteras Universitātes (Lancaster University) Lielbritānijā studiju programma 

“Finanses”, kas paredz profesionālā bakalaura grāda iegūšanai dotajā specialitātē.  

Elektroniskais resurss: http://www.lancaster.ac.uk/study/undergraduate/courses/finance-bsc-hons-n300  

Grāda iegūšanu nodrošina, studiju moduļu un programmas prasību izpilde 360 ECTS (240 

KP) apjomā pilna laika studijās 3 gados.  

 1.gadā - studiju moduļi nodrošina bāzi tālākām studijām: Ievads grāmatvedībā un finansēs, 

Ekonomikas principi  

 2.gadā ir jāapgūst šādi studiju moduļi –Modernie finanšu principi, Ievads ekonometrijā, 

Statistikas metodes biznesā, Finanšu principi, Audita un grāmatvedības informatīvās sistēmas, 

Finanšu grāmatvedības principi, Lēmumu pieņemšana vadības grāmatvedībā, Finanšu pārskatu 

analīze, Vadības lēmumu pieņemšanas Matemātika. 

 3.gadā jāapgūst šādi studiju moduļi: Korporatīvās finanses, Obligāciju tirgus, Investīcijas, 

Starptautiskā finanšu vadība, Kvantitatīvās finanses, Finanšu pārskatu analīze, Starptautiskā 

finanšu un riska vadība, Mārketinga pamati, Kvalitātes un riska vadība 

Lankasteras Universitātes studiju programma “Finanses, piedāvājot profesionālo izglītību, 

nodrošina galvenokārt profesionālo studiju kursu apgūšanu.  

 RA studiju programmā studenti apgūst nozares teorētiskos, profesionālās specializācijas 

studiju kursus, iziet profesionālo praksi, kārto valsts eksāmenu un aizstāv diplomdarbu. 

Salīdzināmajā studiju programmā nav paredzēta prakse, valsts eksāmens un noslēguma darbs.  

 The Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H (FH, University of Applied Sciences of 

bfi Wien) bakalaura studiju programmu „Bankas un finanses” (Banking and Finance).   

Elektroniskais resurss:  

http://www.fh-vie.ac.at/en/ECTS-DS/Information-on-Bachelor-Programmes/Banking-and-Finance 

http://www.lancaster.ac.uk/study/undergraduate/courses/finance-bsc-hons-n300
http://www.fh-vie.ac.at/en/ECTS-DS/Information-on-Bachelor-Programmes/Banking-and-Finance
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Bakalaura studiju programma „Bankas un finanses” tiek apgūta pilna laika studijās 3 gados 

180 ECTS apjomā. RA studiju programma tiek apgūta 2,5 gados 120 ECTS apjomā, bet RA 

studiju programmā uzņem reflektantus ar pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību finansēs, 

grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadībā, kuri noteiktus studiju kursus, piem., 

Svešvaloda, Menedžments, Grāmatvedība, Informācijas tehnoloģijas u.c. apguvuši iepriekšējā 

studiju līmenī. 

 Bakalaura studiju programmu „Bankas un finanses” studiju plāns tiek veidots izmantojot 

moduļu sistēmu. Līdzīgie studiju kursi abās studiju programmās: Saimnieciskās darbības analīze 

(Uzņēmējdarbības analīze), Uzņēmējdarbības finanses (Korporatīvās finanses, Projektu vadība, 

Ekonomiskā statistika (Matemātiskā statistika), Finanšu un banku darbības rādītāji (Finanšu 

tirgus) u.c., kā arī abās studiju programmās tiek plānota profesionālās prakse. Neskatoties uz 

atšķirībām studiju programmu apjomos un studiju kursos, pastāv kopīgās iezīmes, kuras raksturo 

abas salīdzināmās studiju programmas.  

 Alitas koledžas (Alytaus kolegija University of Applied Sciences) (Elektroniskais resurss: 

http://akolegija.lt/stojantiesiems/studijos/studiju-programos/)  un Kauņas koledžas (Kauno 

Kolegija/ University of Applied Sciences) (Elektroniskais resurss: http://kaunokolegija.lt/wp-

content/uploads/2012/09/EN_FN-stud.-programos-aprasas_PDF.pdf) studiju programmas 

„Finanses”, paredz profesionālā bakalaura grāda Finansēs iegūšanu. 

Alitas koledžas un Kauņas koledžas studiju programmas „Finanses” tiek apgūtas 180 ECTS 

apjomā pilna laika studijās 3 gados vai nepilna laika studijās 4 gados, bet RA studiju programmu 

studenti apgūst nepilna laika neklātienes studijās 2,5 gados 120 ECTS apjomā, jo tiek uzņemti 

reflektantus ar pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību.  

27.2.tabula 

RA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Finanses” 

salīdzinājums ar Alitas koledžas un Kauņas koledžas studiju programmām  „Finanses” 
RA STUDIJU PROGRAMMA ALITAS KOLEDŽA KAUNAS KOLEDŽA 

Studiju kursi ECTS ECTS Studiju kursi Studiju kursi ECTS 

Ekonomika 6 7 Mikro,-makroekonomika Ekonomikas teorija 6 

Ekonomiskā statistika 6 3 

3 

Ekonomiskā statistika 

Uzņēmējdarbības statistika 

Ekonomiskā statistika 3 

Publiskās finanses 6 3 Finanšu tirgi Finanšu pamati 6 

Zinātniskā darba pamati 3   Pētījumu metodoloģija 

Dokumentu pārvaldība 

3 

3 

Nodokļu administrēšana un 

nodokļu audits 

6 7 

3 

Nodokļu administrēšana 

Audits 

Nodokļi + Audits 11 

Uzņēmējdarbības finanses 4,5 6 Uzņēmējdarbības finanses Korporatīvo finanšu vadība 4 

Personālvadība 3 3 Psiholoģija  Profesionālā komunikācija 6 

Projektu vadība 3     

Cenu politika uzņēmumā 3 4 Vadības grāmatvedība 3 

Naudas teorija 3     

Saimnieciskās darbības analīze  3 5 Uzņēmējdarbības analīze 5 

Starptautiskie grāmatvedības 

standarti 

3     

Investīciju politika 4,5     

http://akolegija.lt/stojantiesiems/studijos/studiju-programos/
http://kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2012/09/EN_FN-stud.-programos-aprasas_PDF.pdf
http://kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2012/09/EN_FN-stud.-programos-aprasas_PDF.pdf
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Kreditēšana 3 3 Nauda, kredīts un bankas   

Studiju darbs finansēs  6   Studiju darbi (2)   6 

Valsts eksāmens 3     

  9 Likumdošanas pamati 5 

  3 Matemātika, Pielietojamā matemātika 4 

  9 Informācijas tehnoloģijas  6 

  5 Grāmatvedības pamati 6 

  3 Uzņēmējdarbības ekonomika 3 

  5 Finanšu grāmatvedība 7 

  4 Vadība 3 

  3 Datorgrāmatvedība 3 

  11 Svešvaloda I, II Svešvaloda 10 

  3 Valodas kultūra Cilvēks un vide 5 

  3 Sabiedrības finanses un 

apdrošināšana 

Finanšu tiesības 3 

  3 Mārketings Ražosanas organizācija 3 

  3 Civilā un darba drošība Specializētās prakses 3 

  25 Specializētās prakses Finanšu analīze 3 

  15 Specializācijas kursi Izvēles studiju kursi 12 

Brīvās izvēles kursi 9 9 Brīvās izvēles kursi 9 

Profesionālā  prakse  24 11 Noslēguma prakse Noslēguma prakse 27 

Diplomdarbs 21 9 Noslēguma darbs Noslēguma darbs 9 

Kopā:  120 180 Kopā: 180 

 

  RA studiju programma ir līdzīga salīdzināmajām studiju programmām, ko apliecina 

līdzīgie studiju kursi: Ekonomika (Mikro,-makroekonomika/Ekonomikas teorija), Ekonomiskā 

statistika (Eknomiskā statistika un Uzņēmējdarbības statistika / Ekonomiskā statistika) u.c.  

 

28. INFORMĀCIJA PAR STUDĒJOŠAJIEM  

28.1. Studējošo skaits programmā 

Studējošo skaits 2013./2014.studiju gadā (uz 01.10.2013.) – 20 studenti.  

 

28.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 2013./2014.studiju gadā – 4 studenti.  

 

28.3. Absolventu skaits 

Studiju programmas absolventu skaits 2013./2014.studiju gadā – 10. No kopējā 1.kursā 

imatrikulēto studentu skaita (14) kvalifikācijas diplomus saņēma 10 studenti jeb 71,43% (četras 

studentes nepabeidza studiju programmu personīgu iemeslu dēļ).  

 

 

29. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

 

Studiju programmas kvalitātes un atbilstības mūsdienu darba tirgus prasībām 

nodrošināšanai regulāri tiek veiktas studentu aptaujas. Studējošo aptaujā par 2013./2014.st.g. 

piedalījās 5 no 9 studentiem, jeb 55,56% no kopējā studējošo skaita uz 2013./2014.st.g.beigām.  
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Studējošie, atbildot uz aptaujas anketas jautājumiem par studiju procesa organizēšanu, tā 

kvalitāti  un ar to saistītajiem jautājumiem, studiju kursu svarīgumu vērtēja no 3 – vidēji svarīgs 

līdz 5 – ļoti svarīgs (vidējais vērtējums 4,18 balles) un studiju kursu pasniegšanas līmeni no 3 –

 vidējs līdz 5 – ļoti augsts (vidējais vērtējums 4,22 balles). Ar studiju programmas izvēli pilnībā 

apmierināti un apmierināti 100% no aptaujātajiem studentiem. 80% no aptaujātajiem 

studējošajiem uzskata, ka labi sastādīts nodarbību grafiks un 80% – pietiekams studiju procesa 

nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem metodiskajiem līdzekļiem. Studējošie, atbildot uz 

anketas jautājumiem par izvēlētās studiju programmas kvalitāti un ar to saistītajiem jautājumiem. 

pamatā atzīmēja pilnībā apmierināti vai apmierināti. 

RA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Finanses” ir tikai 

maksas studijas (nav budžeta vietu), un tas liecina, ka studējošie studiju programmu izvēlējušies 

apzināti un mērķtiecīgi, lai iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences.  

 

29. ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

 

8.3. Absolventu aptaujas rezultāti 

Absolventu aptaujā par 2013./2014.st.g. piedalījās 6 no 10 absolventiem, jeb 60% no 

kopējā absolventu skaita. Absolventi, raksturojot faktorus, kuri noteica izvēli studēt RA minēja 

tuvumu dzīvesvietai, programmas saturu, studiju maksas lielumu un piemērotu studiju grafiku. 

Studiju programma kopumā un studiju kursu kvalitāte tiek vērtēta kā laba. Studiju programma 

pilnībā apmierināja cerības, kādas bija uzsākot studijas un absolventi šo programmu ieteiktu 

citiem, ko var raksturot kā studiju programmas kvalitātes rādītāju. Visi absolventi ir praktiķi ne 

tikai no Latgales reģiona, bet arī no no citiem Latvijas reģioniem. Absolventi  pēc studiju 

programmas beigšanas, ieguvuši jaunas kompetences, turpina darbu savās līdzšinējās darba (un arī 

prakses) vietās kā kvalificēti speciālisti.  

 

31. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ 

 

Studiju programmas kvalitātes un atbilstības mūsdienu darba tirgus prasībām 

nodrošināšanai regulāri tiek veiktas studentu un absolventu aptaujas, to dati tiek apkopoti, 

analizēti un ņemti vērā, pilnveidojot studiju procesu.  
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II STUDIJU PROGRAMMAS ”ELEKTRONISKĀ KOMERCIJA” RAKSTUROJUMS  
 

17. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Studiju programma īsteno pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību 

(bakalaura studijas – maģistrantūras studijas – doktorantūras studijas), un mūžizglītības principu – 

dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā. 

Programma pilnībā atbilst RA stratēģiskajiem mērķiem, kuri definēti Rēzeknes 

Augstskolas darbības un attīstības stratēģijā 2009. - 2015.gadam 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/1/R

TA_strategija_2014-2020_final.pdf:  

 nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas, 

sabiedrības veselības un labklājības, cilvēkdrošības jautājumu risināšanai Latgales reģionā 

un Latvijā kopumā; 

 integrēt teorētiskās zināšanas kvalitatīvu praktisko iemaņu apgūšanas iespējās 

dabaszinātnēs, mehatronikā, inženierzinātnēs, būvniecībā u.c. resursietilpīgajos studiju 

virzienos; 

 veicināt tādu studiju programmu rezultātu ieviešanu, kas paredz instrumentu apguvi, 

piemērošanu un izstrādi tehnoloģiju pārnesei un inovatīvai uzņēmējdarbībai; 

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm RA” tiek veikta RA studiju 

programmu sistēmas un kvalitātes pilnveidošana, ievērojot Latvijas tautsaimniecības, izglītības un 

zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu jauno speciālistu sagatavošanu. 

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Elektroniskā 

komercija” mm ēē rr ķķ ii ss  ir nodrošināt 5.kvalifikācijas līmeņa profesionālās augstākās izglītības un 

bakalaura profesionālā grāda ieguvi elektroniskās komercijas nozarē atbilstoši darba tirgus 

(profesijas standarta) un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (izglītības standarta) 

prasībām ar iespēju turpināt studijas maģistrantūrā. 

Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uu zz dd ee vv uu mm ii : 

 sagatavot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus elektroniskajā komercijā, kā 

arī sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba 

tirgū; 

 apgūt elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācijai nepieciešamās matemātikas, 

informācijas tehnoloģiju un ekonomikas, nozarei atbilstošu bāzes zinātņu un nozares 

teorētisko pamatu zināšanas, attīstīt spējas pielietot šīs zināšanas; 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/1/RTA_strategija_2014-2020_final.pdf
http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/1/RTA_strategija_2014-2020_final.pdf
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 īstenot padziļinātu zināšanu apguvi elektroniskajā komercijā, kas nodrošinātu iespēju izstrādāt 

jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavotu jaunrades, 

pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē; 

 teorētiski un praktiski sagatavot elektroniskās komercijas speciālistus, kuri prot izstrādāt un 

uzturēt elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (turpmāk tekstā EKTS); pēta un piemēro 

tirgzinības, reklāmas un sabiedrības informēšanas un citus ar uzņēmējdarbību saistītos 

aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas resursu ekonomiskā izmantošanā un uzņēmējdarbības 

organizēšanā un vadīšanā; 

 nodrošināt tādu specializēto disciplīnu apguvi (mārketings, e-komercija un tīmekļa aplikāciju 

izveidošana) apguvi, kas ļauj konkurēt darba tirgū; 

 attīstīt spējas formulēt un risināt elektroniskās komercijas sfērai raksturīgās problēmas; 

 pilnveidot stratēģiskās un analītiskās domāšanas māku; 

 nodrošināt projektu izstrādes, realizācijas un vadības prasmju apguvi; 

 attīstīt spējas darboties speciālistu komandā; 

 izkopt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem, strādāt 

un turpināt studijas ārzemēs; 

 iegūt plašu redzesloku nodrošinošu izglītību, zināšanas par profesionālo ētiku, kas savukārt 

nodrošinātu izpratni par nozares projektu realizācijas ietekmi uz vidi un sabiedrību; 

 attīstīt mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas. 

 

18.  STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI 

Studiju rezultātā elektroniskās komercijas speciālisti var strādāt praktiski jebkurā 

uzņēmumā vai organizācijā, kur ir vai tiks izveidota EKTS: Internet veikals, ražošanas vai 

pakalpojumu nozares uzņēmums, kurš plāno pārdot produkciju ar tīkla Internet palīdzību, kā arī 

citu uzņēmumu informācijas tehnoloģiju nodaļās. Absolventi var strādāt programmēšanas 

uzņēmumos, kuri nodarbojas ar EKTS izstrādi, dibināt savu uzņēmumu vai studēt maģistrantūrā. 

