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1. PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

STUDIJU VIRZIENĀ „EKONOMIKA” PILNVEIDEI 

Studiju virzienā „Ekonomika” 2014./2015.ak.g. tika realizētas 8 studiju programmas: 

 I līmeņa studiju programma „Banku darbība”; 

 I līmeņa studiju programma „Grāmatvedība un finanses”; 

 bakalaura studiju programma „Finanses” (latviešu valodā); 

 bakalaura studiju programma „Finanses” (angļu valodā); 

 bakalaura studiju programma „Risku vadība un apdrošināšana” 

 maģistra studiju programma „Finanses”; 

 maģistra studiju programma „Finanšu vadība”; 

 maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” (angļu valodā). 

Banku augstskolā ir nepieciešamais akadēmiskais personāls studiju virziena īstenošanas 

nodrošināšanai – kā lekciju, semināru, praktisko nodarbību, tā arī citu pedagoģisko un zinātnisko 

darbību izpildei. 2014./2015.ak.g. BA kopumā bija nodarbināti 44 akadēmiskajos amatos ievēlēti 

docētāji un 62 pieaicināti docētāji, kuriem BA nav pamatdarba vieta. Pieaicināto docētāju skaits 

pieaudzis par 6 docētājiem. Finanšu katedras lektora amatā 2014. gada oktobrī ievēlēts Māris 

Krastiņš, kuram ir liela profesionālā pieredze apdrošināšanas jomā. Saskaņā ar Augstskolu 

likuma 3.pantu, augstskolā darbu uzsākuši 2 ārvalstu asociētie profesori un 1 ārvalstu 

viesdocents.  

2014./2015.ak.g. BA bija ievēlēts  21 docētājs ar doktora zinātnisko grādu, kas veido  

47,7% no kopējā akadēmiskā personāla sastāva. Pieaudzis docētāju skaits ar doktora grādu 

(2013./2014.ak.g. bija 46,5%). Studijas doktorantūrā turpina un pie saviem promocijas darbiem 

aktīvi strādā vēl 9 BA docētāji.  

2014. gadā ir paplašinājušās Banku augstskolas telpas 2014. gada janvārī Banku 

augstskola no Izglītības un zinātnes ministrijas saņēma lietošanā ēku Rīgā, K.Valdemāra ielā 163. 

2014. gada vasarā Banku augstskola daļā no minētās ēkas veica kosmētisko remontu, bet rudenī 

daļā no šīs ēkas veica kapitālo remontu. Ar ēkas iegūšanu lietošanā, kā arī veicot tajā 

remontdarbus Banku augstskola ieguva - aktu zāli (~288 kv.m. platībā), sporta zāli (~700 kv.m. 

platībā) ar divām ģērbtuvēm un dušām,  2 klausītavas (kopā ~150 kv.m. platībā, kopā 120 

sēdvietas), darba kabinetus Banku augstskolas darbiniekiem un telpas Banku augstskolas biznesa 

inkubatoram.  



 4 

2014. gada rudenī Banku augstskola veica kapitālos remontdarbus ēkas Rīgā, 

K.Valdemāra ielā 161  7.stāvā, kā rezultātā par 49 vietām tika palielināts Banku augstskolas 

Viesnīcas gultas vietu skaits. 

2014./2015. akadēmiskā gadā bibliotēkas krājums papildināts par 657 grāmatu 

eksemplāriem. Jaunums elektronisko resursu abonēšanā – i-Finanses izdevumu un rokasgrāmatu 

abonēšana. Lasītavā ir jauna multifukcionāla iekārta krāsainai printēšanai, skenēšanai un 

kopēšanai. 

Turpinās darbs pie datoru parka modernizācijas un 2014./2015.ak.g. tika pilnībā nomainīta 

tehnika 201. datorklasē, nodrošinot ātrāku, pilnvērtīgāku un efektīvāku studiju procesu. Tika 

izveidots jauns bezvadu tīkls, būtiski palielināts pārklājums, lejupielādes/augšupielādes ātrums un 

stabilitāte. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku elektronisko saziņu, tika veikti uzlabojumi e-pastu 

sistēmā, kā piemēram, pastkastītes izmēra desmitkāršošana, mobilās piekļuves izveidošana, 

pakalpojuma kvalitātes uzlabošana. 2014. gadā tika izveidots studentu patstāvīgo darbu 

elektroniskais katalogs, lai atvieglotu piekļuvi pie tiem. Notiek darbs pie tehnoloģiju izpētes, kas 

ļautu palielināt lekciju pasniegšanas metožu dažādību. 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir aktīva: gan 

piedalīšanās BA, profesionālo asociāciju vai citu organizāciju īstenotajos projektos, gan zinātniski 

pētnieciskajās un profesionālajās konferencēs. Docētāju sagatavotās zinātniskās publikācijas un 

mācību literatūra skatāma datu bāzēs.  Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiski 

pieejamos un recenzējamos izdevumos. 2014./2015. ak.g studiju virzienā strādājošie docētāji 

sagatavojuši un publicējuši šādus rakstus: 

Atstāja, D., Dambe, G. (2014), „Profesionālisma novērtēšanas problēmas un izaicinājumi 

neatliekamās medicīniskās palīdzības personālam”, Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, III daļa, ISSN 16915887, 404.-414.lpp., Web of 

Science, Thomson Reuters 

Atstaja, Dz., Kennet, M. (2014), „Foreword: Green Economics Policy and Practice in Eastern 

Europe“, Monography, edited by Miriam Kennet (UK), Dzintra Atstaja (Latvia), Odeta 

Grabauskaitė (Lithuania), GEI, ISBN 9781907543890 

Atstaja, D., Dambe, G. (2014), „Knowledge, skills and attitude in the way to greening economy“, 

Green Economics Policy and Practice in Eastern Europe, Edited by Miriam Kennet, Dzintra 

Atstaja, Odeta Grabauskaitė, The Green Economics Institute (GEI), ISBN 9781907543890, 

pp.263-269 
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Atstaja, D. (2014), „How “green” is the Eastern Europe?”, Green Economics Policy and Practice 

in Eastern Europe, Edited by Miriam Kennet, Dzintra Atstaja, Odeta Grabauskaitė,The Green 

Economics Institute (GEI), ISBN 9781907543890, pp.100-109 

Pavlovska, V. (2014), „The importance of professional competencies in the Human capital 

effective usage”, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli „Sabiedrība, Integrācija, 

Izglītība”, II daļa, ISSN 16915887, 550.-561.lpp. Web of Science, Thomson Reuters 

Mavlutova, I., Mavlutov, B. (2014), “Insolvency prediction models application in banks 

lending”, Proceedings of International Academic Conference on Economics, Management and 

Marketing (MAC-EMM 2014), ISBN 9788090544260 

Berzina, S.,  Mavlutova. I., Sarnovics, A. (2014), “Possibilities of increasing the level of 

financial literacy in secondary schools: case of Latvia”, Proceedings of International  Academic 

Conference on Education and E- learning (MAC-EeL 2014), ISBN 9788090544253 

Dubkēvičs, L. (2015) „Interrelation between organizational culture and climate for creativity in 

state theatres in Latvia”, „Journal of Business Management”, Nr.9, RISEBA, EBSCO 

Mavlutova. I., Sarnovics, A. (2014), “How to Attract investments to Agricultural Enterprises in 

Latvia: Manager’s Perspective”, 14th EBES Conference, Eurasia Business and Economic Society 

Abstract Book, Barcelona, Spain, 23.-25.10.2014. 

Atstāja Dz., Brīvers, I., Līviņa, A. (2015) „National approaches to planning and tourism in 

Latvia”, žurnāls „Planning for Tourism. Towards a Sustainable Future”,  CAB International, 

SCOPUS 

Atstāja, Dz., Dambe, G. (2015) „Darba snieguma novērtējums kompetences kontekstā 

neatliekamās medicīniskās palīdzības personālam – problēmas un izaicinājumi”, "Society, 

Integration, Education", rakstu krājums,  Rēzeknes augstskola 

Dimante, Dž., Tambovceva, T., Atstāja, Dz. (2015) „Raising environmental awareness through 

education”, International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 

Inderscience Publishers  

Brīvers, I. (2015) „Kuznet's curve hypothesis and the role of social environment in sustainable 

development of Society”, rakstu krājums "Green Economics: Policy and Practice in Eastern 

Europe”, GEI, 2015 

Brīvers, I., Stonāne, A. (2014) „Capital Concentration effects on the type of economic growth”, 

„Journal of Financial Management and Accounting”, 2 (4), Warsaw University of Life Sciences, 

Poland  
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Brīvers, I. (2014) „Alternative Views on Money in the First Half of the XX Century and Today”, 

Equilibrum. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Vol.9, Issue 4, Nicolaus 

Copernicus University, Poland, 2014. 

