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Dr. oec. Tatjana Volkova, 
Banku augstskolas rektore  
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Banku augstskolas struktūra 2007. gada decembrī 

Banku augstskolas struktūra 2008.gada decembrī 

 

AUGSTSKOLAS STRUKTŪRA 
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Banku augstskolas VĪZIJA: 

Banku augstskola – Tavas profesionālās veiksmes ceļš! 

Banku augstskolas PAMATVĒRTĪBAS: 

PROFESIONALITĀTE 
ATSAUCĪBA 
ATVĒRTĪBA 

Banku augstskolas MISIJA: 

Banku augstskola sniedz izcilu starptautisku biznesa un finanšu izglītību rado-

šām personībām. Mūsu augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvs studiju un mūžiz-

glītības piedāvājums, profesionāls un radošs personāls, uzņēmīgu studentu un ab-

solventu sasniegumi, kā arī ciešā sadarbība ar biznesa un finanšu pasauli.  

 

Fo
to

: 
A
. 
Ti

m
of

ej
ev

s 

VĪZIJA, MISIJA, PAMATVĒRTĪBAS 
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LĒMĒJINSTITŪCIJU DARBĪBA 

 
Satversmes sapulce 
2008. gadā Banku augstskolas Satversmes  

sapulce notikusi 4 reizes un kopā izskatīti 9 dar-
ba kārtības jautājumi. 

Svarīgākie no tiem: 
• Satversmes sapulcē 22.01.2008, protokols Nr. 

1 - notikusi studentu pārstāvja ievēlēšana 
Banku augstskolas Senātā; 

• Satversmes sapulcē 11.03.2008, protokols Nr. 
2 - notikusi rektora ziņojuma „Pārskats  par 
Banku augstskolas finansiālo darbību 2007. – 
2008. gadā” apstiprināšana, Revīzijas komisi-
jas ziņojuma apstiprināšana un Revīzijas ko-
misijas un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikuma 
apstiprināšana; 

• Satversmes sapulcē 30.09.2008, protokols Nr. 
2 - notikusi studentu pārstāvju apstiprināšana 
Senātā un Akadēmiskās šķīrējtiesas un Revī-
zijas komisijas locekļu vēlēšanas. 
Senāts 
2008. gadā Banku augstskolas Senātam noti-

kušas 9 sēdes, kurās kopā izskatīti 99 darba kār-
tības jautājumi: 

Svarīgākie no tiem: 
• Senāta sēdē 22.01.2008., protokols Nr. 1 - ap-

stiprināta profesionālā maģistra studiju prog-
ramma "Uzņēmumu vadīšana radošajās in-

dustrijās"; 
• Senāta sēdē 19.02.2008., protokols Nr. 2 - ap-

stiprināts Kvalitātes daļas nolikums, Iekšējā 
audita daļas nolikums, apstiprināts Banku 
augstskolas budžets 2009. gadam pa ieņēmu-
mu un izdevumu veidiem, apstiprināta Ban-
ku augstskolas Debitoru politika; 

• Senāta sēdē 01.04.2008., protokols Nr. 3 - ap-
stiprināts Mācību jautājumu komisijas noli-
kums un apstiprināta profesionālā maģistra 
studiju programma “Privātkapitāla pārvaldī-
šana”; 

• Senāta sēdē 20.05.2008., protokols Nr. 4 - ap-
stiprināts Studentu padomes nolikums un 
Nolikums par Banku augstskolas docētāju 
atalgojumu un darba laika uzskaiti 
2008./2009. ak. gadā; 

• Senāta sēdē 26.06.2008., protokols Nr. 5  - ap-
stiprināti Maksas pakalpojumi 2008./2009. ak 
gadam, apstiprināts Studiju informācijas da-
ļas nolikums, Finanšu katedras nolikums, Va-
dībzinību katedras nolikums, Uzņēmējdarbī-
bas un biznesa informātikas katedras noli-
kums, Svešvalodu katedras nolikums, Kvali-
tātes un lietvedības daļas nolikums, Mārketin-
ga un sabiedrisko attiecību daļas nolikums, 
Personāla daļas nolikums un grozījumi Banku 
augstskolas darba samaksas nolikumā, ap-
stiprināta Kārtība, kādā Banku augstskolā 
kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi 
par pienākumu nepildīšanu; 

• Senāta sēdē 26.08.2008., protokols Nr. 6 - ap-
stiprināta Studiju pārtraukšanas un uzsākša-
nas kārtība, Banku augstskolas piemaksu no-
teikšanas kārtība, Personāla atlases kārtība un 
Darba kārtības noteikumi; 

• Senāta sēdē 14.10.2008., protokols Nr. 7 - Dai-
nis Kriķis ievēlēts Senāta priekšsēdētāja ama-
tā, apstiprinātas izmaiņas Banku augstskolas 
struktūrā, apstiprināta Personāla politika, ap-
stiprināts Informācijas tehnoloģiju daļas noli-
kums, Banku augstskolas fonda statūti un Uz-
ņemšanas noteikumi 2009./2010. ak. gadam; 

• Senāta sēdē 16.12.2008., protokols Nr. 9 - ap-
stiprināts Viesnīcas nolikums, Viesnīcas iekšē-
jās kārtības noteikumi un notikusi Senāta no-
likuma projekta saskaņošana. 
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Satversmes sapulces priekšsēdētājs J. Strautmanis 
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Revīzijas komisija 
2008. gada pavasarī Revīzijas komisija snie-

dza pārskatu Satversmes sapulcei par savu dar-
bību un novērojumiem. Satversmes sapulce tika 
informēta par to, ka pārskata periodā no Satver-
smes sapulces dalībnieku, rektora, Senāta locek-
ļu vai Studentu padomes pārstāvju puses nav 
saņemti lūgumi veikt revīzijas. 

Revīzijas komisijas locekle Santa Zvejniece 
piedalījās Banku augstskolas inventarizācijas 
procesos. Viņa atzina, ka būtiskas nepilnības ta-
jos nav tikušas novērotas. 

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Kristaps 
Lešinskis lūdza Banku augstskolas Finanšu un 
projektu daļu sagatavot informāciju par budžetu 
un tā izpildes gaitu 2007. gadā, kā arī attiecīgos 
rādītājus par 2005. un 2006. gadu, lai gūtu 
priekšstatu par procesu dinamiku. Galvenās at-
ziņas, kuras sekoja izskatot šos dokumentus un 
par kurām tika informēta arī Satversmes sapul-
ce, bija sekojošas: 
• 2007. gadā ir pieauguši gan Banku augstsko-

las ieņēmumi, gan izdevumi – attiecīgi par 
8,7% un 24,4%. Iepriekšējā gadā bija strādāts 
ar pārpalikumu, kā rezultātā uz 2007. gada 1. 
janvāri bija izveidojies atlikums bankā 299 450 
latu apmērā. 

• Budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūrā 
(ne plānotajā daļā, ne izpildes daļā) nav noti-

kušas kardinālas izmaiņas, kas prasītu nopiet-
nu pamatotības pārbaudi. Vienīgi var atzīmēt 
būtisku izmaksu pieaugumu postenī 
„pakalpojumi”, kas skaidrojams ar 2007. gadā 
veiktajiem plašākiem ēku, būvju un telpu re-
montdarbiem. 

• 2007. gadā izdevumi ir pārsnieguši ieņēmu-
mus par 160 633 latiem, lai gan tas nebija plā-
nots. Deficīts segts no atlikuma uz 2007. gada 
1. janvāri. 
Turpmāk ieteicams precīzāk veikt finanšu 

plānošanas procesu, jo virknē posteņu fakts no 
plānotā atšķiras būtiski (piemēram, sadaļās 
„pakalpojumi”, „krājumi, materiāli, energoresur-
si, preces, biroja preces un inventārs”, 
„komandējumi un dienesta braucieni”. 

Līdz Satversmes sapulces pārvēlēšanai 2008. 
gadā, Revīzijas komisijā darbojās sekojoši dalīb-
nieki: Kristaps Lešinskis (priekšsēdētājs), Vene-
randa Grišāne (priekšsēdētāja vietniece), Jānis 
Hermanis, Valda Gavare, Santa Zvejniece 
(Satversmes sapulces ievēlēts pārstāvis, kurš no-
lika pilnvaras līdz ar iesaistīšanos Senāta darbā), 
Kaspars Gražulis (BASP deleģētais pārstāvis). 

2008. gadā ievēlētās jaunās Satversmes sapul-
ces Revīzijas komisija darbojas sekojošā sastāvā: 
Kristaps Lešinskis, Veneranda Grišāne, Jānis 
Hermanis, Valda Gavare un Artis Ruža (BASP 
pārstāvis). 

 

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs K. Lešinskis 
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 Studiju prorektores uzruna 

Patreizējā saspringtajā situācijā svarīgi apzināties un akcentēt mūsu galvenās vērtības, 
kuru centrā ir cilvēks un cilvēciskās attiecības, savstarpēja uzticība, prasmes strādāt komandā, 
savstarpējais atbalsts. Tās ir vērtības, kuras šobrīd visā Latvijas sabiedrībā ir vēl būtiskākās, 
nekā citkārt. Līdzīgi ir arī ar Banku augstskolas vērtībām.  

Mūsu augstskola izceļas ar to, ka mēs nevienam nedodam gatavas pamācības, kas ir no-
derīgas visiem. Mēs cenšamies palielināt savu studentu un visas sabiedrības kompetences līme-
ni, norādot viņiem uz kādiem apstākļiem, uz kādām parādībām un procesiem ir jāvērš sevišķa 
uzmanība, lai viņi konkrētās vides izmaiņas varētu analizēt saistībā ar savām vēlmēm un izvir-
zītajiem mērķiem un pieņemt sev piemērotāko lēmumu. 

Mūsu vērtība ir mūsu studenti un kolektīvs, kurš meklē iespējas strādāt inovatīvāk un 
radošāk nekā līdz šim. Pasniedzēji nemitīgi seko svarīgākajām norisēm valstī, ir gatavi šajā 
kontekstā atbildēt studentiem uz visdažādākajiem jautājumiem. Viņi sniedz komentārus arī 
augstskolas publiskajās lekcijās un plašsaziņas līdzekļos. 

Programmu direktori ir rūpīgi izvērtējuši savu darbu saistībā ar konkrēto situāciju – viņi 
ievērojami vairāk tagad komunicē ne tikai ar saviem studentiem, bet arī vidusskolēniem. Ka-
tedru vadītāji atbalsta docētāju pētniecisko darbību un veicina viņu sadarbību ar nozares eks-
pertiem. Studiju informācijas daļa optimizē informācijas apmaiņas sistēmu. Karjeras centrs 
pilnveido sadarbību ar darba vidi, cenšoties arvien vairāk stiprināt mūsu absolventu saikni ar 
augstskolu. 

Domājot par studiju procesa turpmāko pilnveidi, esam izstrādājuši jaunas studiju prog-
rammas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Grāmatvedība 
un finanses”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu „Uzņēmējdarbība” 
nepilna laika studijām ar specializāciju „Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma apsaimniekoša-
nā”, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Inovācijas un produktu 
attīstība uzņēmējdarbībā”, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 
„Risku vadība un apdrošināšana”. 

 
Brigita Baltača,  
Banku augstskolas studiju prorektore 
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STUDIJU PROGRAMMAS BANKU AUGSTSKOLĀ 
uz 2008. gada 31.decembri  

 * ar pārtraukto līniju iezīmētās studiju programmas plānots uzsākt 2009./ 2010. akadēmiskajā gadā 
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Banku augstskola jau no saviem pirmsākumiem ir īstenojusi 1. līmeņa profesionālas aug-
stākās izglītības studiju programmas, kas raksturīgas ar to, ka īsā laika periodā (2 - 2,5 gadi) 
sagatavo studējošo darba tirgum, proti, sniedz konkrētas zināšanas un prasmes, lai varētu uz-
sākt patstāvīgas darba gaitas un vienlaicīgi turpināt studijas bakalaura programmās 3. kursā. 
Tādā veidā studentam ir iespēja smelties pieredzē, attīstīt sevi profesionālajā jomā un vienlaicī-
gi paaugstināt savu izglītības līmeni. Liela daļa no maģistra studiju programmu absolventiem 
ir sākuši ar 1. līmeņa studiju programmu, pilnveidojušies, attīstījuši savus pētījumus vairāku 
gadu garumā un izstrādājuši kvalitatīvus maģistra darbus. 

Šobrīd Banku augstskola īsteno divas 1. līmeņa studiju programmas - “Uzņēmējdarbība” 
un “Banku darbība” un ir saņemta licence arī vēl vienai programmai „Grāmatvedība un finan-
ses”. Vidusskolēnu un citu studēt gribētāju vidū arvien biežāk izskan  doma par to, ka patrei-
zējā ekonomiskā situācijā drošāk tomēr ir ātrāk iegūt darba tirgū pieprasītu specialitāti un pēc 
tam lemt par studiju turpināšanu.  

 
Valentīna Pavlovska,  
pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības studiju programmu direktore 

Programmas direktores uzruna 
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PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2008 | 11 

 

 

“BANKU DARBĪBA” 
Banku augstskolas pirmā līmeņa profesionā-

lās augstākās izglītības programma (PAIP) 
„Banku darbība” akreditēta 16.05.2007. uz se-
šiem gadiem.  

Studiju programmas apguves rezultātā tiek 
piešķirta kvalifikācija „Banku speciālists”. 

Studiju programmas saturs ir nemitīgā attīstī-
bā no tās īstenošanas uzsākšanas brīža. Izglītības 
un zinātnes ministrijas licence programmas īste-
nošanai saņemta 19.04.2006. un jau 2006./2007. 
ak. gadā uzņemti pirmie 75 studenti.  

Izvērtējot pieredzi programmas īstenošanā 
un darba devēju ieteikumus, programma tika 
pilnveidota un Banku augstskolas Senāta 
11.04.2007. sēdē tika apstiprinātas izmaiņas, ku-
ras paredz papildināt studiju programmu ar zi-
nāšanām klientu apkalpošanas kultūrā, banku 
iekšējā auditā un krievu valodā. 