Šobrīd elektroniskās komercijas speciālisti ir nepieciešami darba tirgū, piemēram, būtisks 

pieprasījums pēc šiem speciālistiem pastāv vairākos Rēzeknes uzņēmumos: SIA „Lattelecom”, 

SIA „MS IDI” u.c., bet nākotnē, attīstot Latvijā ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, ieviešot 

ražošanā un pakalpojumu sfērā jaunākās tehnoloģijas, pieprasījums pēc šiem speciālistiem 

palielināsies vēl vairāk. Pie tam elektroniskās komercijas speciālists var strādāt Latvijā arī ar 

ārzemju klientiem. 

Studiju procesa sagaidāmie rezultāti ir skaidri definēti studiju kursu programmās, kur tiek 

dota sadale „studiju rezultāti” un „studiju rezultātu pārbaudes forma”. Studiju kursi, to apguves 

līmenis, rezultāti saskaņoti ar „Elektroniskās komercijas speciālista” profesijas standarta prasībām 
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(vecā spēku zaudējoša standarta prasībās, pašlaik notiek darbs pie jauna standarta izstrādes). 

Prasmes, praktisko uzdevumu veidus, kuru risināšanu pieprasa profesijas standarts, studiju 

programma nodrošina. Studiju programmas realizēšanas rezultātā studiju programmas beidzēji: 

 spēj lietot IT, kvalitātes pārvaldības un EKTS nozares standartu un terminoloģijas; 

 spēj veikt un pārvaldīt mārketinga pētījumus, kā arī izpēta ekonomikas procesus; 

 pārzina komercdarbības nosacījumus un normatīvus aktus; 

 pārzina un pielieto specifiskas darba aizsardzības prasības; 

 spēj sazināties angļu valodā savas profesijas ietvaros; 

 spēj analizēt uzņēmuma/organizācijas darbības efektivitāti; 

 prot izstrādāt, ieviest un uzturēt EKTS; 

 spēj projektēt algoritmus un datu struktūras; 

 prot ieviest elektroniskās tirdzniecības un naudas elektroniskās norēķinu sistēmas; 

 pielieto grafiskā dizaina paņēmienus un grafiskās paketes, kā arī projektējuma shēmas un 

diagrammas; 

 īsteno algoritmus, lietojot sistēmas un tīmekļa programmēšanas valodas, analizē 

programmas kodu; 

 prot veidot un uzturēt datu bāzes, tīmekļa serverus un e-komercijas apakšsistēmas; 

 prot plānot programmatūras projektus;  

 spēj specificēt prasības un sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju;  

 spēj organizēt un vadīt EKTS izstrādātāju darba grupu; 

sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes. 

 

19.  STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS 

 

N.p

.k. 
LAIS kods Kursu nosaukumi 

Kontakt

- 

stundu  

skaits 

Kredīt

-punkti 

Pārbaud

es veids 
Docētājs 

  1.semestris   

O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A)  

1.  Valo1034  Angļu valoda I 64 2 Ie Lekt. Mg.paed. 

V.Pokule 

2.  JurZ1016 IT tiesību zinību pamati un 

standarti 

32 2 IeD Lekt. Mg.iur.K.Gailis 

3.  SpoZ1008 Sports 32 - Ie Doc.Dr.paed. 

A.Kaupužs 

4.  Psih1021 Saskarsme un profesionālā 

ētika 

32 2 Ie Lekt. Mg.paed. 

Ē.Kalvāns 

5.  Mate1023 Matemātiskā analīze, 

diferenciālvienādojumi un 

analītiskā ģeometrija  

80 5 E Doc.Dr.paed. I.Kangro 

6.  Ekon2027 Mikroekonomika 32 2 E Lekt. Mg.soc.sc. 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RVAL1036&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC2007&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC2007&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RJUR1016&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RSPO1006&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC2007&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC2007&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RPSI1021&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RMAT1023&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=REKO2030&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
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Ē.Višķers  

7.  Ekon2029 Makroekonomika 32 2 E Lekt. 

Mg.biz.vad.V.Nikitina 

8.  DatZ1024 Datori un programmēšana I 80 5 E Lekt. Mg.sc.ing. 

A.Zorins 

  2. semestris 

O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A)  

    

1.  Valo2027 Angļu valoda II 64 2 Ie Lekt. Mg.paed. 

V.Pokule 

2.  SpoZ1018 Sports II 32 - Ie Doc.Dr.paed. 

A.Kaupužs 

3.  Mate1014 Diskrētā matemātika 48 3 IeD Doc.Dr.paed. I.Kangro 

4.  DatZ1025 Datori un programmēšana II 80 5 E Lekt. Mg.sc.comp. 

J.Musatovs 

5.  Ekon1039 Grāmatvedība 32 2 E Doc. Mg.oec. A.Puzule 

6.  Ekon1041 Nauda un bankas 32 2 IeD Lekt. Mg.oec. I.Kotāne 

7.  DatZ1048 Studiju darbs I (IT) 32 2 IeD Doc. I.Meirāns 

8.  DatZ2001 Ievadprakse (IT) 2 ned. 2 IeD Atbildīgs lekt.A.Zorins 

  B r ī vā s  i z vē l e s  d a ļ a  ( C )  -  2 kr.p. 

1.  Ekon1054 Inovācijas un zināšanu vadība 32 2 Ie Doc. Dr.oec.S.Ežmale 

  3. semestris 

O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A)  

    

1.  Valo1197 Angļu valoda III 64 2 E Lekt. Mg.paed. 

V.Pokule 

2.  DatZ2012 Datoru tīkli 32 2 E Lekt.Mg.sc.comp. 

M.Kijaško 

3.  DatZ2018 Algoritmi un datu struktūras I 48 3 Ie Lekt. Mg.sc.ing. 

Ē.Tipāns 

4.  Ties3001 Darba aizsardzība un 

ergonomika 

32 2 Ie Lekt. Mg.sc.env. I.Jurčs 

5.   Uzņēmējdarbība 32 2 IeD Lekt. Mg.soc.sc. 

A.Čerpinska 

6.  Ekon2061 Starptautiskās ekonomiskās 

attiecības 

16 1 IeD Lekt. Mg.soc.sc. 

Ē.Višķers 

7.  DatZ2102 Objektorientētā 

programmēšana 

32 2 E Lekt. Mg.sc.comp. 
S.Kodors 

8.  DatZ2031 Prasību analīze un modelēšana 32 2 IeD Prof. Dr.sc.ing. 

A.Teilāns 

9.  DatZ3103 Operētājsistēmas 32 2 IeD Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

P.Grabusts 

  B r ī vā s  i z vē l e s  d a ļ a  ( C )  -  2 kr.p. 

1.  DziT3003 Tīmekļa satura vadības sistēmu 

izstrāde un izmantošana 

32 2 IeD Lekt.Mg.sc.comp. 

V.Šerkins 

  4. semestris 

O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A)  

    

1.  DatZ2019 Algoritmi un datu struktūras II 48 3 E Lekt. Mg.sc.comp. 
S.Kodors 

2.  Mate2007 Varbūtību teorija un matem. 

statistika 

48 3 E Doc. Dr.paed.. I.Kangro 

3.  DatZ3021 Ievads aplikāciju 

programmēšanā 

48 3 E Lekt. Mg.sc.ing. 

A.Zorins 

4.  Ekon2059 Elektroniskās komercijas 

aktualitātes 

16 1 IeD Lekt. Mg.sc.ing. 

A.Zorins 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=REKO2028&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT1024&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RVAL2025&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC2008&lemuma_datums=01-SEP-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2010&p_vec_parb=DC2008&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RSPO1016&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RMAT1014&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=REKO1039&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=REKO1041&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT1049&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0003&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC0003&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT2001&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC2001&lemuma_datums=31-JAN-11&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=31/01/2011&p_vec_parb=DC2001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=C&kursa_kods=REKO1040&veca_dala=C&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&pnosauk=Elektronisk%C4%81%20komercija%28Profesion%C4%81l%C4%81s%20augst%C4%81k%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20bakalaura%29-R0419&p_piez=&p_mg_no=FO0030&p_mg_lidz=&p_karto=&par2=jauns&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RVAL1201&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC2007&lemuma_datums=01-SEP-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2010&p_vec_parb=DC2007&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT2012&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT2019&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC2007&lemuma_datums=01-SEP-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2010&p_vec_parb=DC2007&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RTIE3001&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=REKO2064&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT3011&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT2032&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RCIT6003&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=C&kursa_kods=RCIT1016&veca_dala=C&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC0002&pnosauk=Elektronisk%C4%81%20komercija%28Profesion%C4%81l%C4%81s%20augst%C4%81k%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20bakalaura%29-R0419&p_piez=&p_mg_no=FO0030&p_mg_lidz=&p_karto=2g.%20neizm.&par2=jauns&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT2020&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC2008&lemuma_datums=31-JAN-11&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=31/01/2011&p_vec_parb=DC2008&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RMAT2007&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT3022&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0001&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=REKO2062&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-FEB-10&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/02/2010&p_vec_parb=DC0002&par2=&p_ko=
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5.  DatZ3018 Studiju darbs II (ekon.) 32 2 IeD Atbildīga Doc. Dr.oec. 

S.Ežmale 

6.  DatZ2032 
Prakse (ekon.) 

6 ned. 6 IeD Atbildīga Doc. Dr.oec. 

S.Ežmale 

  B r ī vā s  i z vē l e s  d a ļ a  ( C )  -  2 kr.p. 

1.  Citi1016 Zinātniskā darba pamati 32 2 Ie Doc. Mg.oec. A.Puzule 

  5. semestris 

O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A)  

    

1.  Ekon2015 Tirgzinība 64 4 E Lekt. Mg.oec. 

I.Dembovska 

2.  DatZ4018 Datu bāzes 32 2 E Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

P.Grabusts 

3.  Ekon2002 Vadības teorija 32 2 IeD Prof. Dr.sc.ing.  

O.Užga - Rebrovs 

4.  VidZ7001 Projektu vadīšana 32 2 IeD Doc. Dr.oec. S.Ežmale 

5.  DatZ3029 

 

Interneta tehnoloģijas 64 4 E Lekt. Mg.sc.comp. 

M.Kijaško 

6.  Soci2003 Socioloģija 32 2 Ie Lekt. Mg.paed. 

V.Korkla 

  O b l i g ā t ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( B )  -  4 kr.p. 

1.  DatZ3031 

 

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas 

I 

64 4 E Lekt. Mg.sc.comp. 

J.Musatovs 

  6. semestris 

O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A)  

    

1.  Ekon3006 
Uzņēmējdarbības finanses 

32 2 E Asoc.prof. Dr.oec. 

I.Mietule 

2.  Ties1001 
Darba tiesības 

32 2 Ie Doc. Dr.jur. 

G.Makarova 

3.  VadZ6026 Uzņēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana 

32 2 IeD Prof. Dr.sc.ing. 

I.Silineviča 

4.  DatZ3003 Studiju darbs III (e-kom)  2 IeD Atbildīgs lekt.A.Zorins 

5.  DatZ3044 Ražošanas prakse (e-kom) 10 ned. 10 IeD Atbildīgs lekt.A.Zorins 

  O b l i g ā t ā s  i z v ē l e s  d a ļ a  ( B )  -  2 kr.p. 

1.  DziT4003 Mobilo aplikāciju izstrāde 32 2 E Lekt.Mg.sc.comp. 

V.Šerkins 

  7. semestris 

O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A)  

1.  
DziT3005 Informācijas aizsardzība 32 2 E 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

P.Grabusts 

2.  
Ekon4006 

Komunikācija, globalizācija un 

pārmaiņas 
48 3 E 

Doc. Dr.oec. S.Ežmale 

3.  
InfT1001  Datorgrafika 48 3 E 

Lekt. Mg.sc.ing. 

A.Zorins 

4.  Citi3101  Civilā aizsardzība 16 1 Ie Lekt. Mg.sc.env. I.Jurčs 

5.  
Ekon3108 

Elektroniskā tirdzniecība un 

nauda 
48 3 E 

Lekt. Mg.oec. I.Kotāne 

6.  
DziT3006 Dokumentu pārvaldes sistēmas 32 2 IeD 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. 

P.Grabusts 

7.  
DatZ5004  

Automatizētās projektēšanas 

sistēmas (CASE) 
32 2 IeD 

Prof. Dr.sc.ing. 

A.Teilāns 

8.  
DziT3007 Multimediju tehnoloģijas 32 2 IeD 

Lekt. Mg.sc.comp. 
I.Zarembo 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT3019&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0003&lemuma_datums=31-JAN-11&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=31/01/2011&p_vec_parb=DC0003&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=A&kursa_kods=RDAT2033&veca_dala=A&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC2001&lemuma_datums=31-JAN-11&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=31/01/2011&p_vec_parb=DC2001&par2=&p_ko=
https://luis.lanet.lv/pls/lu/prog_d_l.frame_kursi?l=1&pkods=R0419&dala_kods=C&kursa_kods=RCIT1016&veca_dala=C&jauna_dala=&no_dat=&lidz_dat=&visi=1&p_iesk=DC0002&lemuma_datums=01-SEP-09&radit=1&valoda=&vecais_lem_dat=01/09/2009&p_vec_parb=DC0002&pnosauk=Elektronisk%C4%81%20komercija%28Profesion%C4%81l%C4%81s%20augst%C4%81k%C4%81s%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20bakalaura%29-R0419&p_piez=&p_mg_no=FO0030&p_mg_lidz=&p_karto=2g.%20neizm.&par2=jauns&p_ko=
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9.  
DziT3008 

Kvalitātes pārvaldība IT 

projektos 
32 2 IeD 

Doc. I.Meirāns 

  8. semestris 

O b l i g ā t ā  d a ļ a  ( A)  

1.  DatZ4006  Pirmsdiploma prakse 8 ned. 8 IeD Atbildīgs lekt.A.Zorins 

2.  DatZ4101  Diplomprojekts  12 aizst. Atbildīgs lekt.A.Zorins 

 
20. STUDIJU KURSU UN STUDIJU MODUĻU (JA TĀDI IR) APRAKSTI 

 

Studiju moduļi studiju programmā šobrīd nav paredzēti. Studiju kursu saturs atbilst 

programmas mērķiem un uzdevumiem. Studiju programmas rezultātā iegūto kompetenču un 

studiju kursu mijiedarbība parādīta tabulā. 