Mavļutova, I., Sarnovičs, A., Armbruster, C. (2015) „Financial literacy of young generation in 

changing European environment: evidence from Germany and Latvia”, Proceedings of The 

Makelearn and TIIM Joint International Conference “Managing Intellectual Capital And 

Innovation For Sustainable and Inclusive Society”, The MakeLearn and TIIM, ToKnowPress.net 

 

2014./2015.ak.g. noslēgti jauni ilgtermiņa sadarbības līgumi ar šādiem darba devējiem - AS 

„Nomo.lv” , AS „AirBaltic Corporation”, SIA „Eco Baltia grupa”, SIA „Piche”, SIA „Baker 

Tilly Baltics”, SIA „A TurboC 4U”. 

2014. gada nogalē tika realizēts apjomīgs projekts „Latvijas skolu izglītojamo intereses par 

inovatīviem uzņēmumiem rosināšanas pasākumu rīkošana” sadarbībā ar Latvijas investīciju un 

attīstības aģentūru, kura laikā tika noorganizēti 80 pasākumi - 11. un 12. klašu skolēnu vizītes 

Latvijas uzņēmumos,  kuri savā darbībā ir orientēti uz inovāciju. 16 pasākumi katrā no Latvijas 

pieciem plānošanas reģioniem. 

2014. gada decembrī tika organizētas VID darbinieku apmācības „Finanšu instrumentu 

tirgus”, kurās Banku augstskolas docētāji sniedza lekcijas 12 VID Ventspils filiāles darbiniekiem 

par  finanšu instrumentiem. 

Lai veidotu plašāku starptautisko sadarbību, kas ir nozīmīga studiju virziena attīstībai, 

2014./2015. ak.g. izstrādāti un apstiprināti vairāki projekti. 1. tabulā apkopoti Banku augstskolā 

realizētie projekti. 

1.tabula 

Banku augstskolas īstenoto projektu saraksts 

Nr. Projekta nosaukums Īstenošanas laiks Projekta apraksts/tēmas 

1. „Partnerships to ensure risk 

management in practice” 

(Erasmus+ Stratēģiskās 

partnerības)  

2015-2017 Riska vadības simulācijas rīka 

izstrāde, testēšana, aprobācija, 

metodoloģijas izstrāde; Riska 

vadības studiju kursa pilnveidošana. 

Starptautisks projekts, partneri no 

Nīderlandes, Lietuvas  un Latvijas 

2.  Šveices grantu shēma „Šveices 

pētnieku aktivitātes Latvijā”  

2014- 2015 17 apakšprojekti 

“Šveices Biznesa skolas pētnieku 

lekcijas Banku augstskolā” 

3. „Business Startups in Baltic 

Region” 

2014 - 2015 Studentu pētījumi, tirgus izpēte par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu Baltijas 
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(Nordplus) jūras reģionā, ilgtspējīgu un zaļu 

ekonomiku, Intensīvo nedēļu 

organizēšana. 

Starptautisks projekti, 5 partneri 

(Somija, Dānija, Latvija, Lietuva, 

Igaunija) 

4. „Banku augstskolas dalība 

izglītības izstādēs un semināros 

ārvalstīs” 

(LIAA, ERAF) 

2014-2015 Banku augstskolas dalība izglītības 

izstādēs, konferencēs un semināros 

ārvalstīs – 3 projekti 

 

2014./2015.ak.g. sadarbības partneru augstskolās ārzemēs studēja un veica praksi 

uzņēmumos 95 Banku augstskolas studenti, no kuriem 17 studenti piedalījās ārvalstu prakses 

apmaiņā. Salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, ir pieaudzis studējošo skaits, kas vēlas 

doties apmaiņas studijās (2013./2014.ak.g. bija 78 studenti).   

2014./2015.ak.g. noslēgti 7 jauni sadarbības līgumi Erasmus Plus programmas ietvaros 

(skat. 2. tabulu). 

2.tabula 

Ziņas par noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem 

Valsts Augstskola/ koledža 

APVIENOTĀ KARALISTE Southampton Solent University 

HORVĀTIJA University College EFFECTUS, College for Finance and Law 

POLIJA University of Gdansk 

 Gdansk University of Technology 

UNGĀRIJA University of Pécs 

 University of West Hungary, Faculty of Economics 

ZVIEDRIJA Uppsala University 

 

2015. gadā Banku augstskolā tika veikts atkārtots NIBS (Network of International 

Business Schools) Starptautiskā biznesa skolu tīkla novērtējums. Atkārtotās akreditācijas laikā 

tika novērtēts augstskolas būtiskais ieguldījums internacionalizācijā. Augstskola akreditēta uz 

jaunu termiņu līdz 2020. gadam. 

Katru gadu notiek studiju virzienu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un 

plānu apspriešana. 2015. gadā no februāra līdz maijam studiju jautājumu sēdēs programmu 

direktori sniedza pārskatu par programmu realizāciju un norisinājās diskusijas par programmas 

realizāciju. Diskusiju rezultātā tika saņemti priekšlikumi studiju programmas pilnveide. 

Banku augstskolā ir ieviesta, darbojas un ir sertificēta iekšējā kvalitātes vadības sistēma 

atbilstoši Lielbritānijas kvalitātes standartam Investors in Excellence, kas balstīts uz EFQM 
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(European Foundation for Quality Management) principiem un pasaulē atzīts kā noteicošais 

izcilas vadības modelis, jo sniedz elastīgu pieeju nepārtrauktai organizācijas pilnveidošanai visās 

tās galvenajās sfērās, kas aptver arī līderību, darbiniekus un klientu rezultātus. 2015.gadā veikusi 

iekšējā kvalitātes vadības sistēmas pārsertificēšanu un 2015. gada 31. martā atkārtoti saņēmusi 

Investors in Excellence kvalitātes sertifikātu.  

2.PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM I 

LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMAS „BANKU DARBĪBA” PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu 1. līmeņa studiju programmas “Banku darbība” atbilstību darba tirgus 

prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota. 

2014./2015.ak.g. laikā 1. līmeņa studiju programmā “Banku darbība” veiktas izmaiņas 

prakses pārskatu un kvalifikācijas darbu kvalitātes uzlabošanā. Ir pārstrādātas prakses 

programmas, organizētas biežākas tikšanās ar studentiem, lai detalizeti izskaidrotu prakses norisi 

un  kvalifikācijas darba izstrādi. Papildus pilnveidota studentu darbu vērtēšanas sistēma, kā arī 

studentu kvalifikācijas darbi tika sagatavoti par banku darbības nozarei aktuālām problēmām. 

80% kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas vērtējums gala pārbaudījumos un 

prakses pārskatu aizstāvēšanas komisijas vērtējums nav bijis zemāks par studējošā iegūto vidējo 

vērtējumu studiju kursos. Tas apliecina, ka programmā ieviestā vērtēšanas sistēma ir pietiekami 

kritiska un kopumā saskan ar darba devēju un nozares speciālistu vērtējumu.  

2014./2015.ak.g. no 31 aizstāvētajiem kvalifikācijas darbiem 4 ieguva novērtējumu 

„teicami”. Pētījumi tika veikti banku darbības nozarei aktuālu problēmu izpētei, t.i., noguldījumu 

piesaistīšanas un ieguldījumu pakalpojumu izpētei; mājokļu kreditēšanas attīstības tendenču 

izpētei; kredītriska pārvaldības ietekmes uz banku darbības rezultātiem izpēti un patērētāju 

uzvedības kredītu tirgū izpēti. Izcilu vērtējumu ieguva Jāņa Kāļa veiktais pētījums „Hipotekāro 

kredītu nozīme mājsaimniecību dzīves apstākļu uzlabošanā Latvijā”. 

Lai sniegtu studentiem pārliecību strādāt starptautiskā vidē, viņiem tiek dota iespēja 

piedalīties starptautiskos pasākumos. 2014./2015.ak.g. atzinīgi tika novērtēts 2. kursa students 

Gvido Sīka, piedaloties banku simulāciju spēlēs Beļģijā, kuras, biznesa nedēļas ietvaros, 

organizēja Lēvenes Katoļu universitāte. Tādējādi tika gūts apliecinājums, ka BA studenti ir 

spējīgi sadarboties un konkurēt ar citu ES augstskolu studentiem. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 28 docētāji, no kuriem 36% ir ieguvuši 

doktora zinātnisko grādu. 85% studiju programmā iesaistīto docētāju ir Banku augstskolā ievēlēti 

docētāji. 72% no nozares profesionālās specializācijas studiju kursiem vada banku sektorā 
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nodarbinātas personas. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek organizētas 

akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru laikā tiek izvērtētas studentu atsauksmes par 

docētāja darbu ar studentiem. Studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, plānojot nākamo 

akadēmisko gadu un izvērtējot, vai  docētājs turpina, vai neturpina strādāt šajā programmā.  