Studiju ilgums: pilna laika studijās - 2,5 gadi 
un nepilna laika studijās  - 3 gadi.  

Studiju programmas apjoms ir 100 kredīt-
punkti. 

2007./2008. ak. gadā 1. līmeņa PAIP „Banku 
darbība” uzņemti 166 studenti.  

Tā kā studiju programma darbojas otro gadu 
un studiju ilgums ir 2,5 gadi, tad pirmie absol-
venti iegūs diplomus 2009. gadā. 

Studiju programmas īstenošanā piesaistīti: 7 
doktori jeb 21% no akadēmiskā personāla, 20 
maģistri jeb 61% un 6 pasniedzēji ar augstāko 
profesionālo  izglītību jeb 18% no akadēmiskā 
personāla. 

Studiju programmas attīstības plānos ir stu-
diju programmas atkārtota akreditācija:  
• Ikgadējs studiju programmas satura izvērtē-

jums sadarbībā ar Latvijas vadošo banku eks-
pertiem; 

• Izmaiņu ieviešana studiju programmā atbil-
stoši darba tirgus prasībām; 

• Studiju kursu pasniegšanas metodikas uzla-
bošana. 

“UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 
Banku augstskolas pirmā līmeņa profesionā-

lās augstākās izglītības programma (PAIP) 
„Uzņēmējdarbība” akreditēta līdz 31.12.2009.  
Tās mērķi un uzdevumi atbilst valsts noteiktiem 
1. līmeņa PAIP stratēģiskajiem mērķiem, profesi-
jas standartā noteikto pienākumu, uzdevumu, 
prasmju un spēju apguvei, un Banku augstskolas 
mērķiem. 

Programma ir koriģēta, akcentējot 
„individuālā komersanta” un „mazo uzņēmu-
mu” dibināšanas un darbības principu apgūša-
nu. Līdz ar to - tika mainīts studiju programmas 
nosaukums un veiktas izmaiņas saturā un, ak-
ceptējot šīs izmaiņas,  09.05.2007. Izglītības un 
zinātnes ministrija izsniedza jaunu akreditācijas 
l a p u  a r  p r o g r a m m a s  n o s a u k u m u 
„Uzņēmējdarbība”. 

Papildus ekonomikas un vadības nozares 
studiju kursiem, programmā ir iekļauti kursi no 
citām zinātņu nozarēm. Izglītojamie apgūst zinā-
šanas matemātikā, statistikā, informātikā, vadī-
bas psiholoģijā, tiesībās un svešvalodā, kuras ir 
ļoti nepieciešamas kvalificētam uzņēmējdarbības 
speciālistam. 

Studiju programmas saturs ir nemitīgā attīs-
tībā no tās īstenošanas uzsākšanas brīža. Izvērtē-
jot pieredzi programmas īstenošanā, mainīgo 
biznesa vidi mūsu valstī un arī darba devēju ie-
teikumus, programma tika pilnveidota un Ban-
ku augstskolas Senāta 11.04.2007. sēdē tika ap-
stiprinātas izmaiņas, kuras paredz papildināt 
studiju programmu ar zināšanām vienkāršā grā-
matvedībā, nodokļos un tiesību zinībās. 

Studiju ilgums: 2 gadi pilna laika studijās un 
2,5 gadi nepilna laika studijās. 

Studiju programmas apjoms: 80 kredītpunkti. 
2007./2008. ak. gadā 1. līmeņa PAIP 

„Uzņēmējdarbība” uzņemti 238 studenti.  
2007./2008. ak. gadā programmu absolvējuši 

115 studenti. 
Studiju programmas attīstības plāns 

• Ikgadējs studiju programmas satura izvērtē-
jums, piedaloties darba devēju ekspertiem;  

• Izmaiņu ieviešana studiju programmā atbil-
stoši darba tirgus prasībām; 

• Studiju kursu pasniegšanas metodikas uzla-
bošana. 
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BAKALAURA STUDIJAS 

Banku augstskolas studenti iegūst profesionālu izglītību. Studiju programma veidota, bal-
stoties uz darba devēju ieteikumiem par darba tirgū nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. 
Darba  devēji ar interesi iesaistās arī programmu realizēšanā – lasot lekcijas, aicinot studentus 
praksē un vadot un recenzējot bakalaura un maģistra darbus. 

Bakalaura un maģistra programmās „Finanses” studējošajiem jāpiemīt attīstītai loģiskajai 
domāšanai, pacietībai un precizitātei. Labs finansists ir kā labs šaha spēlētājs – spēj paredzēt vai-
rākus gājienus uz priekšu un iegūt maksimāli labvēlīgu rezultātu. 

Studenti gūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas un arī starptautisko piere-
dzi. Daudzi programmas studenti ir mācījušies citās Eiropas valstu augstskolās ERASMUS ap-
maiņas programmās ietvaros, piedalījušies starptautiskajās biznesa nedēļās. 

 
Gunta Innuse,  
bakalaura un maģistra studiju programmas “Finanses” direktore 

Programmas direktores uzruna 

Fo
to

 n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va

 



PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2008 | 13 

 

 

2004. gada 10. jūnijā tika saņemta licence 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura stu-
diju programmas „Finanses” īstenošanai.  

2004./2005. ak. gadā licencētā programma 
tika gatavota akreditācijai un pamatojoties uz 
Akreditācijas komisijas 2005. gada 8. jūnija lēmu-
mu Nr. 895 profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programma „Finanses” tika 
akreditēta līdz 2011. gada 31. decembrim. 

Studiju forma: 
• Pilna laika studijas (4 gadi jeb 8 semestri); 
• Nepilna laika studijas (5 gadi jeb 10 semestri). 

Programmas apjoms ir 160 kredītpunkti.  
Būtiskas izmaiņas laika periodā no studiju 

programmas iesniegšanas licencēšanai līdz šim 
brīdim nav bijušas. Pilnveidojot un attīstot studi-
ju programmu, kā arī ņemot vērā darba devēju 
un absolventu ieteikumus studiju programmā 
veiktas izmaiņas, bet tās minētajā periodā nepār-
sniedz 20% no akreditētās studiju programmas. 

2007./2008. ak. gadā: 
• Izvērtējot darba devēju ieteikumus, ar 

2007./2008. ak. gadu programmā tika piedā-
vāts studiju kurss „Lietišķā komunikācija”, 
kura uzdevums ir attīstīt studentos pārdoša-
nas prasmes; 

• Papildināti brīvās izvēles studiju kursi ar stu-
diju kursiem „Latvijas tautsaimniecība”, 
„Vides ekonomika”, „Komerctiesības”, 
„Starptautiskā tirdzniecība”; 

• 2007./2008. ak. gadā nozares profesionālās 
specializācijas kursos „Nodokļu sistēma” un 
„Finanšu grāmatvedība” tika plaši piemērota 
situāciju analīze, tādejādi nodrošinot praktis-
kās iemaņas pārskatu aizpildīšanā, nodokļu 
aprēķināšanā; 

• Pozitīvas bija studentu atsauksmes par prog-
r a m m ā  i e k ļ a u t o  s t u d i j u  k u r s u 
„Datorgrāmatvedība”; 

• 2007./2008. akadēmiskajā gadā bakalaura stu-
diju programmā „Finanses” studēja 753 stu-
denti jeb 31,7% no visiem augstskolas studen-
tiem, kas ir par 4,2% vairāk nekā iepriekšējā 
akadēmiskajā gadā; 

• 2007./2008. ak. gadā, programmu absolvēja 
138 pilna laika studiju formā studējošie un 21 
nepilna laika studiju formā studējošie.  
Nākotnē paredzēts strādāt pie programmas 

satura un vides pilnveidošanas. 

“FINANSES” 
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Bakalaura diplomus pasniedz studiju prorektore Brigita Baltača, studentus sveic programmas direktore 
Biruta Pūle (amatā līdz 01.07.2008.) 
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“UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 
Banku augstskolas profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas 
“Uzņēmējdarbības vadīšana” mērķis ir nodroši-
nāt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, sa-
gatavot tautsaimniecībai kompetentus, mainīgos 
sociālekonomiskajos apstākļos konkurētspējīgus 
uzņēmumu vadītājus, kuri spēj izmantot savas 
zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profe-
sionālu pieeju darbam, kuri apliecina savu kom-
petenci, vadot procesus un risinot problēmas, kā 
arī pieņemot lēmumus attiecīgajās jomās.  

Balstoties uz no 2003. gada īstenotās un 2004. 
gada 31. martā akreditētās otrā līmeņa profesi-
onālā augstākās izglītības studiju programmas 
bāzes un uz Banku augstskolas 2005. gada 30. 
jūnija Senāta sēdes lēmumu, kurā tika apstipri-
nāta studiju programma nepilna laika studijām 
un izmaiņas pilna laika studiju programmā, 
pilnveidojot un attīstot studiju programmu, kā 
arī ņemot vērā starptautiskās akreditācijas komi-
sijas ekspertu, darba devēju un absolventu ietei-
kumus, studiju programmā tika veiktas izmai-
ņas.  

Pilnveidotā studiju programma tika apstipri-
nāta 2006. gada 27. aprīļa Senāta sēdē un akredi-
tēta 2006. gada 21. jūnijā līdz 2012. gada 31. de-
cembrim. 

Ņemot vērā 2007./2008. ak. gada pirmajā se-
mestrī studiju programmas ietvaros veiktā studi-
ju programmas audita rezultātus un darba devē-
ju ieteikumus, 2008. gada 1. aprīļa Senāta sēdē 
tika apstiprinātas izmaiņas.  

Studiju forma: 
• Pilna laika studijas (4 gadi jeb 8 semestri); 
• Nepilna laika studijas (5 gadi jeb 10 semestri).  

Programmas apjoms ir 160 kredītpunkti.  
Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmējdarbības spe-

ciālists. 
Studiju programmas īstenošanas procesā 

studiju programma ir pilnveidota sekojošos vir-
zienos: 

• Pilnveidota studiju kursu moduļu struktūra 
un veikts studiju kursu satura audits; 

• Izveidots jauns modulis:  „Pētniecība bizne-
sā”; 

• Pilnveidotas un izmainītas modeļu struktū-
ras: „Lietišķā komunikācija”, „Finanšu vadī-
ba”, „Uzņēmējdarbība”; 

• Samazināts studiju kursa „Mārketings II” ap-
joms par 1 KP; 

• Patstāvīgiem studiju darbiem piešķirti kredīt-
punkti un iekļauti moduļu struktūrā: biznesa 
plāns 1,5 KP – modulī „Uzņēmējdarbība”, 
kursa darbs 1 KP – modulī „Vadībzinības”, 
Lietišķais pētījums 1 KP – modulī „Pētniecība 
biznesā”; 

• Moduļu ietvaros tiek īstenoti integrēti iegūto 
zināšanu novērtēšanas pārbaudījumi; 

• 2007./2008. ak. gadā programmā studējošiem 
pilna laika 3. kursa studentiem bija iespēja 
studiju kursu „Mārketings II„ apgūt angļu 
valodā kopā ar Erasmus programmas studen-
tiem, tādējādi nodrošinot ārvalstu un Banku 
augstskolas studentu sadarbību un integrāci-
ju. 
Studējošo skaits studiju programmā 

“Uzņēmējdarbības vadīšana” 2007./2008. ak. ga-
dā bija 587 pilna laika studenti un 259 nepilna 
laika studenti. 

2007./2008. ak. gadā pirmajā kursā studijas 
uzsāka 192 studenti (plānoti bija 165).  

2007./2008. ak. gadā studiju programmu ab-
solvēja  222 studenti. 

Attīstības plāns  
• Studiju programmas tālāk attīstība un studiju 

procesa nodrošināšana; 
• Akadēmiskā personāla pilnveide; 
• Akadēmiskā personāla un studentu zinātniski 

pētnieciskā darbība; 
• Sadarbība ar darba devējiem, sadarbības par-

tneriem Latvijā un ārvalstīs; 
• Studiju vides pilnveidošana un attīstība. 
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Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas savstarpējā maģistra studiju programma 
„Starptautiskās finanses un banku darbība” tiek īstenota Latvijā jau trešo gadu. Studijas ir pa-
beigušas, turpina vai nesen ir uzsākušas jau trīs studentu grupas. Programma ir orientēta uz 
1,5 gadu studijām (2,5 gadi, ja iepriekšējā izglītība ir akadēmiskā), kuru laikā studējošie iziet 
nopietnu profesionālo sagatavošanu vadītāja, ar padziļinātām zināšanām finansēs, darbam.  

Studiju programmas galvenais princips ir tāds, ka pēc katra kursa pabeigšanas studentam 
jābūt spējīgam jau nākošajā dienā pielietot iegūtas zināšanas praksē. Tas arī ir princips, pēc ku-
ra paši studenti var pārbaudīt savas studiju sekmes. Abas skolas rūpējas par programmas un 
iesniegto diplomu kvalitāti, tāpēc studiju programmas apgūšanai ir augstas, bet tomēr reāli iz-
pildāmas prasības. Šī programma ir domāta visiem interesentiem, kas ir  stipras un augsti mo-
tivētas personības, kas veido savu karjeru saistībā ar finansēm un vadību, kuru mērķis ir kļūt 
par starptautiski atzītiem augsta līmeņa speciālistiem. Mēs šo programmu veidojām nevis di-
viem vai trim gadiem, bet gadu desmitiem, tāpēc mums rūp katra mūsu studenta viedoklis un 
sekmes, mūsu studiju kvalitāte un diploma atpazīstamība tirgū, mūsu absolventu veiksmīga 
karjera un droša nākotne.  

Uzņemšana programmā notiek katru vasaru, laipni lūdzam visus, kam ir interese iegūt Rie-
tumeiropas kvalitātes izglītību te pat Latvijā. 