Iegūtās prasmes un zināšanas 
Studiju kursi konkrēto prasmju un zināšanu 

iegūšanai 

spēj lietot IT, kvalitātes pārvaldības un 

EKTS nozares standartu un terminoloģijas 

Datori un programmēšana, E-komercijas 

aktualitātes, Kvalitātes pārvaldība IT projektos 

spēj veikt un pārvaldīt mārketinga 

pētījumus, kā arī izpēta ekonomikas 

procesus 

Tirgzinība, Mikroekonomika, Makroekonomika, 

Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, 

Starptautiskā uzņēmējdarbība 

pārzina komercdarbības nosacījumus un 

normatīvus aktus 

Darba tiesības, IT tiesību pamati un standarti 

pārzina un pielieto specifiskas darba 

aizsardzības prasības 

Darba aizsardzība un ergonomika 

spēj sazināties angļu valodā savas profesijas 

ietvaros 

Angļu valoda 

spēj analizēt uzņēmuma/organizācijas 

darbības efektivitāti 

Grāmatvedība, Uzņēmējdarbības finanses, 

Uzņēmējdarbība 

prot izstrādāt, ieviest un uzturēt EKTS 
Studiju darbs, E-komercijas aktualitātes, Tīmekļa 

aplikāciju tehnoloģijas, E-komercijas IS izstrāde 

spēj projektēt algoritmus un datu struktūras Algoritmi un datu struktūras 

prot ieviest elektroniskās tirdzniecības un 

naudas elektroniskās norēķinu sistēmas 

Elektroniskā tirdzniecība un nauda, Nauda un 

bankas 

pielieto grafiskā dizaina paņēmienus un 

grafiskās paketes, kā arī projektējuma 

shēmas un diagrammas 

Datorgrafika, Programminženierija, Sistēmu 

objektorientētā modelēšana 

īsteno algoritmus, lietojot sistēmas un 

tīmekļa programmēšanas valodas, analizē 

programmas kodu 

Datori un programmēšana,  Tīmekļa aplikāciju 

tehnoloģijas 

prot veidot un uzturēt datu bāzes, tīmekļa 

serverus un e-komercijas apakšsistēmas 

Datu bāzes, Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas, E-

komercijas IS izstrāde, Informācijas aizsardzība, 

Tīkla Internet tehnoloģijas 

prot plānot programmatūras projektus 
Projektu vadīšana, Kvalitātes pārvaldība IT 

projektos 

spēj specificēt prasības un sagatavot 

nepieciešamo lietotāja dokumentāciju 

Prasību analīze un modelēšana 

spēj organizēt un vadīt EKTS izstrādātāju 

darba grupu 

Kvalitātes pārvaldība IT projektos 
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21. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

Programma izveidota, balstoties uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu, ir ievēroti galvenie studiju procesa principi, vērtējuma obligātuma princips, atbilstības 

princips, izmantotas zināšanu pārbaudes pamatformas – eksāmens un ieskaite. Iegūtā kvalifikācija 

„elektroniskās komercijas speciālists” atbilst valsts profesiju klasifikatoram. 

Studējošie, kuri ir izpildījuši studiju programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi 

aizstāvējuši diplomprojektu, iegūst kvalifikāciju „Elektroniskās komercijas speciālists” atbilstoši 

Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora kodam 4234101 un Profesiju standartam PS0135 un 

bakalaura profesionālo grādu elektroniskajā komercijā (tiek aktualizēts). 

Ievērojot RA attīstības pamatprincipu – pieejamības principu, kas nosaka vienādas iespējas 

studēt neatkarīgi no dzīves vietas, studiju programma tiek realizēta divos veidos: pilna laika 

klātienes (8 semestri) un nepilna laika neklātienes (10 semestri) studijās, kas pēc sava satura, 

apjoma un iesaistītā akadēmiskā personāla ir identiskas, atšķirība tikai kursu un kredītpunktu 

sadalījumā pa semestriem. 

Studiju programmas „Elektroniskā komercija” saturu veido teorētiskās studijas, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi, studējošo patstāvīgais darbs (studiju darbi, mājas darbi, referāti, 

darbs ar literatūru, interneta materiāliem un zinātniskie pētījumi, diplomprojekts).  Praktiskās 

pieredzes iegūšanai un prasmju izveidošanai ir paredzētas 4 prakses - ievadprakse (3 ECTS), 

prakse (9 ECTS), ražošanas (15 ECTS) un pirmsdiploma (12 ECTS) prakses. 

 Prakses organizēšanas un norises detalizēti metodiskie norādījumi, kas balstās uz RA 

„Nolikumu par praksēm”, un prakses dokumentācija ir publicēti 

http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/. Prakses ir saistītas un saturiski atbilst 

teorētiskai daļai, prakšu programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. Pirmsdiploma 

prakses vieta tiek izvēlēta atbilstoši studējošo diplomprojekta tēmai. Ar uzņēmumiem un 

organizācijām ir noslēgti ilglaicīgi prakšu līgumi. Prakses materiāli tiek izsniegti studējošajiem, 

prakšu vadītāji dod individuālos uzdevumus prakses programmas mērķu realizēšanai, sniedz 

konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli. Prakse tiek publiski aizstāvēta.  

Prakses saistītas ar studiju programmas teorētisko daļu. Kontaktstundas studiju programmā 

sastāda aptuveni 50% no teorētisko studiju apjoma. Kontaktstundas realizē lekciju, semināru, 

praktisko darbu, studiju darbu izstrādāšanas un konsultāciju veidā. Lekcijas un semināri ir vērsti 

uz studējošo mācīšanu, savukārt laboratorijas un praktiskie darbi, kā arī studiju darbi,- uz 

mācīšanos. Lekciju un praktisko darbu attiecības nosaka kursa pasniedzējs, ievērojot, ka praktisko 

un laboratorijas darbu apjoms nav mazāks par 30% (ar rekomendāciju docētājam - aptuveni 50%) 

no kontaktstundu apjoma. 

http://www.ru.lv/studijas/metodiskie_noradijumi/
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Nepilna laika studiju programmas nodarbības organizētas sesiju veidā, kuras notiek 3 

reizes semestrī, kontroldarbu, mājas darbu, patstāvīgo uzdevumu izpildes veidā starp sesijām. Īsi 

pirms semestra sākuma tiek izveidots nodarbību grafiks, ko apstiprina fakultātes dekāns un 

saskaņo studiju daļas vadītāja. Saraksts tiek publicēts mājas lapā  un uzlikts fakultātēs pie 

ziņojuma dēļa. Atbilstoši konsultāciju grafikam 

(http://www.ru.lv/fakultates/inzenieru_fakultate/datorzinatnu_un_matematikas_katedra/dm_akade

miskais_personals/) reizi nedēļā klātienē vai kontaktējoties individuāli ar docētāju elektroniskā 

veidā tiek nodrošināta iespēja regulāri kontaktēties. Kontaktinformācija pieejama pēc augstāk 

minētajā vietnē, visiem RA darbiniekiem ir izveidots e-pasts pēc vienāda principa 

vārds.uzvārds@ru.lv, par ko tiek informēti arī studējošie. Lai izvērtētu studija procesa efektivitāti, 

reizi semestrī tiek veikta visu kursu studējošo aptauja, atbilstoši RA Studiju daļas izstrādātajiem 

metodiskajiem ieteikumiem un anketu veidiem. Anketēšanas rezultāti tiek apstrādāti, analizēti 

katedras un domes sēdēs, atspoguļoti ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos 

http://www.ru.lv/studijas/studiju_programmas/pasnovertejuma_zinojumi/pnz_2013/ un 

programmu akreditācijas materiālos http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5946. Atsevišķu 

jautājumu noskaidrošanai tiek veikta arī aptauja caur RA mājas lapu. Notiek arī regulāras 

programmas un fakultātes vadības mutiskas pārrunas ar studējošajiem par studiju procesu un 

sadzīves jautājumiem augstskolā. 

Studijas notiek ievērojot demokrātisma principus – brīva abpusēja informācijas apmaiņa 

starp docētājiem un studējošajiem, to priekšlikumu par mācību priekšmetu saturu un vēlamiem 

papildinājumiem apspriešana. Notiek regulāras studējošo konsultācijas vismaz 1 reizi nedēļā. 

Akadēmiskajam personālam slodzē paredzētas 20 kontaktstundas semestrī individuālajām 

konsultācijām. Tiek veiktas studējošo aptaujas, to rezultāti tiek apspriesti un analizēti katedras 

sēdēs, kurās var piedalīties grupu vecākie. Tā kā lielākā daļa docētāju augstskolā strādā 

pamatdarbā, studējošajiem konsultācijas ir pieejamas visu laiku. Saziņā tiek izmantot arī e-pasts, 

Skype, Moodle. 

Studiju programma satur obligātos studiju kursus, obligātās izvēles kursus un brīvās 

izvēles kursus. Studiju programmas obligātā daļa iekļauj vispārizglītojošos, nozares teorētiskos un 

profesionālās specializācijas studiju kursus 222 ECTS apjomā, obligātās izvēles kursus 9 ECTS, 

brīvās izvēles – 9 ECTS.  

Studējošo patstāvīgā un radošā darba attīstībai ir paredzēti 3 studiju darbi (kopā 9 ECTS). 

Studiju nobeigumā uz profesionālās praksēs iegūtā materiāla pamata, kā arī izmantojot personīgos 

pētījumus, studējošie izstrādā konkrētu, saistītu ar studējošā izvēlēto specialitāti un plānojamo 

darba vietu diplomprojektu, kurš satur gan pētniecisko, gan projekta (realizācijas) daļu. 

 

http://www.ru.lv/fakultates/inzenieru_fakultate/datorzinatnu_un_matematikas_katedra/dm_akademiskais_personals/
http://www.ru.lv/fakultates/inzenieru_fakultate/datorzinatnu_un_matematikas_katedra/dm_akademiskais_personals/
mailto:vārds.uzvārds@ru.lv
http://www.ru.lv/studijas/studiju_programmas/pasnovertejuma_zinojumi/pnz_2013/
http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5946
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22. PRASĪBAS, UZSĀKOT STUDIJU PROGRAMMU 

Studējošajiem, uzsākot studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas, prasmes un 

kompetence, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus plānotajā laikā, ko nodrošina reflektantu 

uzņemšanas noteikumi. Reflektantam jābūt ar vidējo izglītību, tie tiek uzņemti balstoties uz divu 

centralizēto eksāmenu (pēc reflektanta izvēles): matemātika, svešvaloda, latviešu valoda un 

literatūra rezultātiem. 

 

23. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

Lekciju kursu, praktisko nodarbību, laboratorijas darbu un patstāvīgā darba apraksti, kuri 

ietver gan studiju rezultātus attiecīgajā kursā, gan to pārbaudes formas, iekļauti izvērstās studiju 

priekšmetu programmās un kalendārajos plānos, kas pieejami Moodle vidē. 

Studiju programmai izstrādāta sava didaktiskā koncepcija, kas aptver  profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības un to sasniegšanas veidus. Studiju programmas 

didaktisko koncepciju atklāj studiju programmas satura un realizācijas apraksts, kas tiek apspriests 

katedras sēdēs, fakultātes domes sēdēs. Tās izstrādē un novērtēšanā piedalās studējošie un darba 

devēji, kuru viedoklis tie ņemts vērā, precizējot didaktiskās koncepcijas iespējamos risinājumus. 

Katru gadu studiju programmas didaktiskā koncepcija tiek izvērtēta pašnovērtējuma ziņojumā, 

kura galvenie uzdevumi ir: iezīmēt studiju programmas  attīstības iespējas nākošam studiju 

gadam, pilnveidot studiju kvalitāti.   

Programmas iekšējās kvalitātes darbība balstās uz studiju kvalitātes novērtēšanas un 

kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā, kura apstiprināta ar RA Senāta lēmumu. 

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta, iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus 

speciālistus, dodot iespēju studējošajiem izmantot visu RA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, 

atbalstot studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu. 

Studijas notiek saskaņā ar nodarbību grafiku, kas izveidots pēc fakultātes Domē 

apstiprinātiem studiju plāniem.  

Katru gadu notiek studiju programmas izvērtēšana, tiek sastādīts ikgadējais 

pašnovērtējuma ziņojums, līdz ar to tiek analizētas programmas stiprās un vājās puses un attiecīgi 

koriģēta studiju programma. 

Ar studējošajiem tiek veikts patstāvīgs darbs katedrā, dekanātā. Studējošo studiju rezultāti 

tiek analizēti pēc katra studiju kursa, pēc katra studiju gada, noslēdzot studijas. Fakultātes Domes 

sēdēs tiek analizēti saraksti ar studiju rezultātiem. Ar studiju parādniekiem aktīvi strādā 

programmas direktors un katedras vadītājs. Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma 

jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti katedras sēdēs. Iekšējās novērtēšanas procesā svarīga 

loma tiek ierādīta studējošo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas 
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jautājumiem. Regulārajās studējošo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, docētāju 

darba kvalitāti, studējošie pauž savu viedokli par studiju procesu un tā uzlabošanas iespējām. 

Studējošo izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot un uzlabojot savu darbu. Savu 

rezumējumu par studējošo studiju rezultātiem sniedz gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs, 

darba devēji. 

 

24. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie 

darbi, semināri, kontroldarbi, projektu izstrāde, grupu darbs, individuālās konsultācijas utt.), 

studējošo patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorklasēs, izmantojot Internet tīklu un strādājot 

Moodle vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā  utml.). Mācību materiāli e-studiju 

Moodle vidē katru gadu tiek papildināti un tas ir nozīmīgs turpmākā darba virziens. Daudziem 

docētājiem ir arī savas vietnes, kur studējošajiem ir iespēja iegūt docētāju materiālus par konkrētā 

kursa tēmu: http://ekursi2.ru.lv/course/index.php?categoryid=7.  

Studiju programmas realizācijā ļoti būtiska ir nozares profesionālās specializācijas kursu apgūšana, 

kas tiek veikta mūsdienīgā Informācijas tehnoloģiju centrā (ITC), kas nodots ekspluatācijā 2007. gadā. 

Mācību nolūkiem paredzētas trīs datorklases ar 70 datoriem un lekciju auditorija. Studējošajiem ir iespēja 

izmantot interneta pieslēgumu (ISP Latnet, ātrums 70 Mbit/sec), visi datori ir pieslēgti internetam. Ir 

pieejams arī bezvadu Internets. 

ITC rīcībā ir nepieciešamā datortehnika un programmatūra studiju kursu apgūšanai, 

praktisko darbu un studiju darbu izpildei. No 2006.gada RA Inženieru fakultāte piedalās 

programmā MSDN® Academic Alliance, kas piedāvā visaptverošu ekonomisko resursu bāzi, kura 

akadēmiskajām laboratorijām, mācību spēkiem un studējošajiem sniedz iespēju izmantot 

vismodernākās tehnoloģijas. Samaksājot gada abonēšanas maksu, Inženieru fakultāte iegūst 

piekļuvi pilnam Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saņem 

ikmēneša jauninājumus viena gada garumā. Īpašas programmas licences ļauj abonentiem instalēt 

programmatūru visos datoros apmācības un zinātniskos nolūkos.  Inženieru fakultātes studējošie, 

kas pieteikušies uz mācību kursiem, kurus piedāvā fakultāte, drīkst programmatūru lejupielādēt, 

lai instalētu to savos datoros un izmantotu studiju darbu vai personīgo projektu izstrādāšanā. 

Vietne http://msdn.microsoft.com/academic/ piedāvā visjaunākos resursus mācību spēkiem un 

studējošajiem:  

- programmu reģistrāciju un jaunumus,  projektus, mācību materiālus, akadēmiskos 

rakstus un oficiālus dokumentus;  

- īpašus piedāvājumus tikai abonentiem,  slēgtas vēstkopas/ intereškopas pasniedzējiem. 

http://ekursi2.ru.lv/course/index.php?categoryid=7
http://msdn.microsoft.com/academic/
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Studiju programmas kursos vismaz viena trešā daļa laika ir veltīta praktiskajām 

nodarbībām un laboratorijas darbiem, kurus studējošie atzīst par efektīvākajām studiju formām. 

Nodarbībās tiek izmantotas mūsdienu prasībām atbilstošas datorprogrammas, kas pieejamas ITC 

datorklasēs: http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=06f2c4df-

899b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8). Pēc docētāju pieprasījuma notiek datorprogrammu 

klāsta paplašināšana. Studējošajiem no RA datoriem ir pieejamas zinātnisko rakstu pilntekstu datu 

bāzes, kas tiek izmantotas studiju darbu, referātu izstrādē, patstāvīgajā darbā. Pieejamās datubāzes 

atrodamas: http://www.ru.lv/biblioteka/biblioteka_eresursi/biblio_db/. Visu studiju kursu 

kalendārie plāni ir ievietoti Moodle vidē. Kalendārajos plānos ir formulēti studiju rezultāti, mērķi, 

saturs, ieteicamā literatūra un patstāvīgā darba tēmas, pārbaudes formas un veidi. 