Vērtējot studiju programmas absolventu nodarbinātības iespējas, ir ņemta vērā 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstermiņa prognoze laika periodam no 2015. gada 1. aprīļa līdz 

2016. gada 1. aprīlim, kas banku darbiniekiem ar ceturto kvalifikācijas līmeni prognozē 

nemainīgu darbaspēka pieprasījumu Rīgā, taču ārpus Rīgas prognoze nav veidota. Tādējādi, 

Banku augstskolas studiju programmas “Banku darbība” absolventu nodarbinātība galvenokārt ir 

paredzama Rīgā. 

Pamatojoties uz iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ekspertu ieteikumiem, 

2013. gada 12. februārī Programmas padomes sēdē tika uzklausīti un apspriesti padomes locekļu 

ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai 2013./2014.ak.g., kā arī vērtējums par 

paredzamajām izmaiņām veidojot studiju programmu, kas balstīta uz Eiropas vienotas augstākās 

izglītības telpas (turpmāk EAIT) un Eiropas kredītu pārneses sistēmas (turpmāk ECTS) 

pamatnostādnēm. Tā rezultātā tika veikta studiju kursu apjoma optimizācija un samazināta 

studiju kursos izskatāmo tematu pārklāšanās iespēja. Vēl viens no būtiskiem uzlabojumiem ir 

Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem un 

studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju kvalitātes 

paaugstināšanos. 

3.PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM I 

LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMAS „GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES” 

PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu 1. līmeņa studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” atbilstību 

darba tirgus prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota. 

2014./2015.ak.g. laikā 1. līmeņa studiju programmā “Grāmatvedība un finanses” veiktas 

izmaiņas prakses pārskatu  un kvalifikācijas darbu kvalitātes uzlabošanā. Ir pārstrādātas prakses 

programmas, organizētas biežākas tikšanās ar studentiem, lai detalizeti izskaidrotu prakses norisi 

un  kvalifikācijas darba izstrādi. Papildus pilnveidota studentu kvalifikācijas darbu vērtēšanas 

sistēma. 

72% kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas vērtējums gala pārbaudījumos un prakses 

pārskatu aizstāvēšanas komisijas vērtējums nav bijis zemāks par studējošā iegūto vidējo 
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vērtējumu studiju kursos. Tas apliecina, ka programmā ieviestā vērtēšanas sistēma ir pietiekami 

kritiska un kopumā saskan ar darba devēju un nozares speciālistu vērtējumu.  

2014./2015.ak.g. 67% no aizstāvētajiem kvalifikācijas darbiem ieguvuši novērtējumu „ļoti 

labi” un augstāku. No tiem 2 tika novērtēti kā „izcili”. 

Lai sniegtu studentiem pārliecību strādāt starptautiskā vidē, studentiem tiek dota iespēja 

piedalīties starptautiskos studentu pasākumos. 2014./2015.ak.gadā atzinīgi tika novērtēta 2. kursa 

studentu dalība Eiropas Grāmatvedības nedēļā Vācijā (Birkenfeldē), iegūstot 2. vietu kategorijā 

„Labākā prezentācija”. Tādējādi tika gūts apliecinājums, ka BA studenti ir spējīgi sadarboties un 

veiksmīgi konkurēt ar citu ES augstskolu studentiem. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 27 docētāji, no kuriem 30% ir ieguvuši 

doktora zinātnisko grādu. 85% studiju programmā iesaistīto docētāju ir Banku augstskolā ievēlēti 

docētāji. 75% no nozares profesionālās specializācijas studiju kursiem vada grāmatvedības 

industrijā nodarbinātas personas. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek 

organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru laikā tiek izvērtētas studentu 

atsauksmes par docētāja darbu ar studentiem. Studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, plānojot 

nākamo akadēmisko gadu un izvērtējot, vai  docētājs turpina, vai neturpina strādāt šajā 

programmā.  

Vērtējot studiju programmas absolventu nodarbinātības iespējas, ir ņemta vērā 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstermiņa prognoze laika periodam no 2015. gada 1. aprīļa līdz 

2016. gada 1. aprīlim, kas  grāmatvedības speciālistiem ar ceturto kvalifikācijas līmeni Latvijā, 

ārpus Rīgas, prognozē nemainīgu darbaspēka pieprasījumu, taču Rīgā prognozēts nedaudz 

pieaugošs darba spēka pieprasījums. Tādējādi, Banku augstskolas studiju programmas 

“Grāmatvedība un finanses” absolventu nodarbinātības perspektīvas ir vērtējamas kā ļoti augstas. 

Par grāmatvedības speciālistu pieaugošo pieprasījumu liecina arī studējošo skaita pieaugums 

studiju programmā “Grāmatvedība un finanses”, it sevišķi nepilna laika studijās. 

Pamatojoties uz iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ekspertu ieteikumiem, 

2013. gada 12. februārī Programmas padomes sēdē tika uzklausīti un apspriesti padomes locekļu 

ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai 2013./2014.ak.g., kā arī vērtējums par 

paredzamajām izmaiņām veidojot studiju programmu, kas balstīta uz Eiropas vienotas augstākās 

izglītības telpas (turpmāk EAIT) un Eiropas kredītu pārneses sistēmas (turpmāk ECTS) 

pamatnostādnēm. Tā rezultātā tika veikta studiju kursu apjoma optimizācija un samazināta 

studiju kursos izskatāmo tematu pārklāšanās iespēja. Vēl viens no būtiskiem uzlabojumiem ir 

Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem un 



 11 

studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju kvalitātes 

paaugstināšanos. 

4.PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „FINANSES” PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu bakalaura studiju programmas “Finanses” atbilstību darba tirgus 

prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota.  

Programmas kvalitāti un aktualitāti apliecina darba devēju augstais novērtējums. Latvijas 

Darba devēju konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2015. gada darba 

devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu TOPā Banku augstskolas bakalaura 

studiju programma „Finanses” ieņem augsto 3. vietu starp 508 studiju programmām. 

2013. gadā programmā realizētais studiju modulis „Finanšu vadība” ieguvis  starptautisku 

akreditāciju, ko izsniegusi Skotu kvalifikācijas aģentūra (SQA), bet 2015. gadā uzsākta sadarbība 

ar Valsts ieņēmumu dienestu un studiju programma papildināta ar jaunu studiju kursu 

„Starptautiskās un Eiropas nodokļu tiesības” un studiju moduli „Nodokļu administrēšana”, kas 

izveidots sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu. 

Kopš studiju programmas izveides, ilgākā laika periodā programmas realizācijā ir 

attīstītas vairākas būtiskas konkurētspējas priekšrocības – stiprās puses: 

1. augsti kvalificētu finanšu sektora speciālistu iesaistīšana programmas organizācijas un 

realizācijas procesā; 

2. visiem programmas studentiem  ir iespēja sadarboties ar studentiem no  partneraugstskolām 

starptautiskajos pētījumu projektos un biznesa nedēļās; 

3. visiem programmas studentiem  ir iespēja studēt starptautiskā vidē līdzvērtīgās programmās 

citās ES augstskolās kā apmaiņas studentiem;  

4. visiem programmas studentiem ir nodrošinātas prakses vietas nozares uzņēmumos gan 

Latvijā, gan ārvalstīs; 

5. Latvijā darba tirgū pastāv liels pieprasījums pēc programmas absolventiem. 

2014. gada maijā tika pilnveidots brīvās izvēles studiju kursu klāsts. Brīvās izvēles C 

daļas studiju kursus studējošie izvēlējās no 2014. gada 27. maija (protokols Nr. 5) Senāta sēdē 

apstiprinātā studiju kursa saraksta: sociālā uzņēmējdarbība; reputāciju vadība; situāciju analīze; 

e-komercija; mārketinga skaitliskās metodes; otrā svešvaloda (vācu, krievu); pašnodarbināto 

personu grāmatvedība un nodokļi; uzņēmējdarbības uzsākšana; starptautiskā biznesa nedēļa, 
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sports un sabiedriskās aktivitātes. Brīvās izvēles kursus kopā apgūst studenti no dažādām studiju 

programmām, līdz ar to tiek veicināta un stiprināta starpdisciplinaritāte un arī studentu sadarbība. 

Studiju kurss „Uzņēmējdarbības uzsākšana” ir C daļas brīvās izvēles kurss 2KP apjomā, 

kurš augstskolā tiek piedāvāts līdz ar BA Biznesa inkubatora izveidi. Pirmo reizi tas noturēts 

2014./2015.ak.g. I semestrī.  