 
Tatjana Mavrenko, 
maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses un banku darbība”  
programmas direktore  

Programmas direktores uzruna 

Fo
to

: 
G

. 
Ja

na
iti

s 

MAĢISTRANTŪRA 
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Jau kopš 2006./2007. akadēmiskā gada Banku 
augstskolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība 
ar Šveices Biznesa skolu Cīrihē (SBS Swiss Busi-

ness School). Sadarbības ietvaros tiek kopīgi īste-
nota Latvijā profesionālās augstākās izglītības 
maģistra studiju programma „Starptautiskās fi-
nanses un banku darbība”. Programma ir atšķirī-
ga no pārējām studiju programmām ar to, ka, 
apmeklējot nodarbības Banku augstskolā Rīgā, 
studējošie vienlaicīgi ir studenti abās biznesa 
skolās, baudot abu skolu nodrošinātas iespējas 
un priekšrocības un saņemot arī abu skolu diplo-
mus.  

Programmas absolventiem Banku augstskola 
piešķir maģistra grādu finansēs, savukārt Švei-
ces Biznesa skola piešķir MBA (Master of Business 

Administration) grādu ar specializāciju starptau-
tiskajās finansēs. Iegūtā izglītība ļauj turpināt 
studijas doktorantūrā Latvijā vai ārvalstīs, tos-
tarp arī partnera augstskolā Šveicē. 

Nepilnu trīs gadu laikā programma ir pelnīju-
si pozitīvu atzinību sabiedrībā, kā rezultātā stu-
dijas uzsākušas jau trīs grupas un 2008. gadā no-
tika pirmais izlaidums.  

Par galvenajām programmas priekšrocībām 
studenti uzskata: 

• Programmas augstu studiju kvalitāti; 
• Divu diplomu saņemšanu, studiju laikā iegūs-

tot gan finansista, gan vadītāja kvalifikācijas 
un prasmes; 

• Nodrošinātu iespēju paralēli studēt un strā-
dāt, nezaudējot akadēmisko stundu apjomā. 
Nodarbības tiek organizētas pēc moduļa prin-
cipa nedēļas nogalē (Flex MBA princips), kas 
ļauj studēt programmā arī tiem studentiem, 
kuru darba vieta ir ārzemēs; 

• Ārzemju mācību spēku un mācību literatūras 
izmantošanu. Studiju programma tiek realizē-
ta divās valodās – latviešu un angļu. Studējo-
šajiem tiek nodrošināta visjaunākā ārzemju 
mācību literatūra, nodarbībās tiek aicināti ār-
zemju vieslektori, kuru zināšanas un darba 
pieredze ļauj studējošajiem sagatavoties dar-
bam starptautiskajā vidē; 

• Situāciju analīzes (case study) metodes plašu 
izmantošanu studiju kursos, kas ļauj jau stu-
diju procesā pilnveidot savas praktiskās zinā-
šanas; 

• Augsti kvalificētu mācību spēku, visiem prog-
rammā iesaistītiem docētājiem ir gan praktis-
kā, gan akadēmiskā darba pieredze. 
 

MSP “Starptautiskās finanses un banku darbība” absolvents izlaidumā Cīrihē, Šveicē 

 

Fo
to

: 
R
. 
Ti

m
m

a 

“STARPTAUTISKĀS FINANSES UN BANKU DARBĪBA” 
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2008. gads bija ļoti nozīmīgs programmas re-
alizācijā un pilnveidošanā. Par galveno notiku-
mu var uzskatīt pirmo izlaidumu studiju prog-
rammas īstenošanas laikā. 11 absolventi saņēma 
Banku augstskolas maģistra grādu finansēs un 
Šveices Biznesa skolas MBA grādu. Absolven-
tiem bija iespēja izbaudīt diplomu saņemšanu 
divos izlaidumos: viens – Rīgā, otrai – Cīrihē.  

2008. gada 27. jūnijā Arhitektu namā notika 
profesionālās maģistra studiju programmas 
Starptautiskās finanses un banku darbība izlai-
dums. Tas bija pirmais šīs programmas izlai-
dums, kurā Banku augstskolas un arī Šveices 
Biznesa skolas diplomus saņēma 11 studenti.  

Absolventus sveica Banku augstskolas rektore 
Tatjana Volkova, studiju prorektore Brigita Bal-
tača, studiju programmas Starptautiskās finan-
ses un banku darbība direktore Latvijā Tatjana 
Mavrenko, Izglītības un zinātnes ministres pa-
domniece Ņina Linde un citi pasniedzēji, kā arī 
Šveices Biznesa skolas pārstāvis Karls Olsens, 
kurš pasniedza absolventiem šīs augstskolas 
diplomus. 

Sākot ar 2008. gada 1. septembrī studijas 

programmā uzsāka vēl 30 studenti. Kopumā uz 
2008. gada beigām programmā studēja 56 cilvē-
ki, daļa no kuriem absolvēs jau nākošajā gadā, 
daļa – 2010. gadā.  

Programmas absolventi augsti vērtē iegūto 
diplomu nozīmīgumu un kvalitāti, un uzskata, 
ka iegūta izglītība un abu biznesa skolu reputā-
cijas palielina viņu darba iespējas gan Latvijas, 
gan starptautiskajā darba tirgū, kā arī nodrošina 
spējas vadīt personīgu biznesu. 

Studiju programma ir akreditēta Latvijā uz 
maksimālo termiņu – 6 gadiem, pēc kuriem se-
kos pārakreditācija. Sadarbības partneris Šveices 
Biznesa skola ir viena no vadošajām biznesa sko-
lām Šveicē, kas saņēmusi Šveices augstākās iz-
glītības kvalitātes aģentūras (Swiss Quality Assu-

rance) sertifikātu Eduqua, kā arī to ir akreditējusi 
International Assembly for Collegiate Business Edu-

cation (IACBE, ASV). IACBE ir novērtējusi Švei-
ces biznesa skolu kā novatorus biznesa izglītībā. 
Financial Times ievietoja Šveices Biznesa skolu 
14. vietā 40 labāko Eiropas biznesa skolu, kas 
piedāvā maģistra studijas pēc Flex un Executive 
principa, topā. 

MSP “Starptautiskās finanses un banku darbība” pirmais izlaidums Cīrihē, Šveicē 
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“UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 
Banku augstskolas Senāta sēdē 2004. gada 2. 

jūlijā tika pieņemts lēmums par maģistra profe-
sionālās studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
vadīšana Eiropā” ieviešanu. 

2005. gada 28. jūnijā tika saņemta licence par 
tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītī-
b a s  m a ģ i s t r a  s t u d i j u  p r o g r a m m u 
„Uzņēmējdarbības vadīšana” profesionālā ma-
ģistra grāda uzņēmumu un organizāciju vadīša-
nā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāci-
jas iegūšanai. 2005. gada 29. jūnijā tika saņemta 
studiju programmas akreditācija uz sešiem ga-
diem – līdz 2011. gada 31. decembrim. Studiju 
programma ir izveidota atbilstoši Latvijas aug-
stākās izglītības likumdošanas prasībām un pro-
fesiju standartam Uzņēmumu / iestāžu vadītājs.  

Studijas ļaus attīstīt mūsdienu globālajā darba 
tirgū nepieciešamās kompetences, kā arī palī-
dzēs kļūt par veiksmīgu uzņēmēju vai uzņēmu-
ma vadītāju. 

M a ģ i s t r a  s t u d i j u  p r o g r a m m a  

“Uzņēmējdarbības vadīšana” piedāvā: 
• Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas 

uzņēmējdarbības vadībā, veidot izpratni par 
biznesa procesiem Latvijā un pasaulē; 

• Gūt praktisko pieredzi uzņēmējdarbībā, uzņē-
mumu, personāla un projektu vadīšanā, fi-
nanšu plūsmas pārraudzībā; 

• Studēt pieredzējušu un profesionālu pasnie-
dzēju vadībā; 

• Apmeklēt praktizējošu uzņēmēju vieslekcijas; 
• Kļūt konkurētspējīgam globālajā darba tirgū. 

Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmumu un iestā-
žu vadītājs. 

Iegūstamais grāds: maģistra profesionālais 
grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. 

Sekmīgi absolvējot maģistra profesionālo stu-
diju programmu “Uzņēmējdarbības vadīšana”, 
tiek iegūts starptautiski atzīts maģistra diploms 
uzņēmējdarbības vadīšanā, kas ļauj turpināt stu-
dijas doktorantūrā. 
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Studiju ilgums un apjoms:  
• 1,5 studiju gadi pilna laika studijām, 60 kre-

dītpunkti (ar profesionālo kvalifikāciju); 
• 2,5 studiju gadi pilna laika studijām, 96 kre-

dītpunkti (bez profesionālās kvalifikācijas). 
Iepriekšējā izglītība:  

• Bakalaura akadēmiskais grāds sociālo vai ek-
sakto zinātņu jomā bez profesionālās kvalifi-
kācijas; 

• Bakalaura profesionālais grāds ekonomikas, 
finanšu un vadībzinību jomā un/vai 2. līmeņa 
augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, 
finanšu un vadībzinību jomā. 
Studiju programmas statistika: 

• Studentu skaits studiju programmā četru ga-
du laikā ir palielinājies no 62 uz 155; 

• Programmā studējošo skaita īpatsvars kopējā 
studentu skaitā pieaudzis no 2,39% 
2004./2005. ak. gadā līdz 6,53% 2007./2008. ak. 
gadā; 

• 2007./2008.akadēmiskajā gadā imatrikulēti 75 
maģistranti; 

• 2007./2008. akadēmiskajā gadā programmu 
absolvēja pirmie 57 maģistranti; 

• 78% no maģistru studiju programmā iesaistī-
tajiem docētājiem Banku augstskola ir pamat-
darba vieta, 28% iesaistītā akadēmiskā perso-
nāla docētāju ir ar doktora grādu; 

• Studiju programmas ”Uzņēmējdarbības vadī-
šana” īstenošanā piedalās trīs profesori, kā arī 
deviņi docenti. 
Studiju programmas attīstības plāns: 

• Studiju programmas tālākattīstība un studiju 
procesa nodrošināšana; 

• Akadēmiskā personāla pilnveide; 
• Akadēmiskā personāla un studentu zinātniski 

pētnieciskā darbība; 
• Sadarbība ar darba devējiem, sadarbības par-

tneriem Latvijā un ārvalstīs; 
• Studiju vides pilnveidošana un attīstība.  

‘MSP “UzĦēmējdarbības vadīšana direktore E. Lielā (no 16.09.2008) un bijusī programmas direktore G. VērdiĦa 
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2004. gada 13. oktobrī Banku augstskola saņē-
ma licenci profesionālās augstākās izglītības ma-
ģistra studiju programmas „Finanses” īstenoša-
nai. 

Ar Akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 896 
profesionālās augstākās izglītības maģistra stu-
diju programma „Finanses” ir akreditēta līdz 
2011. gada 31. decembrim.  

Programma ir apstiprināta Banku augstskolas 
Senāta 2005. gada 11. janvāra sēdē un, ņemot 
vērā ekspertu ieteikumus, programma ir pār-
apstiprināta Banku augstskolas Senāta sēdē 
2005. gada 8. jūnijā. 

Programma paver iespējas analizēt finanšu 
sistēmas likumsakarības, modelēt, prognozēt 
finanšu plūsmu, apgūt investīciju un pētniecisko 
projektu vadīšanu, kā arī kļūt par augsti profesi-
onāliem finanšu speciālistiem, konkurētspējī-
giem globālajā darba tirgū. 

Maģistra studiju programma “Finanses” pie-
dāvā: 
• Studēt pieredzējušu un profesionālu pasnie-

dzēju vadībā; 
• Apmeklēt finanšu nozares ekspertu vieslekci-

jas; 
• Gūt konkurētspējīgas zināšanas un nodroši-

nāt savu finansiālo labklājību; 
• Veidot sekmīgu karjeru Latvijas un pasaules 

finanšu sektorā – kredītiestādēs, apdrošināša-
nas sabiedrībās, grāmatvedības firmās, pri-
vātuzņēmumos un citviet. 
Sekmīgi absolvējot maģistra profesionālo stu-

diju programmu “Finanses”, tiek iegūts starp-
tautiski atzīts maģistra diploms finansēs, kas ļauj 
turpināt studijas doktorantūrā. 

Studiju veids: pilna laika klātienes studijas. 
Studiju ilgums: 

• 1,5 gadi - ja iegūts bakalaura profesionālais 
grāds ekonomikas, finanšu un vadībzinību 
jomā un/vai otrā līmeņa augstākā profesionā-
lā kvalifikācija ekonomikas, finanšu un vadīb-
zinību jomā; 

• 2,5 gadi – ja iegūts bakalaura akadēmiskais 
grāds ekonomikas, finanšu un vadībzinību 
jomā bez profesionālās kvalifikācijas.  
Studiju procesā plaši tiek izmantoti paņēmie-

ni un metodes, kas veicina analītisko, kritisko, 
problēmisko, sistēmisko un radošo domāšanu, 
veicina komandas darba paņēmienu un lietišķās 
komunikācijas. Liela uzmanība tiek pievērsta 
studentu individuāli vai grupās veiktu pētniecis-
ko darbu izstrādei.  

Aptaujājot studentus par programmu, tika 
ņemti vērā studentu ieteikumi studiju kursa 
„Finanšu modelēšana un prognozēšana” apjoma 
palielināšanai, palielinot praktisko nodarbību 
skaitu datorklasē šajā studiju kursā.  

Būtiskas izmaiņas laika periodā no studiju 
programmas iesniegšanas licencēšanai līdz šim 
brīdim nav bijušas. Pilnveidojot un attīstot studi-
ju programmu, kā arī ņemot vērā darba devēju 
un absolventu ieteikumus, studiju programmā 
veiktas izmaiņas, bet tās minētajā periodā nepār-
sniedz 20% no akreditētās studiju programmas. 

2007./2008. ak. gadā imatrikulēti 80 maģis-
tranti. 

2007./2008. ak. gadā, programmu absolvēja 86 
maģistra programmā studējošie. 

Nākotnē paredzēts strādāt pie programmas 
satura un vides pilnveidošanas. 