RA ir izstrādāta studējošo uzņemšanas stratēģija un taktika, ņemot vērā kvalitātes un 

pieejamības aspektus. Uzņemšana 1.kursā notiek konkursa kārtībā pēc LR centralizēto eksāmenu 

rezultātiem. Studiju programmā var būt imatrikulēti reflektanti, kuriem ir vismaz vispārējā vidējā 

izglītība, bet, lai uzņemtu studējošos ar labākām zināšanām eksaktajos priekšmetos, reflektantiem 

papildus punkti tiek piešķirti par to apguvi, bet, lai veicinātu spējīgāko studējošo uzņemšanu, 

papildus punkti tiek piešķirti par rezultātiem eksakto priekšmetu olimpiādēs. Katra studiju gada 

sākumā uzņemšanas noteikumi tiek pārskatīti katedras sēdē un aktualizēti atbilstoši studiju 

virziena aktualitātēm, izskatīti fakultātes domes sēdē un Studiju padomes sēdē, apstiprināti RA 

Senātā, publicēti RA mājas lapā. Kopumā zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RA „Nolikums par 

valsts un gala pārbaudījumiem RA”, kā arī eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments RA.  

Studiju procesa kvalitātes kontroli reglamentē LR IZM rīkojums “Par vērtēšanu pēc 10 

ballu skalas”, RA Senāta nolikums “Par eksāmeniem un ieskaitēm RA” un eksāmenu un ieskaišu 

sesiju norises reglaments, kā arī „Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA”, metodiskie 

ieteikumi „Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”. 

Studējošo novērtēšana izriet no studiju programmai un katram studiju kursam definētajiem 

studiju rezultātiem. Zināšanu novērtēšanas prasības un kritēriji ir formulēti katra studiju kursa 

programmā un kalendārajā plānā, kas tiek publiskots, uzsākot studiju kursu apguvi.  

 Būtisks vērtējuma elements ir studējošā studiju rezultātu vērtējums studiju kursa apguves 

laikā, kura kritēriji uzrādīti kalendārajā plānā. Tradicionāli starpvērtējums semestra laikā veido 

noteiktu daļu no studiju kursa gala vērtējuma. Tādējādi studējošie ir motivēti plānveidīgām 

studijām semestra laikā. Studējošo sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās: formatīvā 

(veidojošā) un summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un 

studējošajam atgriezenisko informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. 

Šī vērtēšana dod informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studējošā statusu. Tā 

mudina studējošo papildināt zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu 

http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=06f2c4df-899b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=06f2c4df-899b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8
http://www.ru.lv/biblioteka/biblioteka_eresursi/biblio_db/
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lietderīgumu. Savukārt, summatīvā vērtēšana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, 

atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Šāda vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) 

apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas 

formas (testus, pārbaudes darbus, referātus u.c.), docētājs pārbauda, kādā līmenī studējošais ir 

sasniedzis studiju rezultātus. 

 Studiju rezultāti programmā tiek vērtēti arī balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas 

principu- iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus semestra 

laikā un sesijā. 

Elektroniskās komercijas speciālista kvalifikāciju un bakalaura profesionālo grādu 

elektroniskajā komercijā saņem studiju programmas studējošie, kuri: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos 

kursos; 

 studiju laikā pierādījuši profesionālās prasmes un spējas praksē, iegūstot pozitīvu vērtējumu 

par to; 

sekmīgi nokārtojuši valsts noslēguma pārbaudījumu (aizstāvējuši diplomprojektu). 

 

25. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS 

Studiju programmas izmaksas sastāda pilna laika studijām: 1280 EUR gadā; nepilna laika 

studijām: 1020 EUR gadā. 

 

26. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA VALSTS AKADĒMISKĀS 

IZGLĪTĪBAS STANDARTAM VAI PROFESIJAS STANDARTAM UN 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS VALSTS STANDARTAM UN CITIEM 

NORMATĪVAJIEM AKTIEM AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ 

Studiju programmas satura atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam ir parādīta 10.1.tabulā. 

10.1.tabula 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Elektroniskā komercija” salīdzinājums ar otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības Valsts standartu 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standarta prasības 
Studiju programmas saturs 

Programmas apjoms - vismaz 160KP 160KP 

Vispārizglītojošie kursi - vismaz 20 KP 20 KP 

Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģijas 

pamata kursi - vismaz 36 KP 

36 KP 
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Nozares profesionālās specializācijas kursi - 

vismaz 60 KP 

60 KP 

Brīvās izvēles kursi- vismaz 6 KP 6 KP 

Prakse – vismaz 20 KP 26 KP 

Valsts pārbaudījums – vismaz 12 KP 12 KP 

Studiju programma jāizstrādā atbilstoši profesijas 

standartam 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši 

profesijas standartam „Elektroniskās 

komercijas speciālists”, reģistrācijas Nr. PS 

0135 

Studiju procesā vismaz 30% no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski 

Studiju procesā 30% no studiju kursu apjoma 

tiek īstenoti praktiski 

Studiju programmas apguves laikā izglītojamais 

izstrādā un aizstāv vismaz 3 studiju darbus. 

Studiju darbs I 

Studiju darbs II 

Studiju darbs III 

10.2.tabulā ir parādīta studiju programmas atbilstība profesijas standartam „Elektroniskās 

komercijas speciālists”, reģistrācijas numurs PS 0135 (zaudējis spēku, pašlaik notiek darbs pie jauna 

standarta izstrādes). 

10.2.tabula 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Elektroniskā komercija” 

salīdzinājums ar profesijas standartu 

Profesijas standartā paredzētie veicamā darba pienākumi 

un uzdevumi 

Studiju kursi, kuros iegūtās 

zināšanas un prasmes dos iespēju 

veikt darba pienākumus un 

uzdevumus 
Pienākumi Uzdevumi 

1. Izstrādāt, ieviest un 

uzturēt elektroniskās 

komercijas 

tehnoloģiju sistēmas 

(EKTS) 

1.1. Specificēt EKTS prasības un  

       noskaidrot tehniskās prasības  

1.2. Izstrādāt konceptuālos un  

       loģiskos modeļus 

1.3. Izstrādāt tehniskās realizācijas 

variantus 

1.4. Izstrādāt datu bāzes risinājumus 

1.5. Projektēt EKTS 

1.6. Sagatavot objektu un uzstādīt 

EKTS  

1.7. Testēt EKTS un veikt testēšanas 

analīzi;  

1.8. Sagatavot priekšlikumus EKTS 

tālākai pilnveidošanai  

1.9. Konsultēt EKTS lietotājus 

 IT tiesību pamati un standarti 

 Grāmatvedība 

 Datori un programmēšana I, II 

 Datu bāzes 

 Objektorientētā programmēšana 

 Operētājsistēmas 

 Algoritmi un datu struktūras I, II 

 Prasību analīze un modelēšana 

 Elektroniskā tirdzniecība un nauda 

 Elektroniskā komercijas 

aktualitātes 

 Projektu vadīšana 

 Kvalitātes pārvaldība IT projektos 

 Automatizētās projektēšanas 

sistēmas (CASE) 

 Programminženierija 

 E-komercijas IS isztrāde 

 Ievads aplikāciju programmēšanā 

 Sistēmu objektorientētā 

modelēšana 

 
2. Izstrādāt EKTS 

infrastruktūru 

2.1. Izveidot tīmekļa servera lappusi 

2.2. Izstrādāt EKTS apakšsistēmu 

2.3. Izstrādāt EKTS drošības sistēmu 

 Matemātiskā analīze, 

diferenciālvienādojumi un 

analītiskā ģeometrija 



 79 

2.4. Sagatavot sistēmas apraksta 

dokumentāciju 

2.5. Uzturēt sistēmu 

 Diskrētā matemātika 

 Tīkla Internet tehnoloģijas 

 Datortīkli 

 Multimediju tehnoloģijas 

 Informācijas aizsardzība 

 Dokumentu pārvaldes sistēmas 

 Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas 

 Datorgrafika 

3. Izstrādāt uzņēmuma/ 

organizācijas 

stratēģijas 

pilnveidošanas 

koncepciju saistībā 

ar EKTS: 

3.1. Izpētīt esošo stratēģiju 

3.2. Noskaidrot vadības viedokli un 

prasības 

3.3. Izstrādāt koncepcijas variantus 

3.4. Piedalīties koncepcijas ieviešanā 

 Uzņēmējdarbības stratēģiskā 

vadīšana 

4. Izstrādāt efektīvu 

resursu 

izmantošanas shēmu, 

pielietojot EKTS 

4.1. Izanalizēt ekonomisko situāciju 

4.2. Izanalizēt esošo organizatorisko 

struktūru  

4.3. Noskaidrot vadības funkcionālās 

prasības 

4.4. Izanalizēt resursu izmantošanu 

4.5. Sagatavot priekšlikumus resursu 

izmantošanai 

4.6. Sagatavot organizatoriskās 

struktūras modeļa variantus  

4.7. Piedalīties EKTS ieviešanā 

resursu efektīvai izmantošanai 

 Makroekonomika 

 Mikroekonomika 

 Uzņēmējdarbības finanses 

 Nauda un bankas 

 Uzņēmējdarbība 

 Starptautiskā uzņēmējdarbība 

5. Veikt tirgus 

pētījumus 

5.1. Apzināt uzdevumu un izvēlēties 

metodes 

5.2. Sagatavot pētījumam 

nepieciešamo instrumentāriju  

5.3. Analizēt masu mediju materiālus 

5.4. Izanalizēt pētījuma rezultātus  

5.5. Izstrādāt mārketinga plānu  

5.6. Kontrolēt plāna īstenošanu 

 Angļu valoda/Vācu valoda 

 Tirgzinība 

 Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika 

6. Veidot uzņēmuma/ 

organizācijas tēlu 

6.1. Izpētīt konkurentus 

6.2. Veikt SWOT analīzi 

6.3. Izpētīt patērētāju intereses un 

attieksmi 

6.4. Sadarboties ar citām iekšējām 

struktūrām 

6.5. Konsultēt par tīkla Internet 

izmantošanu 

 Biznesa komunikācijas 

 Socioloģija 

7.Analizēt 

menedžmenta 

procesus 

 

7.1. Izpētīt reglamentējošos 

dokumentus 

7.2. Izpētīt iespējas TQM ieviešanai, 

izmantojot EKTS  

7.3. Izstrādāt TQM modeli 

7.4. Piedalīties TQM ieviešanā 

 Vadības teorija 

8. Vadīt pakļautos 

darbiniekus 

 

8.1. Izstrādāt vadības modeli  

8.2. Izstrādāt/pilnveidot amata 

aprakstus 

8.3. Veikt darba plānošanu 

8.4. Konsultēt padotos darbiniekus 

8.5. Kontrolēt uzdevumu izpildi 

8.6. Piedalīties pārvaldes darbā 

 Saskarsme un profesionālā ētika 

 Darba aizsardzība un ergonomika 

 Darba tiesības 
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10.1. un 10.2.tabulās apkopota informācija liecina par „Elektroniskā komercija” studiju 

programmas pilnīgo atbilstību otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 

profesijas standartam. 

 

27. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM STUDIJU 

VIRZIENAM ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU PROGRAMMA 

LATVIJĀ TIEK ĪSTENOTA) UN VISMAZ DIVĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTS 

ATZĪTU AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU PROGRAMMĀM 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Elektroniskā komercija” ir 

izstrādāta Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedrā.  

Šī izglītības programma tika salīdzināta ar: 

 Oldenburga/Austrumfrīzijas/Vilhelmshafena tehniskās augstskolas (Vācija) tehnoloģiju 

bakalaura studiju programmu „Tautsaimniecības informātika” (http://www.fh-

oow.de/studium/studiengaenge/index.php?id=69&einzel=1 ); 

 Kauņas tehnoloģiskās universitātes (Lietuva) bakalaura programmu informātikā 

(http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&p_yea

r=2010&p_lang=EN ); 

 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RSEBAA) 

profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Elektroniskā komercija” 

(http://www.riseba.lv/lv/bakalaura-studiju-programmas/e-bizness.html  ). 

 

11.1 tabula 

Studiju programmas „Elektroniskā komercija” salīdzinājums Latvijā 

 Rēzeknes Augstskola RSEBAA 

Studiju 

programma 
Elektroniskā komercija E-bizness 

Iegūstamais 

grāds 

Profesionālais bakalaura grāds 

elektroniskajā komercijā 

profesionālais bakalaura grāds 

elektroniskajā komercijā 

Iegūstāmā 

kvalifikācija 

Elektroniskās komercijas 

speciālists 
Elektroniskās komercijas speciālists 

Programmas 

apjoms 
160 KP 160 KP 

Studiju maksa 
pilna laika studijas 870 Ls, nepilna 

laika studijas - 700 Ls 

pilna laika studijas 2000 EUR, vakara 

studijas – 1700 EUR nepilna laika 

studijas 1410EUR 

Studiju ilgums Klātienes studijas – 4 gadi, vakara 

– 4,5 gadi, neklātienes – 4,5 gadi 

Klātienes studijas – 4 gadi, neklātienes 

– 5 gadi 

Vispārizglītojošie 

kursi: 

Angļu valoda I, II, III, Socioloģija, 

Saskarsme un profesionālā ētika, 

Darba aizsardzība un ergonomika, 

IT tiesību zinību pamati un 

standarti, Civilā aizsardzība, 

Augstākā matemātika, 

Mikroekonomika, Makroekonomika, 

Sociālā psiholoģija, Matemātiskā 

statistika, Komerctiesības 

http://www.fh-oow.de/studium/studiengaenge/index.php?id=69&einzel=1
http://www.fh-oow.de/studium/studiengaenge/index.php?id=69&einzel=1
http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&p_year=2010&p_lang=EN
http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=61209P104&p_year=2010&p_lang=EN
http://www.riseba.lv/lv/bakalaura-studiju-programmas/e-bizness.html
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Darba tiesības, Biznesa 

komunikācijas 

Teorētiskie kursi,  

profesionālās 

specializācijas un 

informācijas 

tehnoloģiju kursi 

Grāmatvedība, Matemātiskā 

analīze, Diferenciālvienādojumi 

un analītiskā ģeometrija, Diskrētā 

matemātika, Datori un 

programmēšana I, II, 

Mikroekonomika, 

makroekonomika, Tirgzinība, 

Datu bāzes, Vadības teorija, 

Datortīkli, Uzņēmējdarbības 

finanses, Objektorientētā 

programmēšana, Operētājsistēmas, 

Algoritmi un datu struktūras I, II,  

Tīkla Internet tehnoloģijas, 

Prasību analīze un modelēšana, 

Multimediju tehnoloģijas, 

Elektroniskās komercijas principi, 

Varbūtību teorija un matemātiskā 

statistika, Informācijas 

aizsardzība,  Projektu vadīšana, 

Kvalitātes pārvaldība, Nauda un 

bankas, Dokumentu pārvaldes 

sistēmas, Tīmekļa aplikāciju 

tehnoloģijas, Datorgrafika, Ievads 

aplikāciju programmēšanā 

Biznesa komunikācijas, Datu struktūra 

un algoritmi, Vadībzinības, 

Grāmatvedība, Mārketings, Operāciju 

vadīšana, Datu bāzes, Elektroniskās 

komercijas aktualitātes, Tīmekļa 

vietnes projektēšana, Banku zinības, 

Stratēģiskā vadībzinība, Informācijas 

aizsardzība, Dizaina pamati, 

Informācijas tehnoloģijas, Web 

programmēšana, Mārketinga pētījumi, 

Internet mārketings, Komercdarbība, 

Datoru oprētājsistēmas, Datorgrafika 

un grafiskās paketes, Tīklu datu bāzes, 

Multimediju tehnoloģijas, 

Elektronisko dokumentu pārvaldības 

sistēmas, Automatizētās projektēšanas 

sistēmas (CASE), Darba tiesības un 

aizsardzība, Starptautiskā 

komercdarbība, Datoru tīkli un 

Interneta tehnoloģijas, Elektroniskā 

tirdzniecība un maksājumu sistēmas, 

Piegādes ķēdes pārvaldīšana 

Brīvās izvēles 

kursi: 