 Kurss domāts studentiem, kuri pabeiguši 1. kursu (2. kurss vai vecāki), un kuriem ir 

vēlme kļūt par uzņēmējiem un darboties BA Biznesa inkubatorā. Studiju kursā iesaistās studenti 

ar patstāvīgu biznesa ideju, kursa gaitā to pilnveidojot, kā arī attīstot savas zināšanas par 

uzņēmējdarbību. Kursa noslēgumā katrs tā dalībnieks prezentē savu izstrādāto biznesa plānu, kas 

kalpo par pamatu uzņemšanai inkubatorā. 

Studiju programmas īstenošanā kopumā bija iesaistīti 26 docētāji. 13 (50%) docētājiem ir 

doktora zinātniskais grāds, savukārt 3 (11.%) studiju programmas docētāji turpina studijas 

doktorantūrā. 22 docētājiem (85%) BA ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa 

kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko pielietojumu, studiju 

programmai piesaistīti arī 4 (15%) docētāji, kam BA nav pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē 

praktizējoši speciālisti un eksperti. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek 

organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru laikā tiek izvērtētas studentu 

atsauksmes par docētāja darbu ar studentiem. Studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, plānojot 

nākamo akadēmisko gadu un izvērtējot, vai  docētājs turpina, vai neturpina strādāt šajā 

programmā.  

Profesionālo bakalaura grādu finansēs un finansista kvalifikāciju var iegūt, ja sekmīgi 

nokārtoti visi studiju kursi, aizstāvēts prakses pārskats un bakalaura darbs. 2014./2015.ak.g. BA 

diplomu ar izcilību saņēma trīs absolventes – Marina Gabarašvili, Nataļja Sudorgina un Marija 

Šapovalova. 3. tabulā apkopota informācija par teicami aizstāvētiem bakalaura darbiem, kas 

apliecina studentu augsto sagatavotības līmeni. 

3. tabula 

2014./2015.ak.g. teicami aizstāvētie bakalauru darbi 

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

Cinītis Reinis 4F1 Finansēšanas avoti uzņēmuma „N” GmbH biznesa plāna 

īstenošanai 

Drengers Dāvis 4F1 Finansēšanas avotu izvēle investīciju vajadzībām 

uzņēmumā Z/S „Druvas” 

Kleinšmite 4F1 Finanšu vadība uzņēmumā SIA „EKJU” un tās 
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Ketija pilnveidošanas iespējas 

Klestrova Dana 4F1 Investīciju projekts  un tā īstenošanas iespējas uzņēmumā 

SIA „X” 

Urtāne Kristīne 4F1 Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu nolietojuma /amortizācijas 

aprēķina metodes Latvijas biržas (NASDAQ Riga) 

uzņēmumos: likumdošana un prakse 

Sudorgina Nataļja 4F1 Finanšu vadībā pielietojamās metodes SIA „Spilva” un 

to nozīme uzņēmuma darbības efektivitātes 

paaugstināšanā 

Pāne Ieva 4F1 Kokosriekstu ūdens dzēriena mazumtirdzniecības 

biznesa uzsākšanas iespējas, iegādājoties franšīzi 

Mola Alīna 4F1 Nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumiem 

Zolmane Zane 4F1 Brīvo naudas līdzekļu ieguldīšanas iespējas finanšu 

instrumentu tirgū globālajā ekonomikā 

Žūriņa Linda 4F1 Finanšu stratēģijas salīdzinošā analīze Baltijas farmācijas 

uzņēmumos. 

Liepa Sintija 4Fv Būvniecības risku apdrošināšana Latvijas tirgū 

Dišteina Līvija 4Fv Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta finansējuma 

izdevīguma novērtējums 

Gabarašvili Marina 4Fv ABC metodes pielietošana uzņēmuma vadības lēmumu 

pieņemšanā 

Šapovalova Marija 4Fv Enerģētisko investīciju projektu komerciālā pievilcīguma 

novērtējums mainīgajā vidē 

Silenieks Ansis 4Fv Uzņēmuma Z/S „Birzītes-1”investīciju projektu 

ekonomiskais pievilcīgums ar ES atbalsta struktūrfonda 

piesaisti. 

Liepiņš Jānis 4Fv Mācību līdzekļu digitalizācijas projekta finansēšanas 

plāns 

Pētersone Elīna 4Fv Latvijas priekšrocības dalīto pakalpojumu centru izveidei 

Žirnis Saimons 4Fv5 Uzņēmuma  kredītspējas novērtēšanas nozīme 

kreditēšanas procesā 

Ģēģere Sigita 4Fv5 Nekustamā īpašuma  apdrošināšanas produktu analīze 

fiziskajām personām 

Gļauda Artūrs 4Fv4 Ķīmisko vielu vairumtirdzniecības uzņēmumu finanšu 

vadības pilnveidošanas iespējas 

Brīze Tīna 4Fv4 Zvērinātu revidentu darba kvalitātes nozīme revīzijas 

atzinuma sagatavošanā 

 

28 programmas absolventi studijas turpina BA maģistra studiju programmās. 

Katru gadu izcilākie BA studenti tiek izvirzīti Vītola fonda stipendijām par izcilu studiju 

darbu, tā 2014./2015.ak.g. Vītola stipendijas tika piešķirta divām programmas studentēm - 

Marijai Šapovalovai un Nataļjai Sudorginai. 2014./2015.ak.g. programmā studēja 13 studenti, 

kuru vidējā atzīme bija virs 9.  



 14 

Sākot ar 2013./2014.ak.g. studentiem 4. kursā  tiek piedāvāta iespēja papildus kārtot 

kvalifikācijas eksāmenu „Finanšu vadībā” un iegūt starptautiskā darba tirgū  atzītu  Skotu 

kvalifikācijas aģentūras (SQA) sertifikātu. Ar katru gadu pieaug studējošo interese iegūt papildus 

kvalifikāciju, tā 2015. gada janvārī eksāmenu nokārtoja un kvalifikācijas sertifikātu finanšu 

vadībā ieguva 37 ceturtā kursa studenti.  

Katru gadu tiek pilnveidots studentu pētnieciskais darbs. Pētījumi tiek veikti gan Latvijā, 

gan starptautiski kopā ar ārvalstu studentiem. 2015. gada martā BA notika IV Studentu 

pētniecisko darbu konference „Globālā konkurētspēja, zaļā dimensija un ilgtspēja: biznesa cikli 

un finanšu pieejamība Eiropā un Latvijā”, kuru savus pētījumus prezentēja 7 studiju programmas 

studenti. 

Akadēmiskais personāls un viņu vadībā studējošie iesaistās arī uzņēmumu pasūtītos 

pētījumos, kuros jāmeklē risinājumi konkrētām problēmām. Ar katru gadu pieaug uzņēmumu 

interese par šādiem pētījumiem un līdz ar to palielinās sadarbības apjoms: 

1. 10 studenti docētājas D.Atstājas vadībā veica Ekosistēmu ekonomisko novērtējumu; 

2.  docētāja A.Fomina vadībā 15 studenti pētīja studentu iztikas minimuma budžeta 

indeksa veidošanu, cenu informācijas izvēli ikgadēju studentu iztikas minimuma 

patēriņa groza veidošanas vajadzībām; 

3. saskaņā ar VAS „Pasažieru vilciens” pasūtījumu docētāja J.Strautmaņa vadībā 10 

studenti pētīja pasažieru apmierinātību ar tā sniegto pakalpojumu;  

4. docētāja K.Lešinska vadībā 10 studenti veica elektronisko iepirkumu sistēmas 

darbības efektivitātes analīzi;  

5. docētāju B.Pūles un A.Ziemeles vadībā 23 studenti novērtēja Latvijas sociālo 

darbinieku finanšu pratību. 

Lai sniegtu studentiem pārliecību strādāt starptautiskā vidē, studentiem tiek dota iespēja 

piedalīties starptautiskos studentu pasākumos: 

1. 2 otrā kursa studentes piedalījās 16. Eiropas grāmatvedības nedēļā Vācijā; 

2. 21 otrā un trešā kursa students piedalījās starptautiskajās projektu nedēļās;  

3. Sadarbībā ar KH Leuven (Beļģija) un Pori University of Applied Sciences (Somija) 

studentiem 4 trešā kursa studenti izstrādāja lietišķo pētījumu „Risku identifikācija un 

analīze Siemens vēja turbīnu parka izveidei”. 

Strādājot šādās starptautiskās projektu grupās kopā ar daudzu dažādu valstu studentiem, ir 

iespēja gūt pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru saskarsmes jomā. 