“FINANSES” 
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Banku augstskolas profesionālā maģistra studiju programma “ Uzņēmumu vadīšana radoša-
jās industrijās” ir pirmā un šobrīd vienīgā programma Baltijas valstīs, kas sagatavo uzņēmuma 
vadītājus darbam radošo industriju uzņēmumos.  

Šīs programmas realizācijā mēs sadarbojamies ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultū-
ras akadēmiju, un citām partneru augstskolām un institūcijām no valstīm, kurās ir augsti attīstī-
tas radošās industrijas.  

Programma ir domāta jebkuras disciplīnas  ambicioziem absolventiem un profesionāļiem, 
kurus vieno kopīgs mērķis – vēlme radošajā industrijā veidot biznesa pievienoto vērtību caur 
uzņēmējdarbības, stratēģisko vadības un inovācijas instrumentiem. 

Šī programma mūsu studentiem dod iespēju kļūt par augsta līmeņa speciālistiem, kuri ir spē-
jīgi dot tūlītēju ieguldījumu radošās industrijas vai radoša uzņēmuma veiksmīguma palielināša-
nā. Programma ir piemērota arī tiem, kuri vēlās fokusēties uz radošumu kā inovācijas instru-
mentu produkta pievienotās vērtības radīšanai uzņēmējdarbības vidē. 

Studenti jau programmas apguves procesā ir gatavi pieņemt izaicinājumus ar kuriem sasto-
pas radošās industrijas un piedāvāt savus inovatīvos un radošos konceptus un idejas šajā ļoti 
nozīmīgajā biznesa sektorā. 

Esam radījuši intensīvu studiju kursu apguves procesu, plaši pielietojot situāciju analīzes me-
todi (case study) un aktīvu studentu iesaisti  īstu radošu projektu realizācijā.  

Mūsu mērķis ir veicināt uz biznesu orientētas radošas personības izaugsmi,  tāpēc program-
mu pielāgojam individuālām studenta vajadzībām, kas balstītas uz katra personīgajiem mēr-
ķiem. 

 
Jums ir radusies interese? Pievienojaties! Mēs Jūs gaidām!  
 
Dita Danosa,  
maģistra studiju programmas “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” direktore 

“UZŅĒMUMU VADĪŠANA RADOŠAJĀS INDUSTRIJĀS” 

Programmas direktores uzruna 
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Ilze Bāliņa: “Pati esmu absolvējusi Banku augstskolas bakalaura 
programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana”, tāpēc izvēlējos tieši šo 
maģistratūras programmu, jo tā piedāvāja oriģinālu skatījumu 
uz inovatīvām lietām, padziļinātu izpratni par radošo industriju, 
augsti kvalificētus speciālistus ne tikai no Latvijas universitātēm, 
bet arī no ārzemju. Līdz šim viss gaidītais ir piepildījies un pat 
pārsniedzis to, viss process ir radošs un pasniedzēji tieši šo rado-
šumu arī veicina. Novēlu Banku augstskolai nepazaudēt esošo 
radošumu un pielikt vēl lielākas pūles, lai izceltu šo programmu, 
jo tā ir tā vērta!”  
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PIRMĀ 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

BALTIJAS VALSTĪS 

UZŅĒMUMU VADĪŠANA RADOŠAJĀS INDUSTRIJĀS 

tiek piedāvāta sadarbībā ar:  

Latvijas Mākslas akadēmiju     Latvijas Kultūras akadēmiju  

2008. gada 12. septembrī Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejā Rīgā, Skārņu ielā 10/20 notika 
pirmās Baltijā - profesionālās augstākās izglītī-
bas maģistra studiju programmas ‘’Uzņēmumu 
vadīšana radošajās industrijās’’ svinīgā atklāša-
nas ceremonija. 

Jaunā profesionālā maģistra studiju program-
ma “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās’’ 
ir starpdisciplinārā programma, kas apvieno uz-
ņēmējdarbības, menedžmenta, mākslas, tehnolo-
ģiju un biznesa vides aspektus.  

Programma ir izstrādāta un tiek īstenota sa-
darbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvi-
jas Kultūras akadēmiju. Programmas realizācijā 
ir sadarbība arī  ar citām partneru augstskolām 
un institūcijām no valstīm, kurās ir augsti attīstī-

tas radošās industrijas. 
Programma sagatavo uzņēmuma vadītājus 

darbam radošo industriju uzņēmumos,  speciali-
zējoties dizaina, reklāmas, izdevējdarbības, mē-
diju, modes un citās jomās.  

Programmā studenti apgūst vadības pieredzi, 
kas kļūs par katalizatoru ilgtspējīgai izaugsmei 
šajā ļoti nozīmīgajā biznesa jomā. Programmas 
mācību procesa laikā studenti kļūst par profesi-
onāliem kuri ir spējīgi dot tūlītēju ieguldījumu 
esoša vai jauna radoša uzņēmuma veiksmīgumā.  

Studenti jau programmas apguves procesā ir 
gatavi pieņemt izaicinājumus ar kuriem sastopas 
radošās industrijas un piedāvāt savus inovatīvos 
un radošos konceptus un idejas šajā ļoti nozīmī-
gajā biznesa sektorā.  
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SAIKNE AR INDUSTRIJU 

Studentiem ir pieejams programmas strauji 
paplašinošais profesionālo kontaktu tīklojums ar 
radošo industriju profesionāļiem un citām naci-
onālām un internacionālām radošās ekonomikas 
organizācijām un uzņēmumiem. 

PROGRAMMAS INFORMĀCIJA 

• Pilna laika studijas; 
• Studiju ilgums 1,5 līdz 2,5 gadi; 
• Iegūstamā kvalifikācija – Banku augstskolas 

diploms ar piešķirtu profesionālo maģistra grā-
du un piektā līmeņa uzņēmumu vadītāja kvalifi-
kāciju. 

„Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”, 
ir jābūt iegūtam profesionālajam vai akadēmis-
kajam bakalaura grādam sociālās zinātnēs, hu-
manitārās zinātnēs vai mākslas zinātnēs. Ja stu-
dents iepriekš ieguvis izglītību citās zinātnēs, 
tad viņam ir iespējams studēt šajā programmā, ja 
ir vismaz trīs gadu pieredze vadītāja amatā. 

KARJERAS IESPĒJAS  

Programma sagatavo studentus dažādiem  
vadošiem amatiem radošo industriju uzņēmu-
mos, kuros radoša domāšana profesionāla me-
nedžmenta kontekstā ir noteikta kā prasība. 
Programma ir piemērota arī tiem, kuri vēlās fo-
kusēties uz radošumu kā inovācijas instrumentu 
produkta pievienotās vērtības radīšanai  uzņē-
mējdarbības vidē. 

KURSU DOCĒTĀJI  

Studiju kursus lasa profesionāli un augsti 
kvalificēti docētāji un industrijas pārstāvji no 
Banku augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas, 
Latvijas Kultūras akadēmijas  un citām partneru 
augstskolām un biznesa institūcijām no Latvijas 
un valstīm, kurās ir augsti attīstīta radošo indus-
triju vide. 
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Banku augstskola 2008. gadā izveidoja maģis-
tra studiju programmu „Privātkapitāla pārvaldī-
šana” („Wealth Management”) ar mērķi sagata-
vot kvalificētus profesionāļus, kas varētu pārval-
dīt klientu vai savu privāto kapitālu.   

Līdz šim daudzas finanšu institūcijas Latvijā 
ieviesa un intensīvi attīstīja plaša spektra privāt-
kapitāla pārvaldīšanas pakalpojumus, kas kļūva-
arvien pieejamāki vietējiem klientiem. 

Programmas uzsākšana nejauši ir sakritusi 
ar  globālu finanšu nestabilitātes periodu un ta-
gad mēs redzam, ka finanšu tirgos pašlaik notie-
košais liek daudziem cilvēkiem meklēt integrētu 
un individuāli izstrādātu pieeju sava kapitāla 
pārvaldīšanai. Tai pat laikā, šis nestabilitātes un 
ekonomiskās aktivitātes lejupslīdes periods ir 
labs brīdis finanšu profesionāļiem atvilkt elpu 
un investēt izglītībā, kas nav tikai teorētisko zi-
nāšanu avots, bet vienlaicīgi arī savu ideju siste-
matizācijas, attīstības un pilnveidošanas process. 
Situācijai stabilizējoties, finanšu sektorā būs ne-
pieciešami izglītoti speciālisti ar svaigām idejām, 
kas spēs piedāvāt skaidrojumus katra personīgo 
finanšu situācijai, kā arī risinājumus dažādu sa-
biedrības slāņu pārstāvju privātkapitāla pārval-
dīšanai, tādējādi veicināt viņu labklājības pieau-
gumu. 

Studiju programmas “Privātkapitāla pārval-
dīšana” uzdevumi ir: 
• Sniegt izpratni par privātkapitāla pārvaldīša-

nas būtību un veidiem; 

• Veicināt privātbaņķieru un privātkapitāla 
pārvaldīšanas konsultantu darba vietu veido-
šanu, darbības pilnveidošanu un inovatīvu 
produktu, pakalpojumu un ideju attīstību ar 
augstu tirgus vērtību; 

• Attīstīt studentu komunikācijas un konsultā-
cijas spējas, strādājot ar lielā privātkapitāla 
īpašniekiem;  

• Attīstīt sistēmisku izpratni par investīciju pa-
kalpojumiem, instrumentiem, finanšu risku 
samazināšanas pasākumiem; 

• Nodrošināt iespējas mācīties un bagātināt 
profesionālo pieredzi no privātkapitāla pār-
valdīšanas speciālistiem un konsultēties ar 
pasaules līmeņa augsti kvalificētiem docētā-
jiem un vieslektoriem; 

• Veicināt profesionālā konsultanta spēju notu-
rību.  
Programma tika veiksmīgi licencēta un mācī-

bas ir plānots uzsākt 2009. gada septembrī. Mēs 
esam lepni par programmas spēcīgo pasniedzēju 
bāzi, kuras sastāvā ir gan ārzemju, gan pašmāju 
mācībspēki. Mēs esam piesaistījuši pieredzēju-
šus ārvalstu speciālistus – gan praktiķus gan 
akadēmiķus no tādām organizācijām kā Union 

Investment, Calyon Bank, BHF Oppenheim Bank, 

Marsh GmbH, Steinbeis University Berlin un Swiss 

Business School. Mēs esam gandarīti sadarboties 
ar šāda līmeņa profesionāļiem un esam priecīgi 
par viņu ieinteresētību veidot ciešas sadarbības 
saites  ar mūsu augstskolu.  

“PRIVĀTKAPITĀLA PĀRVALDĪŠANA” 
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Starpaugstskolu doktora studiju programmā 
„Biznesa vadība” augstskolā 2008. gada janvārī 
studijas uzsāka otrais doktora studiju kurss - 17 
doktoranti, 2008. gada beigās – trešais doktora 
studiju kurss – 7 doktoranti (kopā visās trīs 
augstskolās – 56 doktoranti). 

Pirmo reizi Banku augstskolas vēsturē Izglītī-
bas un Zinātnes ministrija piešķīra valsts budže-
ta finansētās studiju vietas tieši doktora studiju 
programmai. 15 no 17 doktorantiem studijas uz-
sāka par valsts budžeta finansu līdzekļiem. 

Kopējās doktora studiju programmas darbu 
pārrauga Programmas padome, kuru kopīgi vei-
do visu trīs augstskolu pārstāvji – profesori no 
Banku augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekono-
mikas un biznesa vadības augstskolas (RSEBAA) 
un Ventspils Augstskolas. Padomes priekšsēdē-
tājs ir RSEBAA zinātņu prorektors prof., dr. V. 
Kozlinskis. Banku augstskolu Programmas pa-
domē pārstāv prof., dr. T. Volkova un prof., dr. I. 
Brīvers. 

Programmas teorētisko daļu ir beidzis pir-
mais, 2006. gadā uzņemtais studentu kurss, un 

doktoranti ir pievērsušies savu promocijas darbu 
izstrādei. Promocijas darbu tēmas ir apstiprinā-
tas Programmas padomē, un tās aptver plašu 
uzņēmējdarbības vadības problēmu loku, piemē-
ram, par uzņēmuma pārvaldības efektivitātes 
galvenajiem finansu rādītājiem, par uzņēmuma 
finansiālās stabilitātes paaugstināšanas iespējām 
biznesa restrukturizācijas procesā, par organizā-
cijas kultūras diskursu komercbanku vidē un 
citām aktuālām problēmām. 

Arī trīs sadarbības augstskolu rīkotajā kopējā 
zinātniskajā konferencē piedalās doktoranti. 
2008. gada konference notika Rīgas Starptautis-
kās ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskolā 10. - 12. aprīlī „Ilgtspējīga biznesa 
attīstība ekonomikas iespējamās lejupslīdes ap-
stākļos”. Konferencē ar ziņojumu „Restructuring 
of Business as a Way of Increasing a Company’s 
Value” uzstājās doktorante no Banku augstsko-
las I. Mavļutova. 

Kopumā septiņi Banku augstskolas docētāji 
studē starpaugstskolu doktora studiju program-
mā „Biznesa vadība”.  

“BIZNESA VADĪBA” 

DOKTORA STUDIJAS 
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STUDENTU PADOME 

 

Banku augstskolas Studentu padome (BASP) - 
ir Banku augstskolas studentu ievēlēta pašpār-
valde, kuras uzdevums ir pārstāvēt studentus 
augstskolas lēmējinstitūcijās, uzturēt studentu 
dialogu ar augstskolas administrāciju un organi-
zēt studentu ārpus studiju dzīvi. 

BASP tradicionāli rīko un arī 2008. gadā orga-
nizēja šādus pasākumus: 
• Iesvētību pasākumu 1. kursu studentiem; 
• Ziemassvētku balli studentiem; 
• Valentīndienas pasākumu; 
• Banku augstskolas Debašu turnīru. 