Tēlotājmāksla, Inovācijas,  

Sistēmu objektorientētā 

modelēšana,  Vācu valoda I, II, 

III, Zinātniskā darba pamati, 

Loģika,  Ētika, estētika, Publiskās 

runas pamati, Civiltiesības, 

Filozofija 

Inovācijas, Prezentācijas prasmes, 

Eiropas Savienības tiesības, Biznesa 

ētika, Svešvaloda 

 

11.2. tabula 

Studiju programmas „Elektroniskā komercija” salīdzinājums ar ārvalstu augstskolām 

 

Rēzeknes Augstskola 
Kauņas tehnoloģiskā 

universitāte 

Oldenburga/ 

Austrumfrīzijas/ 

Vilhelmshafena 

tehniskā augstskola 

Studiju 

programma 
Elektroniskā komercija Bakalaurs informātika 

Tautsaimniecības 

informātika 

Iegūstamais 

grāds 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

elektroniskajā 

komercijā 

Bakalaurs 

informātikā 

Bakalaurs 

inženierzinātnēs 

Iegūstāmā 

kvalifikācija 

Elektroniskās 

komercijas speciālists 
- - 

Programmas 

apjoms 
160 KP 160 KP 120 KP 

Studiju 

ilgums 

Klātienes studijas – 4 

gadi, vakara – 4,5 gadi, 

Klātienes studijas – 4 

gadi, neklātienes – 5 

Klātienes studijas – 3 

gadi 
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neklātienes – 4,5 gadi gadi 

Vispār-

izglītojošie 

kursi: 

Angļu valoda I, II, III, 

Socioloģija, Saskarsme 

un profesionālā ētika, 

Darba aizsardzība un 

ergonomika, IT tiesību 

zinību pamati un 

standarti, Civilā 

aizsardzība, Darba 

tiesības, Biznesa 

komunikācijas 

Fizika, Komunikāciju 

pamati, Svešvaloda, 

Filozofija 

- 

Teorētiskie 

kursi,  

profesionālās 

specializācijas 

un 

informācijas 

tehnoloģiju 

kursi 

Grāmatvedība, 

Matemātiskā analīze, 

Diferenciālvienādojumi 

un analītiskā 

ģeometrija, Diskrētā 

matemātika, Datori un 

programmēšana I, II, 

Mikroekonomika, 

makroekonomika, 

Tirgzinība, Datu bāzes, 

Vadības teorija, 

Datortīkli, 

Uzņēmējdarbības 

finanses, 

Objektorientētā 

programmēšana, 

Operētājsistēmas, 

Algoritmi un datu 

struktūras I, II,  Tīkla 

Internet tehnoloģijas, 

Prasību analīze un 

modelēšana, 

Multimediju 

tehnoloģijas, 

Elektroniskās 

komercijas principi, 

Varbūtību teorija un 

matemātiskā statistika, 

Informācijas 

aizsardzība,  Projektu 

vadīšana, Kvalitātes 

pārvaldība, Nauda un 

bankas, Dokumentu 

pārvaldes sistēmas, 

Tīmekļa aplikāciju 

tehnoloģijas, 

Datorgrafika, Ievads 

aplikāciju 

programmēšanā 

Matemātika, 

Informācijas 

tehnoloģijas, Ievads 

digitālā loģikā, 

Datorgrafika, Diskrētās 

struktūras, 

Operētājsistēmas, Datoru 

elementi un arhitektūra, 

Datu bāzes, 

Profesionālās valodas 

kultūra, Tehniskā 

terminoloģija un IT, 

Datorika informācijas 

sabiedrībā, 

Programmēšanas valodu 

teorija, Datoru tīkli un 

Internet tehnoloģijas, 

Mākslīgais intelekts, 

Programmēšanas valodu 

teorija, Tiesību pamati, 

Vadības pamati, 

Inženieru ekonomika, 

Algoritmu dizains un 

analīze, 

Vairāki specializācijas 

virzieni: banku datu 

centri, datoru tīkli, 

informācijas sistēmu 

dizains, medicīnas 

informātika, multimediju 

sistēmas, 

programmatūras 

tehnoloģijas  

Matemātika 1-2, 

Informātikas pamati, 

Programmēšana 1-2, 

Ekonomikas pamati, 

Izmaksu aprēķins, 

Investīcijas un 

finansēšana, 

Statistika, 

Operētājsistēmas, 

Modelēšana, 

Ievads tautsaimniecības 

informātikā, Algoritmi 

un datu struktūras, 

Organizācija un vadība, 

Datu bāzes, 

Uzņēmējdarbības 

procesi,  

Programmnodrošinājums

, Mārketings un 

stratēģijas, 

Uzņēmējdarbības 

planošana, IT projektu 

vadīšana, Datu bāzes 

informācijas sistēmas, 

Ergonomika un 

multimēdijas, Tiesības 

Brīvās izvēles 

kursi: 

Tēlotājmāksla, 

Inovācijas, Sistēmu 

Programmēšanas 

tehnoloģiju prakse, 
- 
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objektorientētā 

modelēšana, Vācu 

valoda I, II, III, 

Zinātniskā darba 

pamati, Loģika, Ētika, 

estētika, Publiskās 

runas pamati, 

Civiltiesības, Filozofija 

programmēšanas 

tehnoloģiju prakses 

pamati, Vācu, angļu, 

franču vai krievu valodas 

  

Pēc veiktā salīdzinājuma var secināt, ka RA izstrādātā studiju programma satura ziņā ir 

līdzīga gan ārzemēs, gan Latvijā realizējamajām programmām elektroniskās komercijas 

speciālistu sagatavošanas jomā. No ārzemes programmām gan satura, gan studiju ilguma ziņā 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Elektroniskā komercija” ir līdzīga 

Kauņas tehnoloģiskās universitātes bakalaura programmai informātikā (programmas apjoms ir 

160 KP, galvenās kursu grupas programmās ir līdzīgas).  

 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Elektroniskā 

komercija” Latvijā tiek īstenota Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskolā. Programmu apjoms ir 160 KP, studiju ilgums klātienē – 4 gadi. Pēc studiju 

programmas absolvēšanas tiek iegūta elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija un 

bakalaura grāds elektroniskajā komercijā. Saturiski un apjoma ziņā visas programmas ir tuvas, jo 

pilnībā atbilst Latvijā spēkā esošajam profesijas standartam “Elektroniskās komercijas 

speciālists”. Viena no galvenajām RA studiju programmas priekšrocībām ir iespēja studējošiem 

no Latgales studēt uz vietas, kā arī ievērojami zemāka studiju maksa. 

 

28. INFORMĀCIJA PAR STUDĒJOŠAJIEM 

 
Nr. 

p.k. 
Pašnovērtējuma kritēriji 2009/2

010 

2010/

2011 

2011/

2012  

2012/

2013 

2013/

2014  

Akad. 

gads  

1.  Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 

01.10.(skaits) 

14 31 48 60 64  

No tiem 
pilna laika klātiene  14 31 48 60 64  

nepilna laika neklātiene 0 0 0 0 0  

2.  1.kursā imatrikulēto skaits  25 20 14 16 20  

3.  *Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs 

apmaiņas programmu ietvaros 

0 0 2 4 4  

4.  Ārzemju studējošo skaits programmā 0 0 0 0 0  

5.  Absolventu skaits  0 0 0 8 17  

No tiem  
Strādā % 0 0 0 62 71  

Turpina studijas % 0 0 0 38 29  

 
 

29. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

Vairāk kā 90% studējošo studiju process apmierina (pilnīgi neapmierināto studentu nav). 

Kā svarīgākus studenti atzīst studiju kursus „Angļu valoda”, „Matemātiskā analīze, 
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diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija”, „Makroekonomika”, „Datori un 

programmēšana”, „E-komercijas aktualitāte” un „Prasību analīze un modelēšana”. 

 

30. ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

 Iepriekšējo gadu aptaujas lieciena par absolventu veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū, kā arī  

kopumā dod pozitīvu studiju programmas novērtējumu, gan studiju programmas struktūras, gan 

kvalitātes ziņā, gan arī kopējais novērtējums par studiju procesa organizēšanu ir pozitīvs. Šogad 

absolventu aptaujā piedalījas 0 cilvēku no 9 aptaujātiem.  

 

31. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ 

Studiju kursu ietvaros studējošie mutiski sniedz priekšlikumus kursa uzlabošanai. Šie 

priekšlikumi tiek ņemti vērā turpmākā studiju kursa un visas studiju programmas attīstības 

analīzē. Tikpat veiksmīgi studējošie atbraucot no ārzemes prakses vai studijām ERASMUS 

programmas ietvaros, dalās ar savu pieredzi un priekšlikumiem, tādējādi palīdzot modernizēt un 

uzlabot studiju programmu. 
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KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM   

 

32.STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU PERPEKTĪVAIS 

NOVĒRTĒJUMS, ŅEMOT VĒRĀ LATVIJAS UZDEVUMUS ES KOPĒJO STRATĒĢIJU 

ĪSTENOŠANĀ 

 

Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” startēģijas 

kontekstā īstenošanu (pieejas veids: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_latvia_lv.pdf) 

paredz ekonomisko aktivitāšu un uzņēmējdarbības stimulēšanu, t.sk. darbaspēka nodokļu 

mazināšanu, valsts sniegtos netiešos un tiešos atbalsta pasākumus uzņēmējiem, uzņēmējdarbības 

stimulēšanu, pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības sekmēšanu, kas radīs pieprasījumu pēc studiju 

programmu absolventiem ar kompetencēm, kas tiek nodrošinātas studiju virziena „Ekonomika” 

realizētajās studiju programmās. Šajā studiju virzienā realizētajās programmās tiek sasniegti tādi 

studiju rezultāti kā spēja izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes ekonomikas jomā, veikt 

profesionālu un  inovatīvu darbību, spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu 

individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, kas sekmēs absolventu iesaistīšanos 

uzņēmējdarbībā un valsts ekonomikā kopumā. Augstāk minētais dokuments paredz arī plašu 

finanšu instrumentu izmantošanu uzņēmejdarbības un valsts tautsaimniecības attīstībai. Studiju 

virzienā esošās studiju programmas „Finanses” un „Finanšu vadība” sekmē zināšanu, prasmju un 

kompetenču (spēja parādīt finansista profesijai raksturīgās padziļinātas zināšanas un  izpratni, 

kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu 

saskarē; spēja veikt uzņēmējdarbību finanšu jomā, veikt darbu, pētniecību un tālāku mācīšanos 

sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas 

u.tml.) apguvifinanšu jomā. Līdz ar to studiju virzienā esošās programmas ir perspektīvas un 

absolventu iekļaušanās darbatirgū  nodrošinās augsti kvalificētu darbaspēka piedāvājumu un 

radošu un iniciatīvas bagātu personību iekļaušanos sabiedrībā un ekonomiskajā apritē.  

 

32.1.STUDIJU VIRZIENA/ PROGRAMMU ATBILSTĪBA NORMATĪVO AKTU 

PRASĪBĀM UN EIROPAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS TELPAS VEIDOŠANAS 

REKOMENDĀCIJĀM 

 

 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijas, kas ir apkopotas 

dokumentā  Atbalsts izaugsmei un darba vietām- EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu 

modernizācijas programma 

(pieejas veids http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/modernisation_lv.pdf) paredz: 

1) darba devēju un darba tirgus iestāžu iesaistīšanu programmu izstrādē un īstenošanā;  

 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_latvia_lv.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/modernisation_lv.pdf
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realizācija - studiju virzienā „Ekonomika” esošajās profesionālajās studiju programmās 

notiek regulāra sadarbība ar darba devējiem un to apvienībām (prakšu uzņēmumi un 

iestādes, darba devēju iesaiste valsts eksāmenu komisijās un gala darbu aizstāvēšanā, 

studiju pašnovērtējumu sagatavošanā, studiju programmu un kursu satura pilnveidošana; 

darba devēju iesaiste tiešajā studiju procesā,(skat. 8. un 16.punktu); 

2) rosināt akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi, t.sk., jauni darbinieki, jaunas 

disciplīnas;  

realizācija – 1) studiju virzienā „Ekonomika” esošajās profesionālajās studiju programmās 

35 % studiju kursu docē nozares profesionāļi (skat. 11.punktu), 2)esošā akadēmiskā 

personāla izaugsme tiek veicināta, izmantojot ERASMUS programmu, kā arī nodrošinot 

profesionālās pilnveides kursus, t.sk. augstskolu didaktikas programmas apguvi, ar 

augstskolas finansiālo atbalstu; 3) notiek jaunu docētāju piesaiste, t.sk., jauno doktorantu 

iesaiste studiju procesā; 4) tiek ieviesti jauni studiju kursi, ņemot vērā darba devēju 

ieteikumus un nozares aktualitātes; 

 

3) labāko studentu, akadēmiķu un pētnieku piesaiste no valstīm ārpus ES;  

 

realizācija - studiju virzienā „Ekonomika” ir paredzēta kopīgās maģistra studiju 

programmas „Reģionālā attīstība un plānošana) izveide ar Pskovas Universitāti 

(Baltkrievija), kas veicinās akadēmiskā personāla un studējošo piesaisti no valstīm ārpus 

ES; 

4) atbalstīt plašāku mācību režīma daudzveidību; 

 

realizācija - studiju virzienā „Ekonomika” esošās studiju programmas ir paredzētas 

realizēt pilna un nepilna laika studijās, kā arī notiek pakāpeniska studiju kursu izstrāde un 

apguve e vidē, izmantojot Moodle platformu. 

 

 

32.2.DARBA DEVĒJU UN PROFESIONĀLO ORGANIZĀCIJU SNIEGTĀ 

INFORMĀCIJA PAR ABSOLVENTU NODARBINĀTĪBAS IESPĀJĀM VISMAZ 

NĀKAMO SEŠU GADU PERSPEKTĪVĀ 

 

Pārrunas ar darba devējiem un Rēzeknes tirdzniecības un rūpniecības kameras locekļiem 

ļauj secināt, ka Latvijas tautsaimniecības un arī reģiona izaugsme tiek skatīta uzņēmējdarbības 

sektora attīstības kontekstā, kas var tikt realizēta palielinot uzņēmumu un uzņēmēju skaitu, kas 

savukārt radīs pieprasījumu pēc kvalificētiem ekonomistiem un finansistiem, jo viens no 

veiksmīgas u zņ'mējdarbības vadošajiem aspektiem ir kvalificēta darbaspēka piesaiste tieši 
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uzņēmumu finanšu resursu pārvaldei (grāmatvedības uzskaites organizēšanai, finanšu plānošanai, 

budžetu sastādīšanai, projektu sagatavošanai u.t.ml. 
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1. PIELIKUMS 

SADARBĪBAS PARTNERI ĀRVALSTĪS 2013/.2014. ST.G.   