 15 

Pamatojoties uz iepriekšējās akreditācijas ekspertu izteiktajiem ieteikumiem, veikti šādi 

uzlabojumi:  

1. Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem un 

studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju kvalitātes 

paaugstināšanos; 

2. lai arī turpmāk veicinātu studentu vēlmi jau studiju procesā iesaistīties jauna 

uzņēmuma dibināšanā, Banku augstskola tika izveidots biznesa inkubators; 

3. novērsts aizrādījums par studiju kursu sadrumstalotību (apjomu 1KP un 1,5KP 

apmērā); 

4. lai pilnīgāk atspoguļotu bakalauru un maģistra studiju programmu finansēs atšķirību, 

tika  pilnveidoti studiju programmu mērķu formulējumi. 

5.PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „FINANSES” (ANGĻU VALODĀ) 

PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu bakalaura studiju programmas “Finanses” (angļu valodā) atbilstību darba 

tirgus prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota. 

Programmas kvalitāti un aktualitāti apliecina darba devēju augstais novērtējums. Latvijas 

Darba devēju konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2015. gada darba 

devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu TOPā Banku augstskolas bakalaura 

studiju programma „Finanses” ieņem augsto 3. vietu starp 508 studiju programmām.  

Vērtējot studiju programmas absolventu nodarbinātības iespējas, ir ņemtas vērā darba 

tirgus prognozes. Saskaņā ar LR Ekonomikas ministrijas izstrādāto darba tirgus prognozi līdz 

2020. gadam sagaidāms, ka situācija darba tirgū nākamajos gados turpinās uzlaboties, vienlaikus 

uzlabojumi kļūs arvien mērenāki, ko ietekmēs augstāks bāzes efekts darba tirgū un lēnāki 

izaugsmes tempi. Turklāt situāciju arvien vairāk ietekmēs negatīvās demogrāfijas tendences, kas 

iezīmēsies ne tikai darba tirgus rādītājos, bet arī darbaspēka pieejamībā. Sagaidāms, ka līdz 2020. 

gadam nodarbināto skaits palielināsies par aptuveni 3,1% jeb aptuveni 28 tūkstošiem, salīdzinot 

ar 2014. gadu. Tādējādi 2020. gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits varētu pārsniegt 912 tūkstošus, 

savukārt nodarbināto īpatsvars starp iedzīvotājiem vecumā no 15 - 74 gadiem pieaugt līdz 64 

procentiem (https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf). 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf
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Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas ietekmē viņu sagatavotība darba 

tirgum. Ņemot vērā, ka darba devēji  augstskolu un studiju programmu aptaujā programma tika 

augstu novērtēta, varam pieņemt, ka absolventiem atrast darbu nebūs problēmas. 

Ar katru gadu palielinās reflektantu interese par studijām dubultdiploma programmā. 

2014./2015.ak.g. programmā tika uzņemti 44 studenti, t.sk. 5 ārzemju studenti. 2015. gada 

decembrī programmā kopumā studē 148 studenti. Tā kā dubultdiplomu studijas tika uzsāktas tikai 

2012. gada septembrī, programmā vēl nav absolventu. BA plāno palielināt ārzemju studentu 

skaitu programmā. 

Pamatojoties uz iepriekšējās akreditācijas ekspertu izteiktajiem ieteikumiem, veikti šādi 

uzlabojumi:  

1. Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem un 

studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju kvalitātes 

paaugstināšanos; 

2. lai veicinātu arī turpmāk studentu vēlmi jau studiju procesā iesaistīties jauna uzņēmuma 

dibināšanā, Banku augstskola tika izveidots biznesa inkubators. 

6.PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „RISKU VADĪBA UN 

APDROŠINĀŠANA” PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” atbilstību 

darba tirgus prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota.  

2014./2015.ak.g. veiktas izmaiņas studiju programmā, iekļaujot jaunus studiju kursus, 

mainot studiju kursu secību. 2014. gada 16. septembrī apstiprinātās studiju programmas studiju 

plāns skatāms 4. tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

4. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Risku vadība un 

apdrošināšana” plāns 2014./2015.ak.g. (pilna laika) 

P

r

o

g

r

a

m

-

m

a

s

 

d

a

ļ

a 

Studiju kursi 

 Kredītpunktu skaits 

Pārbaudīju

ms 1 gads 2 gads 3 gads 4 gads Kopā 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI  – 20 KP 

A 

1.Lietišķā angļu /vācu valoda 4       4 Eksāmens 

2.Matemātika 6       6 Eksāmens 

3.Lietišķā saskarsme 2       2 Eksāmens 

4.Tiesību zinības 4       4 Eksāmens 

5.Pētnieciskā darba metodoloģija   2     2 Eksāmens 

6.Vides, civilās un darba 

aizsardzības organizācija     2   2 

Eksāmens 

Kopā 16 2 2 0 20  

NOZARES STUDIJU KURSI – 36 KP 

B 

7.Ekonomika 6       6 Eksāmens 

8.Ievads finansēs 2       2 Eksāmens 

9.Finanšu matemātika   4     4 Eksāmens 

10.Statistika 4       4 Eksāmens 

11.Demogrāfija   2     2 Eksāmens 

12.Uzņēmējdarbības organizēšana   6     6 

Biz.pl. 

aizstāv. 

13.Varbūtību teorija 2       2 Eksāmens 

14.Vadībzinību pamati     2   2 Eksāmens 

15.Stratēģiskā vadīšana     2   2 Eksāmens 

16.Speciālā lietojuma angļu/vācu 

valoda   4 2   6 
Eksāmens 
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Studiju kursi 

 Kredītpunktu skaits 

Pārbaudīju

ms 1 gads 2 gads 3 gads 4 gads Kopā 

Kopā 
14 16 6 0 36 

 

 

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI – 60 KP 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

17.Risku vadības pamati (jauns) 2       2 Eksāmens 

18.Starptautiskās  finanses     2   2 Eksāmens 

19.Informātika un datu analīze 4       4 Eksāmens 

20.Grāmatvedības pamati 2       2 Eksāmens 

21.Finanšu grāmatvedības pamati 2       2 Eksāmens 

22.Apdrošināšanas likumdošanas 

vide un tiesības     2   2 

Eksāmens 

23.Nodokļu sistēma   4     4 Eksāmens 

24.Apdrošināšana   4     4 Eksāmens 

25.Apdrošināšanas pakalpojumu 

mārketings un pārdošana (jauns)  2   2 

Eksāmens 

Kursa darbs   2     2 Eksāmens 

26.Audits   2     2 Eksāmens 

27.Finanšu analīze un prognozēšana   4     4 Eksāmens 

28.Banku finanšu pakalpojumi     2   2 Eksāmens 

29.Projektu vadība un finanses     2   2 Eksāmens 

30.Pārapdrošināšana     2   2 Eksāmens 

Lietišķais pētījums     2   2 Eksāmens 

31.Apdrošināšanas veidi (jauns)     2   2 Eksāmens 

32.Finanšu vadība       6 6 Eksāmens 

33.Aktuāru matemātika       4 4 Eksāmens 

34.Banku riski       2 2 Eksāmens 

35.Vērtspapīru tirgus un 

ieguldījumu fondi       4 4 

Eksāmens 
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Studiju kursi 

 Kredītpunktu skaits 

Pārbaudīju

ms 1 gads 2 gads 3 gads 4 gads Kopā 

35.Risku matemātiskā analīze       2 2 Eksāmens 

      Eksāmens 

Kopā 10 18 14 18 60  

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI – 6 KP      Eksāmens 

C 

Brīvās izvēles studiju kursi   4    4 Eksāmens 

Brīvās izvēles studiju kursi   2  2 Eksāmens 

Kopā  4 2  6  

PRAKSE – 26 KP 

 

Prakse   
 16  16 Aizstāvēšan

a 

Prakse  
  10  Aizstāvēšan

a 

Kopā   16 10 26  

BAKALAURA DARBS –  12KP 

 
Bakalaura darbs    12 12 

Aizstāvēšan

a 

Kopā    12 12  

Kopā: 160 KP 40 40 40 40 160  

 

 

Kopš studiju programma izveides programmas realizācijā ir attīstītas vairākas būtiskas 

konkurētspējas priekšrocības – stiprās puses: 

1. unikalitāte - vienīgā šāda veida programma Latvijā; 

2. augsti kvalificētu apdrošināšanas nozares speciālistu iesaistīšanas programmas 

organizācijas un realizācijas procesā (studiju programmas un prakses programmu izstrāde, 

semināri ar nozares pārstāvju iesaisti, pētījumi sadarbībā ar nozari, nozares pārstāvju 
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iesaiste studentu patstāvīgo darbu izstrādē, kopēju starptautisku projektu realizēšana ar 

nozares pārstāvju līdzdalību); 

3. visiem programmas studentiem ir iespēja sadarboties ar studentiem no  

partneraugstskolām starptautiskajos pētījumu projektos un biznesa nedēļās; 

4. visiem programmas studentiem  ir iespēja studēt starptautiskā vidē līdzvērtīgās 

programmās citās ES augstskolās, kā apmaiņas studentiem;  

5. visiem programmas studentiem ir nodrošinātas prakses vietas nozares uzņēmumos gan 

Latvijā, gan ārvalstīs; 

6. Latvijā darba tirgū pastāv liels ieprasījums pēc programmas absolventiem. 

2013. gadā programmā realizētais studiju modulis „Finanšu vadība” ieguvis  starptautisku 

akreditāciju, ko izsniegusi Skotu kvalifikācijas aģentūra (SQA) un programmas studentiem ir 

iespēja iegūt papildus kvalifikāciju - finanšu vadītājs. 2015. gada janvārī eksāmenu nokārtoja un 

kvalifikācijas sertifikātu Finanšu vadībā ieguva 3 ceturtā kursa studenti.  