Paveiktais 2008. gadā: 
• BASP noorganizēja tikšanos ar Banku augst-

skolas administrāciju par studiju procesa kva-
litāti; 

• Izstrādāja un Senātā apstiprināja Banku 
augstskolas Studentu padomes nolikumu; 

• Tika mainīta Studentu padomes struktūra, 
Studentu padomes dalībnieku skaits tika sa-
mazināts no 21 uz 15; 

• Banku augstskolas Debašu klubs atsāka aktī-
vu darbību un uzrādīja labus rezultātus; 

• Tika uzlabota un veicināta studentu padomes 
sadarbība ar Latvijas augstskolu pašpārval-
dēm un LSA; 

• Tika veikta studentu anketēšana un aptaujas 
par Banku augstskolas Viesnīcu un kafejnīcu; 

• Uzsākta aktīva sadarbība un komunikācija ar 

grupu vecākajiem; 
• Uzlabota sadarbība ar Banku augstskolas ad-

ministrāciju.  
Banku augstskolas Debašu kluba dalība de-

bašu turnīros 2008. gadā: 
• Ventspils augstskolas debašu turnīrā 2008. 

gada februārī:  Ansis Kļaviņs un Mārtiņš Sta-
bulnieks ieguva dalītu 6.vietu individuālo 
runātāju vērtējumā. Kopā piedalījās 3 koman-
das un 4 tiesneši; 

• Banku augstskolas debašu turnīrā 2008. gada 
martā: Mārtiņš Stabulnieks kļuva par turnīra 
labāko runātāju, Ansis Kļaviņš bija sestais la-
bākais runātājs un Inese Asarīte – desmitā la-
bākā runātāja. Kopumā piedalījās 3 komandas 
un 4 tiesneši; 

• Vidzemes augstskolas debašu turnīrā, 2008. 
gada aprīlī:  Līva Andersone kļuva par turnī-
ra labāko runātāju, Eduards Aksjoņenko bija 
piektais labākais runātājs, Ansis Kļaviņš bija 
astotais labākais runātājs. Kopā debašu turnī-
rā piedalījās 3 komandas un 2 tiesneši; 

• Ventspils augstskolas debašu turnīrā, 2008. 
gada oktobrī: Ansis Kļaviņš kļuva par otro 
labāko runātāju, Eduards Aksjoņenko kļuva 
par sesto labāko runātāju, Kaspars Gražulis 
bija septītais labākais runātājs. Kopā debašu 
turnīrā piedalījās 4 komandas un 5 tiesneši; 

Banku augstskolas Studentu padome 
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Toms Veidemanis, Studentu padomes prezidents 2005. gadā: 
“Ir pagājuši 4 gadi, kuros esmu vērojis, kā augstskola attīstās un 
pilnveidojas. Manuprāt, liels nopelns tajā ir mūsu rektorei Tatja-
nai Volkovai par viņas ieguldījumu un pašaizliedzību šajā dar-
bā. Ir vērojams liels progress, salīdzinot ar to laiku, kad es uzsā-
ku studijas. Ir paredzēts, ka nākotnē mums būs sava Studentu 
pilsētiņa, kur viss būs daudz ērtāk nekā pašreizējā ēkā. Nākotnē 
skatos optimistiski. Kopā ar Vitu Krasovsku esam nodibinājuši 
uzņēmumu un aktīvi strādāsim, iekarojot savu tirgus daļu un, 
iespējams, arī līdera pozīcijas. Gadu strādāšu, tad atgriezīšos 
augstskolā turpināt studijas maģistrantūrā. Bet tagad saku lielu 
paldies savai augstskolai.” 

 

• Vidzemes augstskolas debašu turnīrā, 2008. 
gada decembrī. Kopā piedalījās 3 komandas 
un 2 tiesneši. 
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnvei-

došanā:  
Studentu padome 2007./2008. ak. gadā aktīvi 

iesaistījās studiju procesa kvalitātes uzlabošanas 
jautājumos: 
• Organizēja studentu tikšanās ar studiju prog-

rammu direktoriem un pasniedzējiem, tikša-
nos laikā notika diskusijas par studiju procesa 
kvalitātes uzlabošanu, studentu ieinteresēša-
nu studiju procesa veicināšanā un citiem jau-

tājumiem; 
• Lai izvērtētu studentu viedokli par studiju 

procesu, regulāri tika veikta arī anketēšana 
studentu vidū. Šādā veidā tika noskaidrots 
studentu viedoklis un tas tika analizēts; 

• Tika vērtēta pasniedzēju darba kvalitāte. 
Banku augstskolas studentiem ir izveidojusies 

lieliska sadarbība gan ar studiju prorektoru, gan 
ar studiju programmu direktoriem un pasnie-
dzējiem. Šī sadarbība veicina un rosina uz sav-
starpējām diskusijām un veiksmīgāku procesu 
izpratni.  
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Banku augstskolas Studentu padome 2007./2008. ak. g. 
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Andis Neikšāns: “Pirmajos studiju gados daudz mācījos, bet pē-
dējā gadā studijas apvienoju ar darbu un reālu plānu īstenošanu. 
Prieks par padarīto ir liels. Visaugstāk vērtēju to, ka zināšanas 
noder praksē. Mans vēlējums lektoriem būtu vēl vairāk vielu 
skaidrot saviem vārdiem, no prakses, nevis teorijas viedokļa.” 

STUDENTU VIEDOKLIS  

Agnese Korsaka, BSP „Finanses” 4F2 grupa: 
„Esmu ļoti pateicīga un laimīga, ka esmu guvusi prakses iespēju 
ārzemēs. 2.kursā pieteicos DaVinchi programmā un 2007.gadā 
devos uz Beļģiju, Mechelen (pilsēta starp Briseli un Antverpeni). 
Aktīva Banku augstskolas darbība un kooperēšanās ar ārzemju 
sadarbības partneriem nodrošināja piemērotu prakses program-
mu. Trīs mēnešu laikā izdevās paplašināt savu redzesloku, iegūt 
jaunus draugus, bagātināt starpkultūtu pieredzi un valodu, kas 
bija nozīmīgs faktors turpmāko panākumu gūšanā, atgriežoties 
Latvijā. Šī pieredze bija viens no iemesliem nākamā darba dēvēja 
simpātijām manai kandidatūrai.”  
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Anete Baltiņa, BSP „Uzņēmējdarbības vadīšana” 4Vv1 grupa: 
„Darba gaitas uzsāku uzreiz pēc pirmā kursa, tāpēc, sākot studi-
jas otrajā kursā, pārgāju uz vakara nodaļu. Veicot praksi darba 
vietā, man bija iespēja uz daudzām lietām un procesiem uzņē-
mumā, pētot tos dziļāk, palūkoties daudz savādāk, prakse ļāva 
iegūt papildus iemaņas, pilnveidot augstskolā iegūtās teorētiskās 
zināšanas. Daži no maniem prakses pārskatā izteiktajiem priekš-
likumiem ir realizēti uzņēmumā. Ar gandarījumu varu teikt, ka 
pateicoties praksei, pārliecinājos, ka izraudzītā nākotnes profesi-
ja man ir ļoti tuva un savu izvēli nenožēloju.” 
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Viesturs Vaivods: “Visus četrus gadus esmu cītīgi mācījies un nu 
jūtos ļoti gandarīts par sasniegto rezultātu. Šobrīd jau strādāju 
vadošā amatā un spēju praksē veiksmīgi pielietot iegūtās praktis-
kās zināšanas. Kā savdabīgāko un pārsteidzošāko notikumu atce-
ros Fukšu balli un jauno studentu iesvētīšanu.” 

Vita Krasovska: “Esmu BA Studentu padomes kultūras daļas va-
dītāja. Visvairāk darba, grūtību un arī gandarījuma man sagādāja 
3. kurss, protams, arī bakalaura darba rakstīšana un aizstāvēšana 
Es piekrītu Andim un par lielāko ieguvumu uzskatu to, ka varu 
Banku augstskolā iegūtās zināšanas praktiski pielietot savā uzņē-
mumā SIA Business network, kuru esmu nodibinājusi arī, daļēji 
pateicoties Banku augstskolai. No pasākumiem visspilgtāk paliku-
si atmiņā Ziemassvētku balle 2005. gadā, kuru pati organizēju.” 

 

Renārs Roze: “SP ‘’Uzņēmējdarbības vadīšana’’ ir ļoti daudz-
veidīga, jo mums kā nākamajiem uzņēmumu vadītājiem ir jābūt 
zinošiem visās jomās, un iegūtās zināšanas ir vispusīgas. Augstu 
vērtēju iegūtās zināšanas psiholoģijā, filozofijā un angļu valodā, 
tās ļauj turpināt mācības maģistrantūrā. Labi, ka augstskola izglī-
to ne tikai banku darbiniekus, bet arī uzņēmumu vadītājus un 
speciālistus, kas var gūt panākumus ļoti daudzās nozarēs. Ja pa-
saki, ka mācies Banku augstskolā, visi zina, kas tā ir un izsaka po-
zitīvu, apbrīnas pilnu vērtējumu. Turpināšu studijas Banku augst-
skolā maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses un 
banku darbība”, šo programmu Banku augstskola īsteno sadarbī-
bā ar Šveices Biznesa skolu un veiksmīgi absolvējot programmu 
var iegūt profesionālā maģistra grādu finansēs un Šveices Biznesa 
skolas MBA grādu.”  
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Augstskola sekmīgi turpina sadarbību ar citu 
valstu augstskolām un ir noslēgusi jaunus līgu-
mus ar labākajām starptautiskajām biznesa 
augstskolām ne tikai Eiropā, bet arī citos pasau-
les reģionos. 

Banku augstskolas starptautiskā atpazīstamī-
ba ir būtisks priekšnoteikums tās turpmākās at-
tīstības veicināšanā. Starptautiskās partnerības 
tīkls ik gadu palielinās, kas liecina par augstsko-
las profesionalitāti un spēju funkcionēt konku-
rences apstākļos. Noslēgti divpusējās sadarbības 
līgumi ar 67 augstskolām no 26 valstīm. 

2008. gadā noslēgti sadarbības līgumi ar Futu-

re University, the Faculty of Commerce and Business 

Administration, Ēģiptē un Northern State 

University Aberdeen, South Dakota, ASV. Jauni 
sadarbības līgumi noslēgti ar Budapeštas bizne-
sa augstskolu, Ungārijā , Jončepingas Starptau-
tisko biznesa skolu Zviedrijā, Ekonomikas uni-
versitāti Bratislavā, Slovākijā, European 

University Cyprus, Kiprā, Olympus Szkola Wyzsza 

im. Romualda Kudinskiego Polijā un Saxion School 

of Finance and Accounting Nīderlandē. 
Turpinot iesākto darbu, Starptautisko studiju 

daļa turpinās veikt kvalitatīvu sadarbības par-
tneru analīzi, lai noteiktu turpmākās sadarbības 
attīstības virzienus, kā arī izvērtēt jaunus sadar-
bības piedāvājumu, lai nodrošinātu ārvalstu stu-
dentu piesaisti Banku augstskolas studiju prog-
rammām. Norisināsies aktīvs pētniecības darbs 
vērsts uz Banku augstskolas studiju programmu 
eksporta iespēju analīzi ar mērķi uzņemt ārval-
stu studentus no citiem pasaules reģioniem. Ir 
plānots piesaistīt studentus no NVS valstīm.  

Lai Banku augstskolas studentiem un docētā-
jiem būtu iespēja pilnveidot savas zināšanas un 
prasmes ne tikai Eiropā, bet citos pasaules reģi-
onos 2008. gadā augstskola ir uzņemta starptau-
tiskā biznesa skolu asociācijā- Network of Interna-

tional Business Schools (NIBS). Šīs asociācijas ie-
tvaros Banku augstskola ieguva jaunus sadarbī-
bas partnerus ASV, Kanādā un Āzijas reģionā.  
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NIBS (Network of International Business Schools) - no 2008. gada augstskola ir pārstā-
vēta starptautisko biznesa augstskolu tīklā NIBS, kas veicinās starptautisko sadar-
bību ne tikai Eiropā, bet arī citos pasaules reģionos, piemēram, ASV.  

PRIME - Networking (Professional Inter-University Management for Educational 

Networking) asociācija, kas ir viens no plašākajiem partnerības un sadarbības tīkliem 
Eiropā un apvieno pa vienai profesionālai augstskolai 14 valstīs. PRIME-Networking 

mērķis ir veicināt starpkultūru un starpdisciplīnu mācību programmu izstrādi, pēt-
niecisko darbu un pasniedzēju pieredzes apmaiņu.  

Banku augstskola ir Eiropas profesionālo augstskolu EURASHE asociācijas valdes 
locekle un aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs un pieredzes apmaiņā par pro-
fesionālās augstākās izglītības jautājumiem, kā arī regulāri piedalās Eiropas univer-
sitāšu asociācijas (EUA) rīkotajās konferencēs par augstāko izglītību Eiropā. 

CEEMAN - Banku augstskola ir pārstāvēta Centrālās Eiropas un Austrumeiropas 
Vadības attīstības asociācijā. Šī asociācija apvieno augstskolas un organizācijas 41 
valstī, veidojot sadarbības tīklu ar asociācijas 150 dalībniekiem, un rīko ikgadējus 
seminārus un konferences par augstākās izglītības kvalitātes, akreditācijas un pēt-
niecības jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, biznesa vidi un ekonomiku, 
īpaši attīstības valstīs. 

BMDA (Baltijas menedžmenta attīstības asociācija) - Banku augstskola sadarbībā ar 6 
citu valstu augstskolām ir BMDA dibinātāji. Asociācijā darbojas vairāk nekā 40 
biedri no 13 valstīm. BMDA misija ir attīstīt vadību kā zinātni un profesiju, sekmēt, 
veidot izpratni par augstiem profesionāliem un izglītības standartiem Baltijā. 