No Ekonomika 

1. Technical University of Gabrovo, Bulgaria 

2. Obchodni akademie a  Vyšši odborna škola Valašske Meziriči, Czech Republic 

3. ESA 3-Etudes Superieures Appliquees aux Affaires, France 

4. University of Tartu, Estonia 

5. Seconda Universita degli Studi di Napoli, Italy 

6. Utena University of Applied Science, Lithuania 

7. Klaipeda University, Lithuania 

8. College of Social Science, Klaipeda, Lithuania 

9. Kaunas University of Applied Sciences, Lithuania 

10. Coventry University, UK 

11. Wysza szkola humanityczno – Ekonomiczna w Lodzi, Poland 

12. Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy, Poland 

13. Giedroyc College of Communication and Media in Warsaw, Poland 

14. The Angelus Silesius State School of Higher Education in Walbrzych, Poland 

15. Akademia Polinija w Czestochowie, Poland 

16. Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugal 

17. Instituto Politecnico da Guarda, Portugal 

18. Instituto Superior de Novas Profissoes, Portugal 

19. Slovak university of Agriculture in Nitra, Slovakia 

20. University of Economics in Bratislava, Slovakia 

21. Bratislava Vysoka Skola Prava, Slovakia 

22. Hame Polytechnic University of Applied Sciences, Finland 

23. Centro superior de hoteleria y turismo Valencia, Spain 

24. Mugla University, Turkey 

25. Ganziatep University, Turkey 

26. Budapest Tech, Hungary 

27. Hochschule Harz, Germany 
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2.PIELIKUMS 

Studiju programmas „EKONOMIKA”Salīdzinājums ar citām atzītu 

augstskolu studiju programmām  
 

RA un Ziemeļaustrumu Universitātes profesionālo studiju koledžas (NEU) studiju programmu 

salīdzinājums 

Studiju kursi RA kredītpunkti,  Studiju kursi NEU ceturkšņa stundas 

(quarter hours) 

Matemātika  4 Matemātika (izvēle no vairākiem kursiem) 6 

Informātika  2 Informātika (izvēle no vairākiem kursiem) 6 

Ekonometrija 2 Statistika1 3 

Statistika  4 Statistika2 3 

Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A;V) I;II 8 Koledžas angļu valoda 9 

Dokumentu pārvaldība  2 Profesionālā angļu valodas rakstīšana 6 

Pētnieciskā darba organizācija  2   

Darba un civilā aizsardzība 2   

Darba un komerctiesības  4 Uzņēmējdarbības tiesības 3 

Ievads uzņēmējdarbībā 2 Uzņēmējdarbības dinamika 3 

Vadības teorija 2 Uzņēmējdarbības stratēģija 6 

Uzņēmējdarbības plānošana  2   

Inovācijas  2   

Socioloģija  2 Ievads psiholoģijā 3 

Brīvā izvēle  6 Komunikācija (izvēle no vairakiem kursiem) 3 

  Psiholoģija (izvēle no vairākiem kursiem) 3 

  Vēsture (izvēle no vairākiem kursiem) 3 

Mikroekonomika  4 Mikroekonomikas pamati 4 

Ekonomikas mācību vēsture  2 Starptautiskā uzņēmējdarbība un vadība 3 

Makroekonomika  4 Makroekonomikas pamati 4 

Vides ekonomika  2   

Reģionālā ekonomika  2   

Tirgzinība  2   

    

Studiju darbs mikroek., makroek., 

tirgzinībā 

2   

Grāmatvedības pamati 4 Finašu grāmatvedība 1 3 

Finanšu grāmatvedība  4 Finanšu grāmatvedība 2 3 

Vienkāršā grāmatvedība 2   

Grāmatvedības praktikums 2   

Datorgrāmatvedība  2 Grāmatvedības informatīvās sistēmas 3 

Studiju darbs grāmatvedībā  2   

Budžeta iestāžu grāmatvedība  2   

Nodokļu administrēšana  3 Nodokļu pamati 3 

  Nodokļi 3 

Publiskās finanses  4 Finanšu pamati 3 

Naudas teorija  2 Finanšu vadība 3 

Finanšu plānošana  3 Investīciju pamati 3 

Starptautiskās valūtas un norēķinu 

operācijas  

2 Kredītu analīze un apgrozāmo līdzekļu vadīšana 3 

Vērtspapīru tirgus 2 Investīciju vadība 3 

Apdrošināšana 2 Finanšu stratēģija 3 

Kreditēšana  2 Starptautiskās finanses 3 

Audita pamati   2   

Vadības grāmatvedība 2 Vadības grāmatvedība 3 

Uzņēmējdarbības analīze  3 Stratēģiskā izmaksu analīze 6 

Studiju darbs finansēs, analīzē, 

nodokļos 

2 Finanšu pārskati un analīze 12 

Profesionālā prakse I 4 Zinātnes (izvēles kurss no dažādām zinātņu 

jomām) perspektīva  

3 

Profesionālā prakse II;III 22 Vēstures perspektīva (izvēles kurss no 

vairākiem) 

3 
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Diplomdarbs  10 Rases un dzimtes studijas (izvēle no vairākiem 

kursiem) 

3 

 Valsts eksāmens  - Brīvā izvēle (nedefinēta) 29 

 

RA un Mariboro Universitātes (Slovēnija) studiju programmu salīdzinājums 

 
 

Studiju kursiRA kredītpunkti, 

studiju daļa 
Studiju kursi MU Stundas 

Matemātika  4 Matemātika 120 

Informātika  2 Informātika 120 

Ekonometrija 2 Statistika 90 

Statistika  4 Matemātiski statistiskās metodes 120 

  Sistēmteorija 90FB/AA izvēle 

Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A;V) I;II 8 Svešvaloda 1,2 150 

Dokumentu pārvaldība   2 Svešvaloda 3 60FB 

Pētnieciskā darba organizācija  2   

Darba un civilā aizsardzība 2 Biznesa un kompānijas tiesības 90 

Darba un komerctiesības  4 Biznesa finanšu tiesības 60FB 

Ievads uzņēmējdarbībā 2 Biznesa ekonomika 120 

Vadības teorija 2 Organizācija un vadīšana 60 

Uzņēmējdarbības plānošana  2 Uzņēmējdarbības plānošana 90 FB/AA 

Inovācijas  2 Operāciju pētīšana 120 

Projektu vadība  2 Projektu vadība 90FB/AA izvēles 

Lēmumu pieņemšana – izvēles 

kurss 

2 Biznesa procesi 90AA 

Risku vadība – izvēles kurss 2 Uzņēmuma politika un stratēģiskā vadība 90FB/AA 

Socioloģija  2 Socioloģija 90FB/AA 

  Cilvēku resursu vadība 90FB izvēles 

Mikroekonomika  4 Ievads ekonomikas teorijā 120 

Ekonomikas mācību vēsture  2 Ekonomikas analīze un politika 120 

Makroekonomika  4 Tirgus un cenu teorija 90FB izvēles 

Vides ekonomika  2 Tehnoloģiskās sistēmas un vides aizsardzība 90 FB izvēles 

Reģionālā ekonomika  2 Banku ekonomika 90FB 

Starptautiskie ekonomiskās attiecības  2 Starptautiskie ekonomiskie sakari 60 

Tirgzinība  2 Tirgzinības pamati 60 

  Stratēģiskais mārketings 60FB/AA izvēles 

Studiju darbs mikroek., makroek., 

tirgzinībā 

2   

Grāmatvedības pamati 4 Grāmatvedība 90 

Finanšu grāmatvedība  4   

Vienkāršā grāmatvedība 2   

Grāmatvedības praktikums 2   

Datorgrāmatvedība  2 Nodokļi 60AA 

Studiju darbs grāmatvedībā  2 Nodokļu sistēma un nodokļu politika 90FB/AA izvēles 

Budžeta iestāžu grāmatvedība  2 Nodokļu likumdošana 90AA 

Nodokļu administrēšana  3 Nodokļu grāmatvedība un nodokļu konsultēšana 90AA 

Publiskās finanses  4 Finanšu pamati 60 

Naudas teorija  2 Naudas teorija un naudas sistēmas 90FB 

Finanšu plānošana  3 Starptautiskās finanses 60AA 

Starptautiskās valūtas un norēķinu 

operācijas  

2 Korporatīvo finanšu pamati 90FB 

Banku statistika  2 Starptautiskā biznesa finanses 90FB 

Vērtspapīru tirgus  Finanšu tirgi 90FB/AA izvēles 

Apdrošināšana 2 Informatīvās sistēmas bankās 90FB 

Kreditēšana  2 Finanšu vadība 90FB/AA 

Audita pamati   2 Audita sistēmas 60 AA 

Vadības grāmatvedība 2 Izmaksu uzskaite 90AA/FB 

Uzņēmējdarbības analīze  3 Vadības grāmatvedība 90 AA 

Studiju darbs finansēs, analīzē, 

nodokļos 

2 Finanšu pārskatu analīze 90AA 

  Vadības ekonomikas politika 90FB/AA izvēles 



 91 

Profesionālā prakse I 4   

Profesionālā prakse II;III 22   

Diplomdarbs  10   

 Valsts eksāmens  1   

 

RA un Dublinas Universitātes koledžas programmu (UCD) studiju programmu salīdzinājums 

 

Studiju kursiRA KP Studiju kursi UCD KP 

Matemātika  4 Matemātika uzņēmējdarbībā 5 

Informātika  2 Ievads kompjūteros un informācijas sistēmās 5 

Ekonometrija 2 Kvantitatīvā biznesa analīze 5 

Statistika  4 Biznesa informācijas sistēmas 5 

Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A;V) I;II 8   

Dokumentu pārvaldība 2   

Pētnieciskā darba organizācija  2   

Darba un civilā aizsardzība 2 Īrijas konstitūcija: institucionālais satvars 5 

Darba un komerctiesības  4 Līgumu noformēšana 5 

Civiltiesības I;II 5 Īrijas konstitūcija: pamattiesības 5 

Krimināltiesības un kriminālpeocess 3 Līgumu anulēšana un koriģēšana 5 

Administratīvās tiesības  2 Civiltiesības 10 

Civilprocess  2 Kompāniju likums1 5 

Eiropas Savienības tiesības  2 ES konstitūcijas likums 5 

Studiju darbs saimnieciskajās tiesībās  2 Kompāniju likums 2 5 

  ES ekonomikas likums 5 

  Krimināllikums 10 

Brīvā Izvēle  6 Izvēle (6 no 30 priekšmetiem) 30 

  Izvēle (4 no 37 priekšmetiem) 20 

Ievads uzņēmējdarbībā 2 Vadīšanas pamati un biznesa vide 5 

Vadības teorija 2   

Uzņēmējdarbības plānošana  3 Stratēģiju formulēšana un pielietošana 10 

Pakalpojumu vadība  2   

Inovācijas  2 Inovācijas un uzņēmējdarbība 5 

Kvalitātes vadība 2 Operāciju un piegāžu ķēžu vadīšana 5 

Studiju darbs uzņēmējdarbībā  2   

Socioloģija  2 Ievads organizāciju uzvedībā 5 

Lietišķā komunikācija  2 Starpkultūru menedžments 5 

Mikroekonomika  4 Mikroekonomikas pamati 5 

Makroekonomika  4 Makroekonomikas pamati 5 

Ekonomikas mācību vēsture  2 Mikroekonomika (intermediate – vidējais 

līmenis) 

5 

Vides ekonomika  2   

Reģionālā ekonomika  2   

Starptautiskie ekonomiskie sakari 2   

Tirgzinība  2 Tirgzinība (mārketings) 5 

Studiju darbs mikroek., makroek., tirgzinībā 2   

Grāmatvedības pamati 4 Finanšu grāmatvedība 1 5 

Finansu grāmatvedība  2 Finanšu grāmatvedība 2 5 

Nodokļu administrēšana  3   

Publiskās finanses  4 Finanšu pamati  5 

Naudas teorija  2   

Finanšu plānošana  3   

Apdrošināšana  2   

Kreditēšana  2   

Uzņēmējdarbības analīze  3   

Audita pamati 2   

Izmaksu plānošana  2 Vadības grāmatvedība 5 

  Ekonomikas priekšmetu izvēle (2 no 51) 10 

Profesionālā prakse I 4   

Profesionālā prakse II;III 22   

Diplomdarbs  10   
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 Valsts eksāmens  -   

 

RA un Vīnes Ekonomikas un uzņēmējdarbības universitātes  (VEUU)studiju programmu 

salīdzinājums 

 

Studiju kursiRA KP Studiju kursi VEUU ECTS 

Matemātika  4 Matemātika 4 

Informātika  2 Biznesa informatīvās sistēmas 4 

Ekonometrija 2 Statistika 4 

Statistika  4   

Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A;V) I;II 8 Svešvaloda, obligātā (5 izvēles) 4 

Dokumentu pārvaldība   2 Svešvaloda (izvēles) 3 

Pētnieciskā darba organizācija  2 Akadēmiskā darba pamati 3 

Darba un civilā aizsardzība 2 Ievads tiesību zinātnēs 1 

Darba un komerctiesības  4 Uzņēmējdarbība tiesību kontekstā 

(publiskais) 

4 

Civiltiesības I;II 5 Uzņēmējdarbība tiesību kontekstā (privātā) 4 

Krimināltiesības un kriminālpeocess 3 Privātais likums 1 8 

Administratīvās tiesības  2 Privātais likums 2 4 

Civilprocess  2 Kompāniju un kapitāla tirgus likums 4 

Eiropas Savienības tiesības  2 Biznesa privātā finansēšana, mantošanas 

likums 

2 

Studiju darbs komerctiesībās  2 Banku likums, kredītu aizsardzības likums 4 

  Konkurences, karteļu un nemateriālo 

ieguldījumu likums 

4 

  Integrētās konstitucionālo tiesību situāciju 

studijas 

4 

  Konstitūcija un ģenerālās administrācijas 

likums 

6 

  Administratīvā procedūra un tiesiskā 

aizsardzība 

4 

  Publiskā biznesa likums 4 

  Individuālā darba likums 4 

  Kolektīvā darba likums 4 

  Sociālās aizsardzības likums 2 

  Krimināllikums 7 

  Eiropas tiesību pamati 4 

  Izvēles priekšmets 4 

Ievads uzņēmējdarbībā 2 Ievads uzņēmējdarbības vadīšanā  

Vadības teorija 2 Specializācijas priekšmeti uzņēmējdarbības 

vadībā (nedefinēti) 

20 

Uzņēmējdarbības plānošana  3   

Pakalpojumu vadība  2   

Inovācijas  2   

Kvalitātes vadība 2   

Studiju darbs uzņēmējdarbībā  2   

Socioloģija  2 Personāla menedžments 4 

Lietišķā komunikācija  2 Sociālās iemaņas (izvēles) 3 

Mikroekonomika  4 Ekonomikas pamati 1 4 

Makroekonomika  4 Ekonomikas pamati 2 4 

Ekonomikas mācību vēsture  2   

Vides ekonomika  2   

Reģionālā ekonomika  2   

Starptautiskie ekonomiskie sakari 2   

Tirgzinība  2   

Mediji un reklāma 2   

Studiju darbs mikroek., makroek., tirgzinībā 2   

Grāmatvedības pamati 4 Grāmatvedība un vadības kontrole 1 6 

Finansu grāmatvedība  2 Grāmatvedība un vadības kontrole2 6 

  Ievads nodokļu likumdošanā 4 

  Nodokļu likumdošanas pamati 4 
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Nodokļu administrēšana  3 Padziļinātas nodokļu likumdošanas studijas 4 

Publiskās finanses  4 Korporatīvās finanses 4 

Naudas teorija  2   

Finanšu plānošana  3   

Apdrošināšana  2   

Kreditēšana  2   

Uzņēmējdarbības analīze  3   

Audita pamati 2   

Izmaksu plānošana  2   

Profesionālā prakse I 4   

Profesionālā prakse II;III 22   

Diplomdarbs  10   

 Valsts eksāmens  -   

 

RA un Latvijas Lauksaimniecības universitātes)studiju programmu salīdzinājums 

 

Studiju kursiRA kredītpunkti, 

studiju daļa 
Studiju kursi LLU kredītpunkti, studiju 

daļa 

Matemātika  4A Matemātika ekonomistiem 4 

Informātika  2A   

Ekonometrija 2A Matemātiskā statistika 2 

Statistika  4A Statistika 4 

  Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā 3 

  Studiju darbs statistikā 1,5 

Brīvās izvēles daļa     

Biznesa ētika 2C Biznesa etiķete 2 

Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A;V) I;II 8A Angļu valoda ekonomistiem I;II 4 