2014. gada maijā tika pilnveidots brīvās izvēles studiju kursu klāsts. Brīvās izvēles C 

daļas studiju kursus studējošie izvēlējās no 2014. gada 27. maija (protokols Nr. 5) Senāta sēdē 

apstiprinātā studiju kursa saraksta: sociālā uzņēmējdarbība; reputāciju vadība; situāciju analīze; 

e-komercija; mārketinga skaitliskās metodes; otrā svešvaloda (vācu, krievu); pašnodarbināto 

personu grāmatvedība un nodokļi; uzņēmējdarbības uzsākšana; starptautiskā biznesa nedēļa, 

sports un sabiedriskās aktivitātes. Brīvās izvēles kursus kopā apgūst studenti no dažādām studiju 

programmām, līdz ar to tiek veicināta un stiprināta starpdisciplinaritāte un arī studentu sadarbība. 

Studiju kurss „Uzņēmējdarbības uzsākšana” ir C daļas brīvās izvēles kurss 2KP apjomā, 

kurš augstskolā tiek piedāvāts līdz ar BA Biznesa inkubatora izveidi. Pirmo reizi tas noturēts 

2014/2015.ak.g. I semestrī.  

Kurss domāts studentiem, kuri pabeiguši 1. kursu (2. kurss vai vecāki), un kuriem ir 

vēlme kļūt par uzņēmējiem un darboties BA Biznesa inkubatorā. Studiju kursā iesaistās studenti 

ar patstāvīgu biznesa ideju, kursa gaitā to pilnveidojot, kā arī attīstot savas zināšanas par 

uzņēmējdarbību. Kursa noslēgumā katrs tā dalībnieks prezentē savu izstrādāto biznesa plānu, kas 

kalpo par pamatu uzņemšanai inkubatorā. 

Studiju programmas īstenošanā kopumā bija iesaistīti 31 docētāji. 14 (45%) docētājiem ir 

doktora zinātniskais grāds, 23 docētājiem (74%) BA ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu 

studiju procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko 

pielietojumu, studiju programmai piesaistīti arī 8 (26%) docētāji, kam BA nav pamatdarba vieta, 

bet kas ir savā nozarē praktizējoši speciālisti un eksperti. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, 
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katru gadu tiek organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru laikā tiek izvērtētas 

studentu atsauksmes par docētāja darbu ar studentiem. Studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, 

plānojot nākamo akadēmisko gadu un izvērtējot, vai  docētājs turpina, vai neturpina strādāt šajā 

programmā.  

Profesionālo bakalaura grādu finansēs un finanšu analītiķa kvalifikāciju var iegūt, ja sekmīgi 

nokārtoti visi studiju kursi, aizstāvēts prakses pārskats un bakalaura darbs. 2014./2015.ak.g. 

diplomu ar izcilību saņēma divas absolventes – Alise Auziņa un Agnese Apsīte. 

2015. gadā veiksmīgi īstenojot sadarbību ar apdrošināšanas nozari, tika noslēgti pieci 

sadarbības līgumi, t.sk. tika piesaistīts papildus finansējums. Izmantojot piesaistīto finansējumu 

tika ieviestas nozares balvas - studiju programmas labākajam studentam un studiju programmas 

labākajam bakalaura darbam. Nozares balva - stipendija konkrētā gada labākajam studentam tiek 

piešķirta balstoties uz sekmēm konkrētā gada griezumā, t.sk. studenta patstāvīgo darbu 

rezultātiem. Minēto balvu finansēja AAS BALTA un balvu saņēma 2. kursa studente Anete 

Dreimane. Labāko bakalaura darbu noteica bakalauru darbu aizstāvēšanas komisija. Minēto balvu 

finansēja If P&C Insurance AS Latvijas filiāle un balvu saņēma Agnese Drīksne. 

2015. gadā, veiksmīgi īstenojot sadarbību ar apdrošināšanas nozari, tika veikti vairāki uz 

nozares reālajām vajadzībām balstīti pētījumi ar nozares aktīvu līdzdalību, gan pētījuma procesā, 

gan galarezultātu izvērtēšanā (skat. 5.tabulā). 

5.tabula 

Studentu dalība nozares pētījumos 

Uzvārds, vārds Pētījuma tēma 

Andrejeva Valentina  

Avotiņa Asnate  

Ciematniece Egija  

Deģe- Groskopa Līga  

Kaktiņa Dana  

Autobraucēju risku ietekmējošie faktori (Sadarbībā ar 

apdrošināšanas sabiedrību If P&C Insurance AS Latvijas 

filiāle) 

Ginters Raivo  

Pumpure Dārta Helēna  

Semčuka Jūlija 

Mārtiņš Puķe  

Mājdzīvnieku apdrošināšanas potenciāls Latvijas 

apdrošināšanas tirgū  (Sadarbībā ar apdrošināšanas 

sabiedrību BALTA) 

 

Evita Voitiloviča 

Mārtiņš Čudars 

Mārtiņš Zemītis 

Maksājumu apdrošināšana. (Sadarbībā ar apdrošināšanas 

sabiedrību BALTA) 
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Lai veicinātu studentu aktivitāti pētnieciskā darbā, starptautiskās pieredzes iegūšanu, 

svešvalodu pielietošanas pilnveidošanu un jaunu kontaktu veidošanu, liela uzmanība tiek 

pievērsta BA studentu dalībai starptautiskajās biznesa nedēļās, veicot lietišķos pētījumus, 

izstrādājot projektus, kuri gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu ietvaros (skat. 6. tabulā). 

Strādājot šādās starptautiskās projektu grupās kopā ar daudzu dažādu valstu studentiem, ir iespēja 

gūt pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru saskarsmes jomā. 

6.tabula 

Studentu dalība starptautiskajos pasākumos 

Vārds, Uzvārds Pasākums Norises vieta Norises laiks 

Raivo Ginters 

Santa Mazjāne 

Jūlija Semčuka 

Deģe-Groskopa 

Līga 

 

International 

Insurance Week  

Zweibrücken 

Germany 

Hochschule 

Kaiserslautern – 

University of Applied 

Sciences, Vācija 

14.10.2014-

17.10.2014 

Semčuka Jūlija 

Deģe-Groskopa 

Līga 

Krilovskis Dmitrijs 

Marta Cakule 

Business Week 

Rotterdam 

School of Financial 

Management, 

Rotterdama, Nīderlande 

10.11.2014-

14.11.2014 

 

Pamatojoties uz iepriekšējās akreditācijas ekspertu izteiktajiem ieteikumiem, veikti šādi 

uzlabojumi:  

3. Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem un 

studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju kvalitātes 

paaugstināšanos; 

4. lai veicinātu arī turpmāk studentu vēlmi jau studiju procesā iesaistīties jauna uzņēmuma 

dibināšanā, Banku augstskola tika izveidots biznesa inkubators; 

5. novērsts aizrādījums par studiju kursu sadrumstalotību (apjomu 1KP un 1,5KP apmērā). 

7.PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „ FINANŠU VADĪBA” PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu maģistra studiju programmas “Finanšu vadība” atbilstību darba tirgus 

prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgas studijas programmā, kurā studē studenti ar atšķirīgu 

iepriekšējo izglītību, ir pilnveidots uzņemšanas process. Ar studiju programmas pretendentiem 
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tiek veiktas pārrunas un pretendentam tiek piedāvāts izpildīt interaktīvu testu BA mājas lapā, 

identificējot jomas, kurās studentam nepieciešama papildus sagatavošanās pirms studiju 

uzsākšanas „Finanšu vadības” programmā. Tas pretendentam palīdz noskaidrot savu atbilstību 

studijām šajā programmā. 