SPACE - 2003. gadā Banku augstskola kļuva par starptautiskas augstskolu asociāci-
jas SPACE dalībnieci. Asociācijā darbojas 70 augstskolas no 25 valstīm. Asociācijas 
ietvaros Banku augstskolas studentiem ir iespēja apgūt kursus „Eiropas Studijas” 
un „Starpkultūru saskarsme’’ online sistēmā un iegūt starptautisku Space sertifikā-
tu, kā arī apgūt papildus prasmes, kārtojot SPACE sadarbības tīkla ietvaros izstrā-
dāto eksāmenu „Eirobizness” un iegūt starptautisku diplomu - „Eurobusiness Dip-
loma”. 

BUSINET (A Network for the Development of Business Education Programmes) nodroši-
na izglītības iestāžu, personāla, nozares un studentu sasaisti un efektīvu sadarbību. 
Par tīkla biedru var kļūt iestāde, kura nodrošina biznesa izglītību un apmācību pēc 
vispārējās izglītības iegūšanas. 

LĪDZDALĪBA ORGANIZĀCIJĀS 
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Zinātņu prorektores uzruna 

Tautsaimniecības un sabiedrības attīstība jebkurā valstī aizvien vairāk ir atkarīga no zināt-
nes un pētniecības attīstības un no tām kvalifikācijām, ko jaunie cilvēki iegūst izglītības vidē, tā-
tad arī augstskolās. Līdz ar to akadēmiskā personāla galvenais uzdevums darbā ar studentiem ir 
sniegt zināšanu apguves un problēmu pētnieciskās risināšanas pamatus un metodes, paplašinot 
studentu zināšanu robežas un mācot studentus pielietot pētniecības prasmes un zinātniskās atzi-
ņas praksē. 

Šodiena izvirza prasības pēc kompleksu jautājumu risinājumiem, kuri nav iespējami bez 
jautājumu vispusīgas izpētes. Augstskolas pasniedzējs, kurš pats nodarbojas ar savas pārstāvētās 
jomas izpēti un analīzi, būs vislabākais un viszinošākais ceļabiedrs studentam, kuram izziņas un 
atklāsmes ceļš studiju priekšmetā jāiet pirmo reizi. 

 
Vēlot veiksmīgu izziņas un atklāsmju ceļu gan pasniedzējiem, gan studentiem, 
 
Dr. Velta Vikmane 
Banku augstskolas zinātņu prorektore 
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2008. gadā trīs Banku augstskolas docētāji ir 
ieguvuši zinātņu doktora grādu: 
• Finanšu katedras lektore A. Graudiņa 

16.05.2008. aizstāvēja promocijas darbu 
„Apdrošināšanas problēmas un perspektīvas 
Latvijas lauksaimniecībā”. 

• Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas 
katedras vadītājs J. Grasis 12.09.2008. aizstā-
vēja promocijas darbu „Trasta būtība, tā atzī-
šana un tiesiskais regulējums romāņu – ģer-
māņu tiesību saimes valstīs un iespējamā pār-
ņemšana Latvijā”.  

• Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas 
katedras docente Dz. Atstāja 28.11.2008. aiz-
stāvēja promocijas darbu „Saimnieciskās dar-
bības radītā vides piesārņojuma ekonomiskā 
novērtēšana Latvijā”. 
Līdz ar to Banku augstskolā strādā 14 docētāji 

ar zinātņu doktora grādu. 
Kopumā augstskolā 17 docētāji turpina izglītī-

bu doktorantūrā, tai skaitā, 7 docētāji Starp-
augstskolu doktora studiju programmā „Biznesa 
vadība”. 

Augstskolas katedru pētnieki darbojas šādos 
pētniecības virzienos: 
• Finanšu katedra - Finanšu pakalpojuma sek-

tora attīstības iespējas Latvijā; 

• Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas 
katedra - Latvijas tautsaimniecības analīze 
ilgtspējīgas attīstības skatījumā; 

• Vadībzinību katedra - Vadības metožu piln-
veide un cilvēkresursu attīstība uzņēmuma 
konkurētspējas veicināšanai; 

• Svešvalodu katedra - Uzņēmējdarbības, uzņē-
mējdarbības vadīšanas un finanšu jomā vis-
biežāk lietoto terminu apkopojums GLOSĀ-
RIJS latviešu- angļu, vācu, krievu valodās. 
 
2008.gadā ir sagatavots Banku augstskolas 

zinātniski pētniecisko rakstu krājums 
„Vadībzinātne. Ekonomika”, kurā galvenokārt 
apkopoti Banku augstskolas 9. ikgadējās starp-
tautiskās konferences „Rīgas Dialogi: Biznesa un 
finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas ap-
stākļos” ziņojumi. Rakstu krājumā ir ievietoti 20 
Banku augstskolas docētāju raksti. Sākot ar 
2008.gadu, tiek organizētas Banku augstskolas, 
Ventspils Augstskolas un Rīgas Starptautiskās 
ekonomikas un biznesa administrācijas augst-
skolas kopējas konferences: 2008.gada konferen-
ce notika Rīgas Starptautiskās ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskolā 10. - 12. aprīlī 
„Ilgtspējīga biznesa attīstība ekonomikas iespēja-
mās lejupslīdes apstākļos”. 
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Konferencē ar ziņojumiem uzstājās Uzņēmēj-
darbības un biznesa informātikas katedras profe-
sors I. Brīvers un Finanšu katedras docente I. 
Mavļutova. 

Augstskolas docētāji 2008.gadā ir publicēju-
šies starptautiski nozīmīgos izdevumos: asoc. 
prof. J. Strautmanis ir publicējis rakstu ISI izde-
vumā Baltic Journal of Management, kā arī prof. T. 
Volkova ir publicējusi rakstu Handbook of Rese-

arch on European Business and Entrepreneurship: 

towards a theory of internationalization. 

Augstskolas docētāji darbojas redkolēģijās: 
„Baltic Journal of Management”, Emerald, UK – 
nacionālā redaktore, rektore prof. T. Volkova. 

Augstskolas docētāji darbojas Ministru kabi-
neta komisijās, dažādās darba grupās: 
• Latvijas Nacionālā plāna ekspertu darba gru-

pa „Izglītots un radošs cilvēks” - darba gru-
pas vadītāja rektore, prof. T. Volkova, darba 
grupā piedalās arī Banku augstskolas Biznesa 
un finanšu pētniecības centra direktors A. 
Nātriņš; 

• Konsultatīvs Nacionālā attīstības plāna 2007. 

– 2013. gadam ekspertu forums - foruma lo-
cekle rektore, prof. T. Volkova; 

• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kame-
ras Nacionālās stratēģijas plāna padome -
padomes loceklis Pētniecības un finanšu cen-
tra direktors A. Nātriņš; 

• Uzņēmumu reģistra konsultatīvā padome – 
padomes loceklis doc. J. Grasis; 

• Latvijas Komercbanku asociācijas Trasta li-
kumprojekta izstrādes darba grupa – darba 
grupas loceklis doc. J. Grasis. 
Augstskolas docētāju līdzdalība pētījumos un 

starptautiskos projektos: 
• KPMG Baltics SIA pētījums „Macroeconomic 

Impact of Non-Resident Deposits on the Lat-
vian Economy” – pētījuma vērtēšanas eks-
perts prof. I. Brīvers; 

• Banku augstskolas Biznesa un finanšu pētnie-
cības centra pētījumos piedalījās doc. A. Sar-
novičs, doc. J. Grasis, asoc. prof. A. Graudiņa, 
doc. K. Lešinskis, kā arī Banku augstskolas 
studente, pētniece – asistente N. Panteļējeva; 
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PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2008 | 35 

 

2008.gada 15. aprīlī notika 
Banku augstskolas docētāja 
Jāņa Graša grāmatas Trasta tie-

siskais regulējums un tā iespējamā 

pārņemšana Latvijā prezentācija.  

Grāmatas izdevējs -  Banku 
augstskolas Biznesa un finanšu 

pētniecības centrs. 
 Šis darbs ir pirmais centra 

publiskais izdevums. Jāņa Gra-
ša sarakstītā grāmata šobrīd ir 
arī pirmā grāmata latviešu va-
lodā, kurā analizēti trasta te-
matikas jautājumi. Izdevumā 
autors ir apkopojis jurispru-
dences pētnieciskajā un prak-
tiskajā darbā gūtās zināšanas, 
kā arī pieredzi Latvijas ko-
mercbanku sektorā.  

 

• Starptautiskā 9. Eiropas grāmatvedības nedē-
ļa Rīgā, 16. – 21.03.2008. – projekta organiza-
tores doc. G. Innuse un doc. V. Grišāne; 

• Starptautiskais studentu projekts „Innovation 

as a Value in Commercial Organizations” kon-
kursa „Euroweek 2008” ietvaros 16. - 
20.04.2008. Spānijā, Žironas Universitātē – 
projekta vadītājs doc. K. Lešinskis. 
Banku augstskola kā projekta partnere ir tur-

pinājusi īstenot ES 6. ietvara programmas pro-
jektu Fostering the Public Debate on University 

Support of Female Scientists to Start a Business 
(FemStart) – Diskusijas veicināšana par augstsko-
lu atbalstu sieviešu – zinātnieču uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai. Ir norisinājušies projekta pēdējie 
pasākumi, tai skaitā, 2008. gada 17. un 18.janvārī 
Banku augstskolā tika organizēta starptautiskā 
FemStart konference, kuras mērķis bija veicināt 
sabiedrības diskusiju par augstskolu atbalstu 
sievietēm zinātniecēm uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai. Dienaskārtībā tika izvirzīti tādi aktuāli 
jautājumi kā sievietes zinātnieces un uzņēmēj-
darbība, atbalsta politika un iespējamās prog-
rammas sievietēm uz tehnoloģijām orientētā uz-

ņēmējdarbībā, diskusijā tika spriests par sieviešu 
uzņēmēju personīgo pieredzi, problēmām, izai-
cinājumiem, nākotnes vīzijām un uzdevumiem. 
Konferencē uzstājās pārstāvji no Igaunijas, Lietu-
vas, Vācijas, Nīderlandes un Latvijas. 2008. gada 
16. aprīlī Eiropas Savienības finansētā projekta 
Fostering the Public Debate on University Support of 

Female Scientists to Start a Business (FemStart) ie-
tvaros notika ekspertu diskusija par sieviešu zi-
nātnieču uzņēmējdarbības veicināšanu. 

Lai nodrošinātu augstskolas docētājiem kvali-
tatīvai pētniecībai nepieciešamos darba instru-
mentus, augstskola par Izglītības un zinātnes 
ministrijas 2008. gadā piešķirtajiem finanšu lī-
dzekļiem zinātniskās darbības attīstībai iegādā-
jās pētījumu datu kvalitatīvās analīzes program-
matūru NVivo7. Ir iegādāta 41 licence, jaunākā 
speciālā literatūra par kvalitatīvo pētījumu me-
todēm. Akadēmiskais personāls, doktoranti, ma-
ģistranti un Banku augstskolas Biznesa un finan-
šu pētniecības centra darbinieki ir apmācīti dar-
bam ar šo pētniecības instrumentu. 
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2008. gada 21. maijā Biznesa un finanšu pēt-
niecības centrs ir iekļauts Latvijas Zinātnisko 
institūciju reģistrā. 

Augstskolas docētāji piedalās Banku augst-
skolas biznesa un finanšu pētniecības centra pē-
tījumos.  

Pētniecības centra darbības virzieni: 
• Uzņēmumu konkurētspējas pētījumi; 
• Finanšu pakalpojumu sektora attīstības fakto-

ru pētījumi; 
• Uzņēmumu vadības, tai skaitā, finanšu, per-

sonāla, kvalitātes vadības pētījumi; 
• Sabiedrības izglītošana par finanšu jautāju-

miem; 
• Radošo industriju un radošās ekonomikas 

pētījumi. 
Pētniecības centrā 2008. gadā tika veikti šādi 

pētījumi: 
• Pētījums par Latvijas nodokļu, klientu infor-

mācijas aizsardzības un noziedzīgi iegūto 
līdzekļu legalizācijas novēršanas likumdoša-
nas salīdzinājumu ar vairāku ievērojamu fi-
nanšu centru likumdošanu. Pētījums pa-
beigts 2008. gada martā un nodots Finanšu 
pakalpojumu eksporta valsts stratēģijas iz-
strādes darba grupai – J. Grasis; 

• KPMG Baltics SIA pētījuma Nerezidentu de-
pozītu makroekonomiskā ietekme metodolo-
ģijas un paša pētījuma novērtējums. Pētījums 
pabeigts 2008. gada aprīlī – A. Nātriņš, I. Brī-
vers; 

• Lauksaimniecības risku vadības modeļu no-
vērtējums. Sagatavoti 2 izvērsti atzinumi 
Zemkopības ministrijai sakarā ar tās izstrādā-
to Lauksaimniecības risku vadības koncepci-
ju, prezentācija un uzstāšanās Zemkopības 
ministrijas organizētajā konferencē 
07.02.2008. – A. Nātriņš, A. Graudiņa; 

• Sadarbībā ar Latvijas Universitāti veikts pētī-
jums „Personāla mērķtiecīgas izaugsmes lo-
ma Latvijas publiskā sektora organizāciju 
līdzsvarotā attīstībā” – A. Sarnovičs; 

• Sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus ko-
misiju veikts pētījums - aptauja „Finanšu pa-
kalpojumu eksporta aktuālā situācija un po-
tenciāls Latvijā” – A. Nātriņš; 

• Finanšu pakalpojumu eksporta multiplikatī-
vie efekti – K. Lešinskis, A. Nātriņš, studente, 
pētniece – asistente N. Panteļējeva; 

• Vietējā kapitāla banku pozīcijas un perspektī-
vas globālās finanšu krīzes kontekstā -  A. 
Nātriņš.  