Dokumentu pārvaldība  2A Dokumentu pārvaldība  2 

Pētnieciskā darba organizācija  2A Ievads ekonomikas studijās 3 

  Pētījumu metodoloģija 2 

Darba un civilā aizsardzība 2A Darba un civilā aizsardzība 2 

Darba un komerctiesības  4A Tiesību pamati  2 

  Darba tiesības  3 

Ievads uzņēmējdarbībā 2A Uzņēmējdarbība 4 

Vadības teorija 2A Vadīšana 2 

Uzņēmējdarbības plānošana  2B Saimniekošanas mācība 3 

Inovācijas  2B   

Kvalitātes vadība  2B Kvalitātes vdība 2 

  Agrārā ekonomika  3 

  Lauksaimnieciskā ražošana  4 

  Saimniecības mācība  4 

  Praktiskā lauku saimniecība  1 

  Studiju darbs saimniekošanas mācībā 2 

Studiju darbs uzņēmējdarbībā 2B Studiju darbs uzņēmējdarbībā 2 

Socioloģija  2A Socioloģija 2 

  Filozofija 1,5 

Mikroekonomika  4A Mikroekonomika 4 

Ekonomikas mācību vēsture  2A Ekonomiskās domas vēsture 2 

Makroekonomika  4A Makroekonomika 4 

Vides ekonomika  2A Ekoloģija un vides aizsardzība 2 

  Ekoloģijas ekonomika  2 

Reģionālā ekonomika  2B Reģionālā ekonomika  2 

Starptautiskās ekonomiskās attiecības 2C Starptautiskā komunikācija 2 

  Starptautiskie ekonomiskie sakari 2 

  Ekonomika 4 

  Studiju darbs makroekonomikā  2 

  Studiju darbs agrārajā ekonomikā 1,5 

Tirgzinība  2A Tirgzinība 4 

Studiju darbs mikroek., makroek., 

tirgzinībā 

2B Studiju darbs tirgvedībā 1A 

Grāmatvedības pamati 4A Grāmatvedības pamati 4 

Finanšu grāmatvedība  4B Finansu grāmatvedība un analīze 8 



 94 

  Nodokļu uzskaite 2 

Vienkāršā grāmatvedība 2B   

Grāmatvedības praktikums 2B Finanšu pārskati 3 

Datorgrāmatvedība  2B Datorgrāmatvedība  3 

Studiju darbs grāmatvedībā  2B Studiju darbs finansu grāmatvedībā 2 

Budžeta iestāžu grāmatvedība  2B Budžeta iestāžu grāmatvedība  2 

Nodokļu administrēšana  3B Finanses un nodokļi  4 

Publiskās finanses  4A   

Naudas teorija  2A   

Finanšu plānošana  3A Uzņēmuma finanses 2 

  Grāmatvedība un finanses  4 

Starptautiskās valūtas un norēķinu 

operācijas  

2B Norēķini starptautiskajā tirdzniecībā 2 

Projektu vadība  2B Eiropas Savienības projekti  4 

  Projektu vadīšana  2 

Vērtspapīru tirgus 2B Vērtspapīru tirgus 2 

Apdrošināšana 2B Apdrošonāšanas tirgus  2 

  Riska vadība  2 

Nekustamā īpašuma vērtēšana  2B Kadastrs  2 

Kreditēšana  2B Finanses un kredīts 2 

  Pašvaldību darbība  2 

Civiltiesības I;II 5B Uzņēmējdarbības likumdošana 2 

  Lietu tiesības  2 

  Saistību tiesības  3 

  Ģimenes un mantojuma tiesības  3 

    

Administratīvās tiesības  2B Tiesību zinātnes  2 

Civilprocess  2B Tiesību realizācija 8 

Eiropas Savienības tiesības  2B Starptautiskās līgumtiesības  2 

Studiju darbs komerctiesībās  2B Īpašuma tiesības  2 

Audita pamati   2B Iekšējais audits 2 

  Kontrole un revīzija  2 

Vadības grāmatvedība 2B Vadības grāmatvedība  2 

Uzņēmējdarbības analīze  3B Uzņēmējdarbības analīze 4 

  Uzņēmuma vērtēšana  2 

Studiju darbs finansēs, analīzē, 

nodokļos 

2B Studiju  darbs uzņēmuma finansēs 2B 

Valsts eksāmens  1B   

Profesionālā prakse I 4B   

Profesionālā prakse II;III 22B   

Diplomdarbs  10B Bakalaura darbs 10 
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3.PIELIKUMS 

STUDIJU PROGRAMMAS „FINANŠU VADĪBA” SALĪDZINĀJUMS AR BANKU 

AUGSTSKOLAS (BA) PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMU 

„FINANSES” 

Banku augstskola Piedāvātā RA studiju programma 

Studiju kursi KP Studiju kursi KP 

Studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā un praksē 

Sabiedriskā sektora ekonomika un 

finanses  

2 Finanšu teorijas un politika 3 

Risku vadība 2 Risku vadīšana 3 

Finanšu tirgi 4 Eiropas Savienības ekonomiskā un 

monetārā integrācija 

3 

Stratēģiskā vadīšana 2 Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 3 

Stratēģiskā finanšu vadība 2 Korporatīvo finanšu analīze 3 

  Inovāciju vadība 2 

Finanšu vadība 4   

Finansu grāmatvedība un analīze 2   

Nodokļu politika Eiropas vidē 2 Nodokļu sistēmas 3 

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi 

Projektu izstrāde un finansēšana 2 Projektu vadība 3 

Pētniecības metodes biznesā 2 Statistiskās metodes ekonomikā un 

biznesā 

2 

  Pētnieciskā darba metodoloģija 2 

Modelēšana un prognozēšana 2 Finanšu modelēšana un prognozēšana 2 

Finanšu sektora vadība     

Apdrošināšanas finanšu vadība* 2 Apdrošināšanas finanšu vadība 2 

Banku vadība * 2   

Starptautiskie finanšu pārskatu 

standarti* 

2 Starptautiskie finanšu pārskatu standarti 3 

Starpkultūru saskarsme* 2 Starptautiskās finanses*  2 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība* 2   

Patērētāju uzvedība starptautiskajā 

tirgū * 

 Reģionālā ekonomika un politika * 2 

  Biznesa novērtēšana 3 

Korporatīvā sociālā atbildība*   3 

  Kvalitātes vadības sistēmas*  

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi 2 Pedagoģijas un psiholoģijas kursi 

Izvēles  kursi 

6 

Izvēles kursi 6 Personāla vadīšana* 2 

Ilgtspējīga līderība * 2 Inovācijas pedagoģijā un psiholoģijā* 2 

Radošā domāšana *  Organizāciju kultūra un komunikāciju 

vadība* 

2 

Prakse 6 Prakse 6 
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Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 20 

Kopā: 60 Kopā: 70 

 

* izvēles kursi   

 

STUDIJU PROGRAMMAS „FINANŠU VADĪBA” SALĪDZINĀJUMS ar  

Tartu Universitātes (Igaunija) 

Ekonomikas un biznesa vadības maģistra studiju programma 
 

Content of the curriculum Economics and Business Administration (2565) for entrants of 2013/2014 

         

Economics and Business Administration (120 ECTS)     

1. General Subjects (30 ECTS) and""      

 MJRI.02.075 Econometrics II  6 ECTS     

 MJRI.09.005 Industrial Organisation  3 ECTS     

 MJJV.07.083 Innovation Management  6 ECTS     

 MJRI.10.029 Macroeconomics II  6 ECTS     

 MJRI.01.038 Multivariate Statistics  6 ECTS     

 MJRI.03.057 Theory of Economic Thought  3 ECTS     

2. Base module (36 ECTS) or""       

2.1. Economic Modelling and State Economics (alternative base module) (36 ECTS) and"" 

 Economic Modelling (18 ECTS) and""      

 MJRI.02.077 Applied Micro and Macro Modelling  6 ECTS     

 MJRI.02.063 Evaluation of Economic Policies  3 ECTS     

 MJRI.02.076 Game Theory Models in Economic Decision Making  6 ECTS     

 MJRI.01.039 Sample Surveys in Business  3 ECTS     

 State Economics (18 ECTS) and""      

 MJRI.08.064 Management in Public Sector  6 ECTS     

 MJRI.08.063 Public Economics and Public Finance II  6 ECTS     

 MJRI.03.090 Public Policy Toward Business  6 ECTS     

2.2. Management and Marketing (alternative base module) (36 ECTS) and""   

 Management (18 ECTS) and""       

 MJJV.03.161 Leadership and Contemporary Concepts of Management  6 ECTS     

 MJJV.03.162 Organizational Theory  6 ECTS     

 MJJV.07.084 Supply Chain Management  6 ECTS     

 Marketing (18 ECTS) and""       

 MJJV.02.096 Consumer Behaviour  6 ECTS     

 MJJV.02.084 International Marketing  6 ECTS     

 MJJV.02.118 Selected Topics in Marketing  6 ECTS     

2.3. Finance and Accounting (alternative base module) (36 ECTS) and""   

 Accounting (18 ECTS) and""       

 MJJV.09.002 Accounting in Public Sector Institutions  3 ECTS     

 MJJV.09.004 Auditing  3 ECTS     

 MJJV.09.003 Cost Management and Management Control  6 ECTS     

 MJJV.09.001 Financial Accounting  6 ECTS     

 Finance (18 ECTS) and""       

 MJJV.10.076 Financial Risk Management and Financial Derivatives  3 ECTS     

 MJJV.10.067 Investment Analysis  6 ECTS     

 MJJV.10.054 Real Estate Finance  3 ECTS     

 MJJV.10.075 Value-Based Financial Management  6 ECTS     

5. Optional Module (18 ECTS) or""      

 Management (18 ECTS) and""       

 MJJV.03.161 Leadership and Contemporary Concepts of Management  6 ECTS     

 MJJV.03.162 Organizational Theory  6 ECTS     
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 MJJV.07.084 Supply Chain Management  6 ECTS     

 Accounting (18 ECTS) and""       

 MJJV.09.002 Accounting in Public Sector Institutions  3 ECTS     

 MJJV.09.004 Auditing  3 ECTS     

 MJJV.09.003 Cost Management and Management Control  6 ECTS     

 MJJV.09.001 Financial Accounting  6 ECTS     

 Economic Modelling (18 ECTS) and""      

 MJRI.02.077 Applied Micro and Macro Modelling  6 ECTS     

 MJRI.02.063 Evaluation of Economic Policies  3 ECTS     

 MJRI.02.076 Game Theory Models in Economic Decision Making  6 ECTS     

 MJRI.01.039 Sample Surveys in Business  3 ECTS     

 Finance (18 ECTS) and""       

 MJJV.10.076 Financial Risk Management and Financial Derivatives  3 ECTS     

 MJJV.10.067 Investment Analysis  6 ECTS     

 MJJV.10.054 Real Estate Finance  3 ECTS     

 MJJV.10.075 Value-Based Financial Management  6 ECTS     

 State Economics (18 ECTS) and""      

 MJRI.08.064 Management in Public Sector  6 ECTS     

 MJRI.08.063 Public Economics and Public Finance II  6 ECTS     

 MJRI.03.090 Public Policy Toward Business  6 ECTS     

 Marketing (18 ECTS) and""       

 MJJV.02.096 Consumer Behaviour  6 ECTS     

 MJJV.02.084 International Marketing  6 ECTS     

 MJJV.02.118 Selected Topics in Marketing  6 ECTS     

6. Practice (6 ECTS) or" Elective"      

 MJRI.02.080 Practical Training  6 ECTS     

7. Electives (6 ECTS) and""       

8. Master's Thesis (30 ECTS) and""      

 MJ00.00.013 Master's Thesis  30 ECTS     
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4.PIELIKUMS 

RA   EKONOMIKAS   FAKULTĀTE 

FINANŠU VADĪBAS KATEDRA 

 Otrā  līmeņa  augstākās  profesionālās  izglītības bakalaura  studiju programma "EKONOMIKA" 

 pilna  laika  studijas 2013./2014.st.g.  

LAIS 

kods  Kursu   nosaukumi 

1.gads 

(KP) 

2.gads 

(KP) 

3.gads 

(KP) 

4.gads 

(KP) Kopā Studiju  kursu  nodrošinājums  ar docētājiem 

1.s. 2.s. 3.s 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. KP Zin.grāds amats V.Uzvārds 

 

Nozares teorētiskie kursi 

 Vispārizgītojošie studiju kursi              

Valo1283 

Otrā svešvaloda  (vācu) 4     

   4 

Mg.philol.  

Mg.paed.   

Dr.philol.  

Lektore 

Lektore 

Asoc.prof 

J.Overina  

V.Pokule 

K.Laganovska  

Valo1026 

Valo1048 

Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A) I;II 4 4    

   8 

Mg.paed.  

 

Lektore  

 

V.Pokule  

 

Soci2003 Socioloģija  2        2 Mg.paed. Lektore  V.Korkla  

Ekon1048 Pētnieciskā darba organizācija  2        2 Mg. oec. Lektore  A.Puzule  

Ekon1005 Ekonomikas mācību vēsture   2       2 Mg. biznesa vadībā  Lektore   V.Nikitina 

VidZ1011 Vides ekonomika     2     2 Mg.soc.sc.  Lektre  I.Silicka  

 Kopā visparizglītojošie studiju kursi  12 6  2     20    

 Nozares teorētiskie pamatkursi              

VidZ1014 Darba un civilā aizsardzība 2        2 Mg.sc.env. Lektors I.Jurčs 

VadZ1004 Ievads uzņēmējdarbībā 2        2 Mg.soc.sc. Lektors Ē.Višķers 

Ekon1049 Statistika ekonomikā  2        2 Mg.oec.   Lektors  A.Pelšs  

DatZ1051 Informātika   2       2 Mg.sc.ing.* Lektors A.Zorins 

Ekon1028 Publiskās finanses   4       4 Dr.oec.  Asoc.prof Ē.Žubule  

Ekon1009 Mikroekonomika   4       4 Mg.soc.sc.   Lektors Ē.Višķers  

Ekon2065 Grāmatvedības pamati   4      4 Dr.oec.  Asoc.prof I.Mietule  

Ekon2009 Makroekonomika    4      4 Mg. biznesa vadībā  Lektore  V.Nikitina 

Ekon2070 Statistika    4      4 Mg.oec.*   Lektore A.Klodāne  

VadZ2018 Vadības teorija   2      2 Dr.sc.ing.   Profesors  O.Užga-Rebrovs 

Ekon2025 Tirgzinība     2     2 Mg.oec.* Lektore  I.Dembovska  

Ekon2066 Naudas teorija     2        2 Dr.oec.  Asoc.prof.  Ē.Žubule  

Ekon3084 Finanšu plānošana      3       3 Dr.oec.  Asoc.prof I.Mietule  

 Kopā nozares teorētiskie pamatkursi 6 10 16 4 3    37    
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 specializācija  "Finanšu  un  grāmatvedības  vadība" 

 Nozares specializācijas kursi             

Ekon2005 Reģionālā ekonomika  2        2 Mg.soc.sc.* Lektore  D.Znotiņa  

VadZ1016 Dokumentu pārvaldība    2       2 Mg.soc.sc.  Lektore  A.Čerpinska  

Ekon1050 Starptautiskie ekonomiskie sakari  2       2 Mg.soc.sc. Lektors Ē.Višķers 