Būtiski pilnveidots ir maģistra darbu sagatavošanas process. Kopš 2013./2014.ak.g. 

maģistru darbu izstrādes periodā katram studentam tiek rīkoti seminārs un priekšaizstāvēšana, 

kuros studenti kopā ar darbu vadītājiem analizē paveikto un uzklausa ieteikumus darba turpmākai 

izstrādei. 2014./2015.ak.g. ievērojami pieauga šo semināru popularitāte, jo studenti apmeklēja arī 

tos seminārus, kuros viņiem pašiem nebija jāprezentē, bet labprāt noklausījās savu kursa biedru 

pētījumu prezentācijas, aktīvi iesaistījās to apspriešanā, sniedzot profesionālus ieteikumus.   Lai 

pilnveidotu maģistra darba izstrādes procesu 2015. gada 9. aprīlī ar BA rektora rīkojumu Nr. 27-

2/022 tika pieņemta „Kārtība par maģistra darbu/diplomdarbu tēmu un vadītāju izvēli, izstrādes 

semināru un priekšaizstāvēšanās procesu”. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 9 docētāji. 6 docētājiem (67%) ir doktora 

zinātniskais grāds, savukārt 2 (22%) minētās studiju programmas pasniedzēji turpina studijas 

doktorantūrā. 8 docētājiem (89%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu 

augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru 

laikā tiek izvērtētas studentu atsauksmes par docētāja darbu ar studentiem. Studējošo aptauju 

rezultāti tiek ņemti vērā, plānojot nākamo akadēmisko gadu un izvērtējot, vai  docētājs turpina, 

vai neturpina strādāt šajā programmā. 

Nodarbībās arvien biežāk tiek aicināti nozares profesionāļi, lai studentus iepazīstinātu ar 

nozares aktualitātēm. Studiju kursa „Finanšu vadība un starptautiskās finanses” (docents 

K.Lešinsks) ietvaros vieslekciju „Latvijas sadarbība ar starptautiskajām finanšu institūcijām, 

Eiropas Savienības kopējā finanšu telpa un tās uzraudzības mehānisms” 2014. gada 18. oktobrī 

nolasīja Latvijas Bankas, Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Starptautisko 

attiecību un protokola daļas vecākā ekonomiste Antra Trenko. 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu - aizstāv 

maģistra darbu. Studenti veic pētījumus savos maģistra darbos un sasniedz izcilus un teicamus 

rezultātus. Tā 2014./2015.ak.g. ar vērtējumu „ļoti labi”, „teicami” un „izcili” savus maģistra 

darbus aizstāvēja 15 no 22 profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” 

studentiem, bet 5 (7. tabula) tika izvirzīti dalībai zinātniskajā konferencē. Maģistrante Elīna 

Eglīte pabeidza programmu saņemot diplomu ar izcilību. 
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7.tabula 

Zinātniskajai konferencei izvirzīto teicami aizstāvēto maģistra darbu autori un darbu 

tēmas  

Nr. Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Bogdanovičs 

Rolands 

2MFV2 Finanšu vadības efektivitātes novērtējums uzņēmumos AS 

„Grindeks” un AS „Olainfarm” un tās pilnveidošanas 

iespējas 

2. Ranks Raivis  2MFV1 Apdrošināšanas prēmijas riska faktoru analīze obligātajā 

transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanā 

3. Rogozova Jūlija 2MFV1 Bāzele III un tā ietekme uz SEB bankas kapitāla 

pietiekamību 

4. Eglīte Elīna 2MFV1 Fizisko personu kredītspējas rādītāji un to ietekme uz 

aizņēmēja kredītspēju 

5. Sivaščenko Vita 2MFV8 Eksporta konkurētspējas attīstība un potenciālo eksporta 

tirgu izvēle augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs 

apstrādes rūpniecībā 

 

Vērtējot studiju programmas absolventu nodarbinātības iespējas, jāņem vērā, ka studiju 

programma “Finanšu vadības” savas profesionālās specifikas dēļ nav piedāvāta citās Latvijas 

augstskolās, tādēļ BA maģistru studijas programmas „Finanses” un „Finanšu vadība” uzskata par 

savu nišas produktu. Pieprasījums pēc šīs programmas beidzējiem joprojām ir augsts un 

turpmāko sešu gadu perspektīvā absolventi būs joprojām pieprasīti. Šo programmu absolventiem 

ir plašas iespējas strādāt savā specialitātē. 

Darbaspēka izmaksas (arī augsti kvalificēta) Latvijā ir vienas no zemākajām ES 

dalībvalstīs. 2014. gadā darbaspēka izmaksas uz vienu nodarbināto tautsaimniecībā kopumā 

Latvijā bija 38% no ES vidējā līmeņa, kas palielina darba devēju interesi par Latvijas darbaspēka 

tirgu. BA iegūstamās kvalifikācijas atbilst šim pieprasījumam un ilgtermiņā nodrošina BA 

absolventu iespējas izvēlēties darbu savā specialitātē 

(https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf). 

Šāds vērtējums saskan ar LR Labklājības ministrijas regulāri veikto pētījumu datiem par 

reģistrēto bezdarbnieku skaitu ar augstāko izglītību sadalījumā pa profesiju grupām, kurās 

neuzrādās dati par bezdarbniekiem ar finanšu speciālista kvalifikāciju. Vienlaikus NVA norāda, 

ka strauji pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem finanšu speciālistiem (grāmatvežiem).  

NVA uzsver, ka vislielākais reģistrēto darbvietu skaits ir kvalificētiem darbiniekiem 

(http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=494&txt=496&t=stat). Profesionālo organizāciju 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=494&txt=496&t=stat
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pārstāvji (LRTK un LDDA) un darba devēji apliecina, ka finanšu virziena studiju programmu 

absolventiem ir labas izredzes atrast darbu, kas atbilst tautsaimniecības attīstības tendencēm. 

Augsto pieprasījumu pēc šī programmas absolventiem raksturo arī tas, ka visi maģistra 

programmas studenti strādā savā specialitātē, daudziem no viņiem šīs programmas izvēle ir jau 

otrā izglītība, pārkvalificējot sevi darba tirgū. Par darba devēju augsto uzticību liecina arī tas, ka 

akadēmiskā gada laikā mērķtiecīgi tika uzrunāti programmas studenti, pieaicinot viņus 

konkrētiem amatu konkursiem. 

Pamatojoties uz ekspertu izteiktajiem aizrādījumiem, ieteikumiem veikti sekojoši 

uzlabojumi:  

1. Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem un 

studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju kvalitātes 

paaugstināšanos; 

2. Banku augstskola pilnveidoja atlases kritērijus un Uzņemšanas noteikumus, veica 

izmaiņas, nosakot stingrākus pretendentu atlases nosacījumus;  

3. novērsts aizrādījums par studiju kursu apjomu 1KP un 1,5KP apmērā; 

4. pilnveidots maģistru darbu izstrādes process; 

5. noslēgti līgumi ar turpināšanas iespējām programmu likvidācijas, reorganizācijas vai citu 

izmaiņu gadījumā saskaņā ar likumdošanas prasībām; 

6. lai pilnīgāk atspoguļotu līdzīgo bakalauru un maģistra studiju programmu atšķirību, tika 

pilnveidoti studiju programmu mērķu formulējumi. 

8.PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „ FINANSES” PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu maģistra studiju programmas “Finanses” atbilstību darba tirgus prasībām, 

tā tiek regulāri pilnveidota. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgas studijas programmā, kurā studē studenti ar atšķirīgu 

iepriekšējo izglītību un pieredzi, ir pilnveidots uzņemšanas process. Ar studiju programmas 

pretendentiem tiek veiktas pārrunas un pretendentam tiek piedāvāts izpildīt interaktīvu testu BA 

mājas lapā, identificējot jomas, kurās studentam nepieciešama papildus sagatavošanās pirms 

studiju uzsākšanas „Finanses” programmā. Tas pretendentam palīdz mērķtiecīgi izvēlēties BA 

maģistru sagatavošanas kursos piedāvātos kursus. Topošajiem maģistrantiem tiek organizēti un 

piedāvāti sagatavošanas kursi profilējošos priekšmetos: finanšu grāmatvedībā, finanšu analīzē un 

vadības grāmatvedībā. 
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Būtiski pilnveidots ir maģistra darbu sagatavošanas process. Kopš 2013./2014.ak.g. 

maģistru darbu izstrādes periodā katram studentam tiek rīkoti seminārs un priekšaizstāvēšana, 

kuros studenti kopā ar darbu vadītājiem analizē paveikto un uzklausa ieteikumus darba turpmākai 

izstrādei. 2014./2015.ak.g. ievērojami pieauga šo semināru popularitāte, jo studenti apmeklēja arī 

tos seminārus, kuros viņiem pašiem nebija jāprezentē, bet labprāt noklausījās savu kursa biedru 

pētījumu prezentācijas, aktīvi iesaistījās to apspriešanā, sniedzot profesionālus ieteikumus. Lai 

pilnveidotu maģistra darba izstrādes procesu 2015. gada 9. aprīlī ar BA rektora rīkojumu Nr. 27-

2/022 tika pieņemta „Kārtība par maģistra darbu/diplomdarbu tēmu un vadītāju izvēli, izstrādes 

semināru un priekšaizstāvēšanās procesu”. 