Pētniecības centrs ir uzsācis regulāru diskusi-
ju organizēšanu par Latvijas uzņēmējdarbībai 
svarīgiem jautājumiem, diskusijas tiek atspogu-
ļotas Pētniecības centra izdevumā „Diskusiju 
žurnāls”, kas ir reģistrēts kā periodisks izde-
vums. 2008. gada 8. jūlijā notika Banku augst-
skolas Biznesa un Finanšu pētniecības centra un 
Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera organi-
zētā diskusija „Prioritātes Latvijas tautsaimniecī-
bā un pakalpojumu sektoru attīstības perspektī-
vas". 2008. gada 15. jūlijā notika Liepājas Univer-
sitātes un Banku augstskolas Biznesa un finanšu 
pētniecības centra rīkotā diskusija "Augstākā 
izglītības attīstības virzieni un uzņēmējdarbības 
veicināšana Kurzemes reģionā”. 2008. gada 8. 
oktobrī Latvijas Republikas Finanšu ministrija 
kopīgi ar Banku augstskolas biznesa un finanšu 
pētniecības centru rīkoja praktisku konferenci 
„Finanšu pakalpojumu eksports - Latvijas izaug-
smei. Ceļā uz valsts stratēģiju”. Diskusiju rezul-
tāti ir atspoguļoti izdevuma „Diskusiju žurnāls” 
Nr. 1 un Nr. 2.  
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2008. gads bija Banku augstskolas nodibināju-
ma otrais darbības gads, kas parādīja lielu pro-
gresu salīdzinājumā ar 2007. gadu. Pavisam zie-
dojumos un procentos nodibinājuma kontā tika 
saņemti divdesmit trīs  tūkstoši seši simti četr-
desmit seši lati un 53 santīmi. Fondam ziedoju-
mus veica mūsu līdzšinējais mecenāts Edvīns 
Samulis, SIA „PricewaterhouseCoopers”, SIA 
„Estonian, Latvian, Lithuanian Enviroment”, AS 
„Parex banka”, SIA „Mikromaksājumi”, mūsu 
absolvents Raitis Vilciņš, SIA „Beauchamp Fi-
nancial Technology” un Latvijas Komercbanku 
asociācija”. 

Studējošo stipendijas saņēma sekojoši Banku 
augstskolas studenti: Santa Zandberga, Romāns 
Safonovs, Sanda Vīksna, Zane Feldmane, Vikto-
rija Borisova, Edgars Bunka, Aleksandrs Rogovs, 

Alla Musņicka, Elīna Krastiņa, Diāna Ivanova, 
Andris Aizpurietis. 

Naudas godalgas no Latvijas Komercbanku 
asociācijas par teicamiem maģistra darbiem sa-
ņēma Una Vilcāne un Aiga Madalāne. 

Par veiksmīgu dalību starptautiskajos projek-
tos naudas balvas saņēma Banku augstskolas 
docētāji Kristaps Lešinskis, Maira Dumpe, Inese 
Mavļutova, Terēza Korsaka, Gita Vērdiņa un 
Ivars Brīvers. 

Pateicoties mūsu absolventa Raita Vilciņa zie-
dojumam, tika iegādāts jauns dators vispopulā-
rākajam Banku augstskolas pasniedzējam - Uz-
ņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras 
docentam Dainim Kriķim. 

Mēs pateicamies visiem Banku augstskolas 
atbalstītājiem! 

 

BANKU AUGSTSKOLAS FONDS 

Nodibinājuma „Banku augstskolas fonds” valdes priekšsēdētājs J. Grasis un ilggadējs augstskolas mecenāts E. Samulis 
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Vadībzinību katedra 2008. gadā īpaši lepojās 
ar sekojošiem izdevumiem: 
• Personības psiholoģija / sast. Ruta Auziņa: 

lekciju kurss. - Rīga : Banku augstskola, 
2008. - 114 lpp. : - Izmantotā literatūra: 85.-
87.lpp. - Terminoloģija: 88.-97.lpp.  ISBN 
9789984825960; 

• Praktiskie darbi personības psiholoģijā / sast. 
Ruta Auziņa. - Rīga : Banku augstskola, 
2008. - 75 lpp. - Izmantotā literatūra: 74.-
75.lpp. - Terminoloģija: 66.-74.lpp.  ISBN 
9789984825977. 

Vadībzinību katedras docētājiem 2008. gadā 
bija 5 zinātniskās publikācijas ārvalstīs, 5 – Latvi-
jas zinātniskajos izdevumos un 9 publikācijas 
zinātnisko konferenču materiālos. 

Vadībzinību katedras pasniedzēju īstenotie 
studiju kursi ir orientēti uz studentu izaugsmi, 

gatavību dzīvot un strādāt mainīgā vidē, gatavī-
bu un prasmi apgūt jaunas zināšanas un pieejas. 
Tā ir mūsdienu prasība, ka uzņēmumiem un or-
ganizācijām nepieciešams analītiski domājošs, 
profesionāls un motivēts darbinieks. Vadītāja, 
arī uzņēmēja, profesionālās prasmes nav tikai 
darbs ar uzņēmuma ekonomisko, vadītājam ir 
jāprot arī izstrādāt lēmumus cilvēkresursu vadī-
šanā, kur bez ekonomiskās un juridiskās infor-
mācijas ir nepieciešams arī psiholoģiskais, soci-
ālais un ētiskais pamatojums. Vadītājam ir ne-
pieciešama profesionālā kompetence, lai pie-
ņemtie lēmumi nebūtu pretrunā ar darbinieku 
personības suverenitāti un sabiedrības vajadzī-
bām, ir jāievēro psiholoģiskais takts, organizāci-
jas kultūrvides īpatnības, attieksmju un līdzsva-
ra principi.  

VADĪBZINĪBU KATEDRA 
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Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas 
katedrā 2008. gadā bija 10 katedras locekļi: do-
cente Dzintra Atstāja, profesors Ivars Brīvers, 
docente Maira Dumpe, docents Jānis Grasis, do-
cents Jānis Hermanis, docents Dainis Kriķis, do-
cents Kristaps Lešinskis, lektore Valentīna Pa-
vlovska, lektors Henrihs Stobovs un docente 
Sniedze Šreibere. 

Šis bija veiksmīgs gads katedras pastāvēšanas 
laikā, jo divi katedras docētāji ieguva doktora 
grādu: Jānis Grasis - Tiesību zinātnē un Dzintra 
Atstāja - Ekonomikas zinātnē. Jācer, ka nākam-
gad viņu piemēram sekos citi docētāji. 

 
Katedras docētāji aktīvi turpināja piedalīties 

starptautiskajos projektos: 
• Maira Dumpe un Kristaps Lešinskis aktīvi 

veica studentu projektu vadīšanu „Euroweek 
2008” Spānijā; 

• Valentīna Pavlovska 2008. gada maijā piedalī-
jās projektā „Biznesa nedēļa” Čehijā, kā arī 
Profesionālās un augstākās izglītības produkta 

kvalitātes kritēriju salīdzinājuma simpozijā Eiro-
pas savienības valstīs un Latvijā: „7-th Interna-

tional Symposium Economy & Business 2008 

Economic development and Growth” Bulgārijā; 
• Jānis Hermanis 2008. gada februārī piedalījās 

Katholieke Hogeschool Kempen (Geel, Beļģijā) 
rīkotajās starptautiskajās dienās un 2008. gada 
aprīlī piedalījās Katholieke Hogeschool Mechelen 
(Mechelen, Beļģijā) organizētā ERASMUS in-
tensīvajā programmā „Management Informati-

on System Support for LOcal GOvernment – 

MISS LOGO”; 
• Ivars Brīvers 2008. gada martā Čehijā, Brno 

Tehnoloģiskajā universitātē (Brno University of 

Technology, Faculty of Business and Manage-

ment) lasīja lekcijas Erasmus apmaiņas studiju 
programmas studentiem – Economy of Latvia 

and Problems of Economic Growth – an Econo-

metric approach Lietišķās makroekonomikas 
(Applied Macroeconomics) kursa ietvaros; 2008. 
gada aprīlis – jūnijā – lekciju lasīšana Erasmus 
apmaiņas studiju programmas studentiem 
Banku augstskolā. Studiju kursi: „Historical 

Background of  Economy in the Baltics” un 
„Operations Research” (izvēles kursi). 
2008. gadā tika turpināta tradīcija aktīvi pub-

licēties gan Latvijā, gan ārvalstīs: 
• Kopīga publikācija: Brīvers I., Laizāns T., Le-

šinskis K., Šreibere S., Volkova T., Thirteen 
hard years of transforming a heavily integra-
ted economy: Latvia. Rebuilding the Market 

Economy in Central-East Europe and the Baltic 

Countries, ed. I. Kiglics, Budapest: Akademiai 
Kiado, 2007, p. 319-370. 413; 

• I. Brīvers kopā ar Dz. Atstāju nopublicēja: Brī-

vers, I., Atstāja, Dz. Why The Socialists Always 
Turn Out To Be The Losers? // 12th ESHET 
Conference. Prague, 2008 Brīvers, I., Atstāja, 

Dz. Natural Resources, Taxation, and Regula-
tion Unusual Perspectives on a Classic Pro-
blem, ed. by Laurence Moss. Book Review. // 
History of  Economic Ideas. XVI/2008/3. Fabri-
cio Serra Editore, Pisa, Roma. 
Vieslekcijas: Maira Dumpe uzstājās Spānijā 

2008. gada aprīlī, Jānis Grasis Portugālē - 2008. 
gada maijā. 

Uzskatām, ka Uzņēmējdarbības un biznesa 
informātikas katedrai katedrai 2008. gads bija 
ļoti veiksmīgs.  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN BIZNESA INFORMĀTIKAS KATEDRA 
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FINANŠU KATEDRA 
Finanšu katedra ir Banku augstskolas vislielā-

kā katedra, kopumā katedras sastāvā ir 17 docē-
tāji, no kuriem 5 docētāji ir ar doktora grādu un 
7 docētāji turpina studijas doktorantūrā.  

Finanšu katedra nodrošina ar docētājiem vis-
as Banku augstskolas studiju programmas visos 
studiju līmeņos, izņemot doktorantūru.  

2008. gadā katedra papildinājās ar 2 dokto-
riem:  
• par doktori kļuva Aija Graudiņa, kura tika 

ievēlēta par asociēto profesori; 
• par doktori kļuva arī Gunta Kauliņa - docētā-

ja strādā kā eksperte nodokļu jautājumos.  
2008. gadā Finanšu katedrā darbu sāka arī 

ārzemju pasniedzējs Elchin Jafarov, kurš tika 
ievēlēts kā docētājs.  

Finanšu katedra 2008. gadā atbilstoši plānota-
jam paveica sekojošus darbus: 
• 2008. gada janvārī tika veiktas pārrunas ar 

docētājiem – doktorantiem par promocijas 
darbu sekmīgu turpināšanu; 

• Tika noorganizēti sekojoši semināri: seminārs 
“Studentu patstāvīgo  darbu kvalitātes pro-
blēmas un uzlabošanas iespējas”, seminārs 
“Makroekonomikas aktuālākas problēmas  
Latvijā”, seminārs “Sagatavotā mācību mate-
riāla Banku darbība prezentācija”, seminārs 
“Doktora darbā pielietojamās metodes”; 

• 2008. gadā Finanšu katedra aktīvi piedalījās 
studiju kursu auditos visās studiju program-
mās; 

• Piedalīšanās semināros ar darba devējiem, 
mērķis - studiju kursu aktualizēšana, vieslek-
toru piesaistīšana un dalība uzņēmumu orga-
nizētajās apmācības; 

• Dalība jauno studiju programmu  izstrādāša-
nas un īstenošanas procesā. 
2009. gadā Finanšu katedra plāno neapstāties 

pie sasniegtā un plāno arvien pilnveidot kated-
ras darbu, nodrošināt studiju programmas ar 
kvalitatīviem studiju kursiem un kopumā piln-
veidot augstskolas studiju procesu. 

Finanšu katedras docētājs, maăistra studiju programmas „Priātkapitāla pārvaldīšana“ direktors Elchin Jafarov un studenti 
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2007./2008. ak. gadā Svešvalodu katedrā tika 
plānotas un veiksmīgi realizētas sekojošas akti-
vitātes: 
• Kvalitatīvai studiju kursu nodrošināšanai tika 

veikts studiju kursu saturiskais audits atbil-
stoši kredītpunktiem; 

• Tika organizēti un novadīti 5 metodiskie un 
zinātniski teorētiskie semināri, sekmējot docē-
tāju pieredzes apmaiņu par pasniegšanas for-
mām, metodēm un izdales materiāliem; 

• V. Gavares, A. Stonānes, V. Vuškānes, A. Ģē-
ģeres - Zetterstromas dalība mobilitātes pro-
jektos, nolasot lekcijas Brandenburgas profesi-
onālajā augstskolā (Vācija), A. Stonāne papil-
dus vadot nodarbības Lilles augstskolā 
(Francija); 

• V. Vuškāne turpināja iesākto studentu pētīju-
mu organizēšanu starpkultūru saskarsmē un 
SPACE asociācijas darba koordinēšanu Banku 
augstskolā; 

• Sadarbībā ar Finanšu katedru tika uzsākts 
darbs pie terminoloģiskā glosārija izstrādes 
finanšu jomā (U. Zālītis – visbiežāk lietotie 
termini studiju kursos „Banku darbība”); 

• V. Vuškāne izstrādāja un nolasīja studiju kur-
su „Starpkultūru saskarsme” angļu valodā 
bakalauru programmā; 

• S. Ozoliņa izstrādāja un nolasīja jaunu studiju 
kursu „Lietišķā komunikācija” bakalaura 
programmas „Finanses” un 1. līmeņa studiju 
programmas „Banku darbība” studentiem; 

• D. Golde izstrādāja un nolasīja studiju kursu 
„Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde” baka-
laura programmu studentiem; 

• V. Vuškānes vadībā Uzņēmējdarbības vadīša-
nas programmas 3. kursa studenti piedalījās 
starptautiskajā projektā IP Massme un ieguva 
2. vietu; 

• 2008. gada novembrī, kvalifikācijas celšanas 
nolūkos, V. Gavare, A. Stonāne,  L. Kalniņa, 
A. Ģēģere-Zetterstroma piedalījās starptautis-
kajā BESIG konferencē Bonnā;  

• S. Ozoliņa un D. Golde 2008. gada oktobrī 
piedalījās informatīvajā seminārā Lībekā, Vā-
cijā; 

• V. Gavare, V. Vuškāne, S. Ozoliņa, D. Golde 
un S. Kraže sekmīgi vadīja studentu patstāvī-
gos darbus; 

• Katedras docētāji bija iesaistījušies studentu 
patstāvīgo darbu nosaukumu tulkošanā angļu 
valodā; 

• I. Pilinieks izstrādāja un noorganizēja fakulta-
tīvus krievu valodas kursus; 

• V. Gavare, D. Golde un S. Kraže piedalījās  
starptautisko studentu apmācības procesā 
Erasmus programmas ietvaros; 

• Svešvalodu katedra aktīvi līdzdarbojās un 
atbalstīja Banku augstskolas  organizētos pa-
sākumus; 

• Svešvalodu katedra piedalījās izcilības stan-
darta ieviešanas procesā Banku augstskolā; 

• A. Ģēģere - Zetterstroma piedalījās priekšno-
teikumu sagatavošanā multifunkcionālas ap-
mācību programmas ieviešanai Banku augst-
skolā un konsorcija paplašināšanas projekta 
iesnieguma sagatavošanā; 

• Akadēmiskā mācību gada laikā tika novadītas 
5 katedras sēdes. 