Ekon3079 Nekustamā īpašuma vērtēšana    2      2 Mg.oec.  Lektore  J.Volkova  

JurZ2027 Darba un komerctiesības     4        4 Dr.iur.  Docente  G.Makarova  

Ekon2058 Studiju darbs mikroek., makroek., tirgzinībā    2     2    

Ekon2018 Finanšu grāmatvedība     4     4 Dr.oec. Asoc.prof I.Arbidāne 

VadZ3035 Uzņēmējdarbības plānošana     2     2  Mg.oec.  Lektors E.Purviņš 

VadZ3013 

Projektu vadība     2 

   2 Mg.soc.sc. Lektore  

L.Amantova-

Salmane  

Ekon3101 Apdrošināšana     2    2 Mg.oec. Lektore J.Volkova 

Ekon3103 

Audita pamati       2    

2 Mg.soc.sc. Lektore  

I.Beinaroviča-

Litvinova 

Ekon3012 Vērtspapīru tirgus     2    2 Mg.oec.*  Lektore I.Kotāne 

Ekon3106 Ekonometrija      2    2 Mg.oec. Lektors A.Pelšs  

Ekon3088 

Budžeta iestāžu grāmatvedība      2    

2  Mg.soc.sc.* Lektore  

I.Beinaroviča-

Litvinova 

VadZ4013 Uzņēmējdarbības analīze      3    3  Mg.oec. * Lektore  I.Kotāne   

VadZ3003 Personālvadība     2    2 Dr.oec. Asoc.prof. I.Arbidāne 

Ekon3041 Studiju darbs grāmatvedībā       2   2       

Ekon3086 Grāmatvedības praktikums      2   2 Dr.oec. Asoc.prof. I.Arbidāne  

Ekon3028 Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas       2   2  Mg.oec. * Lektore  I.Kotāne   

Ekon3087 Vienkāršā grāmatvedība      2   2 Dr.oec.* Asoc.prof. I.Mietule 

DatZ3011 Datorgrāmatvedība       2   2 Dr.sc.ing.   Asoc.prof. P.Grabusts 

VadZ3042 Inovāciju vadība       2   2 Mg. biznesa vadībā  Lektore  V.Nikitina 

Ekon3038 Vadības grāmatvedība      2   2 M.oec. Lektors A.Pelšs  

Ekon3023 Profesionālā prakse I      4   4       

Ekon4033 Kreditēšana       2   2 Dr.oec. Profesore R.Liepiņa 

Ekon4011 Studiju darbs finansēs, analīzē, nodokļos       2  2    

Ekon4027 Nodokļu administrēšana        3  3 M.oec. Lektore  A.Puzule 

Ekon4014 Profesionālā prakse II;III       15 7 22     

Ekon4051 Diplomdarbs         12 12    

Ekon4058  Valsts eksāmens         1 1       

 Nozares specializācijas kursi kopā 2 4 2 12 17 20 20 20 97    
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 Brīvas izvēles kursi     4 2     6    

  studiju programmā "Ekonomika" kopā: 20 20 20 20 20 20 20 20 160       

 

 

specializācija  "Uzņēmējdarbības  tiesības" 

 Nozares specializācijas kursi             

Ekon2005 Reģionālā ekonomika  2        2 Mg.soc.sc.*     Lektore   D.Znotiņa  

VadZ1016 Dokumentu pārvaldība    2       2 Mg.soc.sc.  Lektore  A.Čerpinska  

Ekon1050 Starptautiskie ekonomiskie sakari  2       2 Mg.soc.sc. Lektors Ē.Višķers 

Ekon2066 Naudas teorija    2         2 Dr.oec.  Asoc.prof. Ē.Žubule  

VadZ3044 Kvalitātes vadība      2     2 Mg.commerc.  Lektore  M.Krūze  

Ekon2058 Studiju darbs mikroek., makroek., tirgzinībā    2     2    

Ekon2018 Finanšu grāmatvedība     2     2 Dr.oec. Asoc.prof. I.Arbidāne 

JurZ2027 Darba un komerctiesības     4        4 Dr.iur.  Docente  G.Makarova  

VadZ3035  Uzņēmējdarbības plānošana     2     2 Mg.oec.  lektors E.Purviņš  

VadZ2013 

Projektu vadīšana     2 

   2 Mg.soc.sc. Lektore  

L.Amantova-

Salmane  

Ekon3101 Apdrošināšana      2    2 Mg.oec. Lektore J.Volkova 

Ekon3103 

Audita pamati     2    2 

Mg.soc.sc.* Lektore  

I.Beinaroviča-

Litvinova 

JurZ3033 

JurZ4038 

Civiltiesības I;II     2 3   5 

- Docente  A.Biksiniece 

Ekon3106 Ekonometrija     2    2 Mg.oec. Lektors A.Pelšs  

VadZ4013 Uzņēmējdarbības analīze      3    3 Mg.oec. * Lektore I.Kotāne  

Ekon4063 Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības      2    2  Mg.iur. Lektore A.Kuzminska   

Ekon3080 Izmaksu plānošana      2    2 Mg.oec. * Lektors   A.Pelšs 

VadZ3042 Inovāciju vadība       2   2 Mg. biznesa vadībā  Lektore  V.Nikitina 

VadZ4005 Studiju darbs uzņēmējdarbībā       2   2    

JurZ4005 Civilprocess       2   2  Docente  A.Biksiniece 

JurZ3062 Krimināltiesības un kriminālpeocess      3   3 Mg.iur. Docents M.Marcinkevičs 

Ekon3028 Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas      2   2 Mg.oec. *  Lektore  I.Kotāne  

Ekon4033 Kreditēšana       2   2 Dr.oec.  Profesore  R.Liepiņa  

Ekon3023 Profesionālā prakse I      4   4    

Ekon4027 Nodokļu administrēšana        3  3 Mg.oec.* Lektore  A.Puzule 

JurZ4068 Studiju darbs komerctiesībās        2  2       

Ekon4014 Profesionālā prakse II       15 7 22       
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Ekon4051 Diplomdarbs         12 12       

Ekon4058  Valsts eksāmens         1 1     

 Nozares specializācijas kursi kopā 2 4 2 12 17 21 21 21 97      

 Brīvas izvēles kursi     4 2     6    

  studiju programmā "Ekonomika" kopā: 20 20 20 20 20 20 21 21 162       

 * - docētāji studē doktorantūrā             

 

 

Otrā  līmeņa  augstākās  profesionālās  izglītības  studiju  programma  "EKONOMIKA"  

nepilna  laika  studijas 2013./2014.st.g.   

LUIS 

Kursu   nosaukumi 

1.gads (KP) 2.gads (KP) 3.gads (KP) 4.gads (KP) 5.gads (KP) Kopā Studiju  kursu  nodrošinājums  ar docētājiem 

kods 1.s. 2.s. 3.s 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9s. 10s. KP Zin.grāds amats V.Uzvārds 

Nozares  teorētiskie  kursi 

 Vispārizgītojošie studiju kursi                

Valo1283 

Otrā svešvaloda  4     

     4 

Mg.philol.  

Mg.paed.*   

Dr.philol.  

Lektore 

Lektore 

Asoc.prof. 

J.Overina  

V.Pokule 

K.Laganovska  

Valo1026 

Valo1048 

Svešvaloda uzņēmējdarbībā (A) I;II 4 4    

     8 

Mg.paed.*  

 

Lektore  

 

V.Pokule  

 

Soci2003 Socioloģija  2          2 Mg.paed. Lektore  V.Korkla 

Ekon1048 Pētnieciskā darba organizācija   2          2 Mg. oec.  Lektore  A.Puzule  

Ekon1005 

Ekonomikas mācību vēsture   2    

     2 

Mg. biznesa 

vadībā  Lektore  V.Nikitina 

VidZ1011 Vides ekonomika     2       2 Mg.soc.sc.  Lektre  I.Silicka  

 Kopā visparizglītojošie studiju kursi  10 8  2       20    

 Nozares teorētiskie pamatkursi                

VidZ1014 Darba un civilā aizsardzība 2          2 Mg.sc.env. Lektors I.Jurčs 

Ekon1049 Statistika ekonomikā  2          2 Mg.oec.   Lektors A.Pelšs  

VadZ1004 Ievads uzņēmējdarbībā  2         2 Mg.soc.sc. Lektors Ē.Višķers 

DatZ1051 Informātika   2         2 Mg.sc.ing.* Lektors A.Zorins 

Ekon1028 Publiskās finanses    4        4 Dr.oec.   Asoc.prof. Ē.Žubule  

Ekon1009 Mikroekonomika    4        4 Mg.soc.sc.  Lektors Ē.Višķers  

Ekon2070 Statistika    4        4 Mg.soc.sc.*   Lektore  A.Klodāne 

Ekon2065 Grāmatvedības pamati    4       4 Dr.oec.  Asoc.prof.  I.Mietule  

Ekon2009 Makroekonomika     4       4 Mg. biznesa Lektore  V.Nikitina 
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vadībā  

Ekon2066 Naudas teorija     2          2 Dr.oec.  Asoc.prof. Ē.Žubule  

Ekon2025 Tirgzinība      2      2 Mg.oec Lektore  I.Dembovska  

VadZ2018 

Vadības teorija     2 

     2 Dr.sc.ing.   Profesors  

O.Užga-

Rebrovs 

Ekon3084 Finanšu plānošana       3       3 Dr.oec.  Asoc.prof. I.Mietule  

 Kopā nozares teorētiskie pamatkursi 4 4 12 10 4 3     37    

specializācija  "Finanšu  un  grāmatvedības  vadība" 

 Nozares specializācijas kursi               

Ekon1048 Reģionālā ekonomika  2          2 M.soc.sc.*   Lektore  D.Znotiņa  

Ekon1050 Starptautiskie ekonomiskie sakari  2         2 Mg.soc.sc. Lektors Ē.Višķers 

VadZ1016 Dokumentu pārvaldība    2         2 Mg.soc.sc.  Lektore  A.Čerpinska  

Ekon3079 Nekustamā īpašuma vērtēšana     2       2 Mg.oec.  Lektore  J.Volkova  

JurZ2027 Darba un komerctiesības      4         4 Dr.iur.  Docente  G.Makarova  

Ekon2058 Studiju darbs mikroek., makroek., tirgzinībā     2      2    

Ekon2018 Finanšu grāmatvedība      4      4 Dr.oec.* Asoc.prof. I.Arbidāne 

Ekon2037 Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas      2      2  Mg.oec. * Lektore  I.Kotāne   

VadZ3035 Uzņēmējdarbības plānošana       2     2  Mg.oec.   Lektors E.Purviņš 

Ekon3012 Vērtspapīru tirgus      2     2 Mg.oec.*  Lektore I.Kotāne 

Ekon3106 Ekonometrija      2     2 M.oec. Lektors A.Pelšs  

Ekon3087 

Vienkāršā grāmatvedība      2   

  2 

Dr.oec 

Mg.soc.sc. * 

Asoc.prof. 

Lektore  

I.Mietule 

A.Klodāne  

VadZ4013 Uzņēmējdarbības analīze       3     3  Mg.oec. * Lektore  I.Kotāne   

VadZ3013 

Projektu vadība      

2     2 Mg.soc.sc. Lektore  

L.Amantova- 

Salmane 

VadZ3003 Personālvadība       2    2 Dr..oec. Asoc.prof. I.Arbidāne 

Ekon3041 Studiju darbs grāmatvedībā        2    2       

Ekon3086 Grāmatvedības praktikums       2    2 Dr.oec. Asoc.prof. I.Arbidāne  

Ekon3101 Apdrošināšana       2    2 Mg.oec. Lektore J.Volkova 

Ekon3103 

Audita pamati         2  

  2 Mg.soc.sc. Lektore  

I.Beinaroviča-

Litvinova 

DatZ3011 Datorgrāmatvedība        2    2 Dr.sc.ing.   Asoc.prof. P.Grabusts 

Ekon3088 

Budžeta iestāžu grāmatvedība        2   

 2  Mg.soc.sc.* Lektore  

I.Beinaroviča-

Litvinova 

VadZ3042 

Inovāciju vadība         2 

  2 

Mg. biznesa 

vadībā  

Lektore  

 V.Nikitina 
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Ekon3038 Vadības grāmatvedība        2   2 M.oec.* Lektors  A.Pelšs  

Ekon3023 Profesionālā prakse I        4   4       

Ekon4033 Kreditēšana         2   2 Dr.oec. Profesore R.Liepiņa 

Ekon4027 Nodokļu administrēšana         3   3 M.oec.* Lektore  A.Puzule 

Ekon4052 Studiju darbs finansēs, analīzē, nodokļos         2  2    

                

Ekon4014 Profesionālā prakse II         15 7 22     

Ekon4051 Diplomdarbs           12 12    

Ekon4058  Valsts eksāmens           1 1    

 Nozares specializācijas kursi kopā 2 4 - 2 12 13 14 13 17 20 97    

 Brīvas izvēles kursi     4 2       6    

  studiju programmā "Ekonomika" kopā: 16 16 16 16 16 16 14 13 17 20 160       

specializācija  "Uzņēmējdarbības  tiesības" 

 Nozares specializācijas kursi               

Ekon2005 Reģionālā ekonomika  2          2 Dr.sc.ing.   Profesore  I.Silineviča 

VadZ1016 Dokumentu pārvaldība    2         2 Mg.soc.sc.  Lektore  A.Čerpinska  

Ekon1050 Starptautiskie ekonomiskie sakari  2         2 Mg.soc.sc. Lektors Ē.Višķers 

VadZ3035 Uzņēmējdarbības plānošana     2       2 Mg.oec. Lektors E.Purviņš  

Ekon2058 Studiju darbs mikroek., makroek., tirgzinībā     2      2    

Ekon2018 Finanšu grāmatvedība      2      2 Dr.oec. Aspoc.prof I.Arbidāne 

JurZ2027 Darba un komerctiesības      4         4 Dr.iur.  Docente  G.Makarova  

Ekon3106 Ekonometrija     2      2 Mg.oec. Lektors  A.Pelšs 

Ekon3028 Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas     2      2 Mg.oec.* Lektore I.Kotāne  

VadZ3044 Kvalitātes vadība      2     2 Mg.commerc.  Lektore  M.Krūze  

VadZ3013 

Projektu vadība      

2     2 Mg.soc.sc. Lektore  

L.Amantova- 

Salmane  

JurZ3033 

JurZ4038 

Civiltiesības I;II      2 3   

 

5 

- Docente  A.Biksiniece 

Ekon3080 Izmaksu plānošana       2     2 Mg.oec.  Lektors  A.Pelšs 

JurZ3068 Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības       2     2  Mg.iur.,  Lektore A.Kuzminska   

VadZ4013 Uzņēmējdarbības analīze       3     3 Mg.oec. * Lektore I.Kotāne  

VadZ4005 Studiju darbs uzņēmējdarbībā        2    2    

Ekon3101 Apdrošināšana        2    2 Mg.oec. Lektore J.Volkova 

Ekon3103 

Audita pamati       2   

 

2 

Mg.soc.sc.* Lektore  

I.Beinaroviča-

Litvinova 

JurZ3062 Krimināltiesības un kriminālpeocess       3    3 Mg.iur. Docents M.Marcinkevičs 
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Ekon4027 Nodokļu administrēšana         3   3 Mg.oec. Lektore  A.Puzule 

Ekon3023 Profesionālā prakse I        4   4    

VadZ3042 

Inovāciju vadība         2  

 

2 Mg. biznesa 

vadībā  Lektore  

 

 V.Nikitina 

Ekon4033 Kreditēšana         2   2 Dr.oec.  Profesore  R.Liepiņa  

JurZ4005 Civilprocess         2   2 - Docente  A.Biksiniece 

JurZ4068 Studiju darbs komerctiesībās          2  2    

Ekon4014 Profesionālā prakse II         15 7 22    

Ekon4051 Diplomdarbs           12 12    

Ekon4058  Valsts eksāmens           1 1    

 Nozares specializācijas kursi kopā 2 4 - 2 12 13 14 13 17 20 97    

 Brīvas izvēles kursi     4 2       6    

  studiju programmā "Ekonomika" kopā: 16 16 16 16 16 16 14 13 17 20 160      

                

 * - docētāji studē doktorantūrā               
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