Programmas īstenošanā ir iesaistīti 16 docētāji. 11 docētājiem (69%) ir doktora zinātniskais 

grāds, savukārt 2 minētās studiju programmas pasniedzēji pašlaik turpina studijas doktorantūrā. 

12 docētājiem (75%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa 

kvalitāti, studiju programmai piesaistīti arī 4 docētāji, kam Banku augstskola nav pamatdarba 

vieta, bet, kas ir eksperti savā nozarē. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek 

organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru laikā tiek izvērtētas studentu 

atsauksmes par docētāja darbu ar studentiem. Studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, plānojot 

nākamo akadēmisko gadu un izvērtējot, vai  docētājs turpina, vai neturpina strādāt šajā 

programmā. 

Nodarbībās arvien biežāk tiek aicināti nozares profesionāļi, lai studentus iepazīstinātu ar 

nozares aktualitātēm. Studiju kursa „Finanšu tirgi” (docents A.Fomins) ietvaros vieslekciju 

„Konkurētspējas jēdziens mūsdienu ekonomiskās izaugsmes teorijās" nolasīja Latvijas Banka, 

ekonomiste Daina Paula. Savukārt studiju kursa „Nodokļu politika Eiropas vidē“ (docents 

K.Ketners) ietvaros lekciju „Pārrobežu uzņēmumu grupu darbība nodokļu kontekstā". nolasīja 

SIA „Deloitte Latvia” Nodokļu konsultāciju departamenta menedžeris Dainis Vodolagins. 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu - aizstāv 

maģistra darbu. Studenti veic pētījumus savos maģistra darbos un sasniedz teicamus rezultātus. 

2014./2015.ak.g. ar vērtējumu 9 (teicami) savus maģistra darbus (8. tabula) aizstāvēja 6 

profesionālās maģistra studiju programmas „Finanses” studenti:  

8.tabula 

Teicami aizstāvēto maģistra programmas „Finanses” pētījumu autori un darbu tēmas  

Nr. Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1.  Barbarova 

Anastasija  

2MF5 ABLV Bank konkurētspējas analīze Latvijas finanšu 

tirgū.  
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2.  Kusiņa Inta  2MF4 Ražošanas uzņēmuma kredītspējas novērtēšanas 

pilnveidošanas virzieni komercbankā.  

3.  Matjanova 

Margarita  

3MF5 Korporatīvas sociālas atbildības ietekme uz 

kredītiestādes finanšu rezultātiem.  

4.  Mežsargs Jānis  2MF5 Pircēju parādu kredītriska vadības pilnveidošana 

vairumtirdzniecības uzņēmumā.  

5.  Barnjaka Tatjana  2MF Parāda vērtspapīru un kredītu, kā uzņēmuma 

finansēšanas instrumentu, salīdzinošā analīze.  

6.  Lazdiņš Gints  2MF Uzņēmumu finansiālās darbības rezultātu ietekme uz 

uzņēmumu akcijas cenu Nasdaq Baltic.  

Vērtējot studiju programmas absolventu nodarbinātības iespējas, jāņem vērā, ka studiju 

programma “Finanšu vadības” savas profesionālās specifikas dēļ nav piedāvāta citās Latvijas 

augstskolās, tādēļ BA maģistru studijas programmas „Finanses” un „Finanšu vadība” uzskata par 

savu nišas produktu. Pieprasījums pēc šīs programmas beidzējiem joprojām ir augsts un 

turpmāko sešu gadu perspektīvā absolventi būs joprojām pieprasīti. Šo programmu absolventiem 

ir plašas iespējas strādāt savā specialitātē. 

Darbaspēka izmaksas (arī augsti kvalificēta) Latvijā ir vienas no zemākajām ES 

dalībvalstīs. 2014. gadā darbaspēka izmaksas uz vienu nodarbināto tautsaimniecībā kopumā 

Latvijā bija 38% no ES vidējā līmeņa, kas palielina darba devēju interesi par Latvijas darbaspēka 

tirgu. BA iegūstamās kvalifikācijas atbilst šim pieprasījumam un ilgtermiņā nodrošina BA 

absolventu iespējas izvēlēties darbu savā specialitātē 

(https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf). 

Šāds vērtējums saskan ar LR Labklājības ministrijas regulāri veikto pētījumu datiem par 

reģistrēto bezdarbnieku skaitu ar augstāko izglītību sadalījumā pa profesiju grupām, kurās 

neuzrādās dati par bezdarbniekiem ar finanšu speciālista kvalifikāciju. Vienlaikus NVA norāda, 

ka strauji pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem finanšu speciālistiem (grāmatvežiem).  

NVA uzsver, ka vislielākais reģistrēto darbvietu skaits ir kvalificētiem darbiniekiem 

(http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=494&txt=496&t=stat). Profesionālo organizāciju 

pārstāvji (LRTK un LDDA) un darba devēji apliecina, ka finanšu virziena studiju programmu 

absolventiem ir labas izredzes atrast darbu, kas atbilst tautsaimniecības attīstības tendencēm. 

Augsto pieprasījumu pēc šī programmas absolventiem raksturo arī tas, ka visi maģistra 

programmas studenti strādā savā specialitātē, daudziem no viņiem šīs programmas izvēle ir jau 

otrā izglītība, pārkvalificējot sevi darba tirgū. Par darba devēju augsto uzticību liecina arī tas, ka 

akadēmiskā gada laikā mērķtiecīgi tika uzrunāti programmas studenti, pieaicinot viņus 

konkrētiem amatu konkursiem. 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=494&txt=496&t=stat
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Pamatojoties uz ekspertu izteiktajiem aizrādījumiem, ieteikumiem veikti sekojoši 

uzlabojumi:  

1. Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem un 

studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju kvalitātes 

paaugstināšanos; 

2. Banku augstskola pilnveidoja atlases kritērijus un Uzņemšanas noteikumus, veica 

izmaiņas, nosakot stingrākus pretendentu atlases nosacījumus;  

3. novērsts aizrādījums par studiju kursu apjomu 1KP un 1,5KP apmērā; 

4. pilnveidots maģistru darbu izstrādes process; 

5. noslēgti līgumi ar turpināšanas iespējām programmu likvidācijas, reorganizācijas vai 

citu izmaiņu gadījumā saskaņā ar likumdošanas prasībām; 

6. lai pilnīgāk atspoguļotu līdzīgo bakalauru un maģistra studiju programmu atšķirību, 

tika pilnveidoti studiju programmu mērķu formulējumi. 

9.PĀRSKATS PAR 2014./2015.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „STARPTAUTISKĀS FINANSES UN 

BANKU DARBĪBA” PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses un banku darbība” 

atbilstību darba tirgus prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota. 

Vērtējot studiju programmas absolventu nodarbinātības iespējas, ir ņemtas vērā darba 

tirgus prognozes. Saskaņā ar LR Ekonomikas ministrijas izstrādāto darba tirgus prognozi līdz 

2020. gadam sagaidāms, ka situācija darba tirgū nākamajos gados turpinās uzlaboties, vienlaikus 

uzlabojumi kļūs arvien mērenāki, ko ietekmēs augstāks bāzes efekts darba tirgū un lēnāki 

izaugsmes tempi. Turklāt situāciju arvien vairāk ietekmēs negatīvās demogrāfijas tendences, kas 

iezīmēsies ne tikai darba tirgus rādītājos, bet arī darbaspēka pieejamībā. Sagaidāms, ka līdz 2020. 

gadam nodarbināto skaits palielināsies par aptuveni 3,1% jeb aptuveni 28 tūkstošiem, salīdzinot 

ar 2014. gadu. Tādējādi 2020. gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits varētu pārsniegt 912 tūkstošus, 

savukārt nodarbināto īpatsvars starp iedzīvotājiem vecumā no 15-74 gadiem pieaugt līdz 64 

procentiem (https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf) 

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas ietekmē viņu sagatavotība darba 

tirgum. Ņemot vērā, ka darba devēji augstu vērtē Banku augstskolā ieg, varam pieņemt, ka 

absolventiem atrast darbu nebūs problēmas. 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf
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Pamatojoties uz ekspertu izteiktajiem aizrādījumiem, ieviesta Moodle sistēma 

informācijas apmaiņā starp docētājiem un studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu 

un veicināja studiju kvalitātes paaugstināšanos. 

2014./2015.ak.g. programmā tika uzņemti 11 studenti, t.sk. 1 ārzemju students. 

2014./2015.ak.g. programmu absolvēja 23 cilvēki. 2015.gada decembrī kopējais studējošo skaits 

ir 35 studenti. 