Svešvalodu katedras vadītāja Sandra OzoliĦa 
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Banku augstskola uzsāk sociālo prog-
rammu Latvijas reģionos  

Līdztekus tiešajam studiju programmu īsteno-
šanas darbam - 2008. gadā Banku augstskola uz-
sāka plašu sociālo programmu sabiedrības iz-
pratnes veicināšanai par aktuāliem tautsaimnie-
cības jautājumiem. Šī programma turpina pirms 
diviem gadiem uzsākto dialogu ar vidusskolu 
skolotājiem, šogad sarunā iesaistot arī skolēnus 
ar mērķi satuvināt augstskolas un vidusskolas. 

2008. gada 23. oktobrī Banku augstskolas dar-
binieki devās uz Kuldīgu, lai piedalītos Kuldīgas 
rajona izglītības iestāžu direktoru, vietnieku, 
klašu audzinātāju un metodisko komisiju vadītā-
ju seminārā. Banku augstskolas pasniedzēji uz-
stājās ar tādām lekcijām, kā "Latvijas augstskolu 
konkurētspēja un reitingi", "Banku augstskolas 
studentu karjeras iespējas uzņēmumos un orga-
nizācijās".  

 Kuldīgas rajonu seminārā pārstāvēja Alsun-

gas vidusskola, Ēdoles pamatskola, Kuldīga 
Centra vidusskola, Kuldīgas 2. viduskola, V. 
Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Vilgāles pamatsko-
la, Skrundas 1. vidusskola u. c. Kuldīgas rajona 
skolas, kā arī pasākuma organizatori Kuldīgas 
rajona Bērnu un jauniešu interešu izglītības 
centrs.  

 Uzsāktā sociālā programma ir daļa no korpo-
ratīvās sociālās atbildības, ko Banku augstskola 
brīvprātīgi ir izvēlējusies, lai palīdzētu citiem 
cilvēkiem un apkārtējai videi, kā arī, lai pilnvei-
dotu savas un citu kompetences un zināšanas. 
Augstskolas sociālajā atbildībā ietilpst arī savu 
darbinieku kvalifikācijas celšana, mūžizglītība 
un vides jautājumi.  

  Popularizējot iedvesmojošus piemērus par 
Banku augstskolas veikumu, mēs ceram pārlieci-
nāt arī Jūs par aktīvu iesaistīšanos vai sociālās 
programmas uzsākšanu.  

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 
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Grāmatvedības nedēļa 
No 2008. gada 2. līdz 8. martam Banku augst-

skolā norisinājās 9. Eiropas Grāmatvedības ne-
dēļa, kurā piedalījās studenti un mācībspēki no 
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Spānijas, Portugāles, 
Grieķijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Čehijas, Lie-
tuvas un Latvijas. Kopumā Grāmatvedības nedē-
ļas pasākumos bija iesaistījušies 75 studenti un 
20 mācībspēki.  

Dalībnieki strādāja ar dažādiem projektiem 
starptautiskajā grāmatvedības nozarē, studenti 
sacentās biznesa simulāciju spēlē, prezentēja sa-
vas augstskolas, kā arī kopīgi ar mācībspēkiem 
iepazinās ar daudzveidīgu kultūras programmu. 
Eiropas Grāmatvedības nedēļu organizēja Banku 
augstskolas sadarbības partneris - Eiropas no-
dokļu sistēmas un grāmatvedības prakses tīkls.  
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Grāmatvedības nedēĜas dalībnieces 

Jauniešu forums Banku augstskolā 
2008. gada 29. septembrī Banku augstskolā  

biedrība „Jauniešu konsultācijas” sadarbībā ar 
citām jauniešu organizācijām rīkoja forumu 
jauniešiem „Kādai jābūt izglītībai Latvijā 21. 
gadsimtā?”. Šis forums notika, lai apspriestu 
jauniešu izstrādātas rekomendācijas Latvijas iz-
glītības sistēmas pielāgošanai 21. gadsimta prasī-
bām, izaicinājumiem un iespējām.  

Jauniešu un ministru prezidenta Ivara God-
maņa tikšanās laikā, tika izteikts aicinājums 
jauniešiem izstrādāt rekomendācijas Latvijas iz-
glītības sistēmas uzlabošanai, lai spētu nākotnē 
nodrošināt katru Latvijas jaunieti ar konkurēt-
spējīgu izglītību un nepieciešamajām prasmēm. 

Pēc biedrības “Jauniešu konsultācijas” inici-
atīvas ir izveidota jauniešu darba grupa, kura 
kopš 2008. gada jūlija apkopo informāciju par 
norisēm Latvijas izglītības sistēmā un pasaulē, 
lai sniegtu savas rekomendācijas Latvijas izglītī-
bas sistēmas pielāgošanai 21. gadsimta prasī-
bām.  

Darba grupā ir apvienojušies 14 jaunieši gan 
no skolām, gan no augstskolām, gan no sekojo-
šām jauniešu organizācijām: „Jauniešu konsultā-
cijas”; „Klubs Māja - jaunatne vienotai Eiropai”; 
„AIESEC Rīga”; „AEGEE Rīga”; „Ideju māja”; 
biedrības „Jaunatnes vīzija” un Rīgas Skolēnu 
dome. 
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FemStart konference 
2008. gada 17. un 18. janvārī veiksmīgi noritē-

ja Banku augstskolas organizētā starptautiskā 

FemStart konference, kuras mērķis bija veicināt 
sabiedrības diskusiju par augstskolu atbalstu 
sievietēm zinātniecēm uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai. Foruma dienaskārtībā tika izvirzīti tādi 
aktuāli jautājumi kā sievietes zinātnieces un uz-
ņēmējdarbība, atbalsta politika un iespējamās 
programmas sievietēm uz tehnoloģijām orientē-
tā uzņēmējdarbībā, savukārt diskusijā tika 
spriests par sieviešu uzņēmēju personīgo piere-
dzi, problēmām, izaicinājumiem, nākotnes vīzi-
jām un uzdevumiem.  

Konferencē uzstājās pārstāvji no Igaunijas, 
Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes un Latvijas. 

Lielu klausītāju interesi izraisīja inovāciju va-
dīšanas uzņēmuma INI- Novation īpašnieka Vol-
fganga Kniejski (Wolfgang Kniejski, Vācija) pre-
zentācija, kurā viņš stāstīja par atbalstu sievie-
tēm, kuras iesaistījušās informāciju tehnoloģiju 
biznesā. Viņa vadītā uzņēmuma izstrādātā atbal-
sta programma piedāvā gan biznesa projektu 
analīzi, mentoringa programmas, kā arī iespēju 
intensīvi apgūt nepieciešamās kompetences un 
prasmes tā dēvētajās vasaras skolās.  

Tia Raudma (Tiia Raudma), Igaunijas Izglītības 
un zinātnes ministrijas pārstāve uzsvēra, ka vie-
na no Igaunijas problēmām ir neproporcionālās 

atšķirības apmaksas sistēmā pētniecības nozarē 
starp vīriešiem un sievietēm Igaunijā (24 procen-
ti, bet pētniecības nozarē pat līdz 46 procentiem).  

Iedvesmojošas bija Latvijas pārstāvju - piere-
dzējušās uzņēmējas un asociācijas Līdere idejas 
autores un dibinātājas Aivas Vīksnas un EQUAL 
projekta Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana 
direktores, Sabiedrības integrācijas fonda projek-
ta nodaļas vadītājas Līgas Vecās uzstāšanās. A. 
Vīksna iepazīstināja ar mentoringa programmas 
sekmīgo pieredzi un tā dēvēto biznesa eņģeļu kus-
tību - privāto investoru atbalstu un investīcijām 
jaunos biznesa projektos. Savukārt I. Vecā iepa-
zīstināja ar Sabiedrības integrācijas fonda izstrā-
dāto atbalsta modeli Latvijas sievietēm uzņēmēj-
darbības uzsākšanai. 

Rektores T. Volkovas vadītajā diskusijā uz-
krātajā biznesa un zinātniskā darba pieredzē da-
lījās Igaunijā labi zināmā uzņēmēja, IP Multime-

dia, Havas Group izpilddirektore M. Pramanna, 
LZA Fizikālās enerģētikas institūta direktora 
vietniece G. Šlihta un Atomfizikas un spektro-
skopijas institūta pētniece E. Gailīte - Karule. 
Diskusijā izskanēja viedoklis, ka ir jāatbalsta ģi-
menes uzņēmumu veidošana, jāaudzina un jā-
veido uzņēmēju gars jau vidusskolās, kā arī jāceļ 
uzņēmēju prestižs sabiedrībā ar plašsaziņas lī-
dzekļu palīdzību. 
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KONFERENCES 

FemStart konferences atklāšanā - rektore T. Volkova, Saeimas deputāte, bijusī IZM ministre B. Rivža un 
profesors J. Stabulnieks  
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Konference Veicinot toleranci Latvijā 
2008. gada 29. maijā notika konference Veici-

not toleranci Latvijā ar mērķi veicināt diskusijas 
par toleranci pret ārvalstu studentiem un iecietī-
bas veicināšanu Latvijas studentu vidū, kā arī 
informēt sabiedrību par starpkultūru saskarsmes 
nozīmi zināšanu sabiedrības veidošanā. Konfe-
rence tika rīkota Eiropas Komisijas finansētā 
projekta Latvija - vienlīdzība dažādībā III (LED III) 

apakš projekta Informēšanas kampaņa par pretdiskri-

minācijas jautājumiem ārzemju studentiem Latvijā - 

Tu esi tiešām aicināts! ietvaros. 
Konferencē ar priekšlasījumiem uzstājās Biz-

nesa augstskolas Turība Studiju attīstības un 
starptautiskās sadarbības prorektors I. Bergs, 
Rīgas Tehniskās universitātes Ārzemju studentu 
departamenta direktors I. Tipāns, Latvijas Uni-
versitātes Ārlietu departamenta koordinatore A. 
Rusakova, savukārt paneļdiskusijā piedalījās A. 
Kamenska – Latvijas cilvēktiesību centra politi-
kas analītiķe un citi šīs jomas eksperti, kā arī ār-
valstu studenti.  

Latvijas institūta direktors O. Kalniņš savā 
runā akcentēja neiecietības problēmu pret ār-
valstniekiem, kas latviešu nācijā veidojusies vēs-
turiski, un aicināja būt atvērtiem citām nācijām 

un kultūrām.  
Banku augstskolas rektore T. Volkova klausī-

tājus iepazīstināja ar īstenotā projekta mērķiem 
un aktivitātēm, pētījumu datiem par latviešu at-
tieksmi pret cittautiešiem un galvenajiem tole-
rances īstenošanas virzieniem - likumdošanā, 
starpkultūru izglītībā, sabiedrības iesaistīšanā 
u.c. Rektore aicināja dziļāk izprast jēdzienu tole-
rance kā atšķirīgā harmoniju.  

Rektore T. Volkova iepazīstināja diskusijas 
dalībniekus ar 5 Latvijas augstskolās veiktās ār-
valstu studentu aptaujas rezultātiem. Aptaujas 
dati liecina, ka tikai 5 % no respondentiem atzi-
na, ka Latvijā nepastāv ārvalstu studentu diskri-
minācijas problēmas, savukārt 66,7% studentu ir 
personīgi saskārušies ar diskriminācijas problē-
mām.  

Konferences noslēgumā tika apkopotas būtis-
kākās atziņas - ir plašāk jāinformē sabiedrība un 
jāveicina tolerance pret ārvalstu pilsoņiem, jāvei-
cina izmaiņas likumdošanā, kas atvieglotu ārval-
stu studentiem vīzu un uzturēšanās atļauju iz-
sniegšanu, jāveido labvēlīga vide studijām, kā 
arī turpmāk jāorganizē dažādas diskusijas un 
semināri par tolerances jautājumiem.  

Preses konference par finanšu izglītotī-

bas nozīmi sabiedrībā 
Lai paustu viedokli par sabiedrības gatavību 

izprast šī brīža notikumus tautsaimniecībā, tai 
skaitā finanšu sektorā Latvijā, kā arī aktualizētu 
finanšu izglītotības nozīmi, Banku augstskolā 
2008. gada 4. decembrī tika rīkota preses konfe-
rence. 

Preses konferencē piedalījās Banku augstsko-
las rektore Tatjana Volkova, studiju prorektore 
Brigita Baltača, zinātņu prorektore Velta Vikma-
ne, Banku augstskolas biznesa un finanšu pēt-

niecības centra valdes priekšsēdētājs, direktors 
Andris Nātriņš, asociētais profesors Uģis Zālītis, 
un maģistra studiju programmas "Privātkapitāla 
pārvaldīšana" direktors Elchin Jafarov. 

Izglītotība finanšu jautājumos ir svarīga vairā-
kos līmeņos. Tā palīdz cilvēkiem sekmīgāk orga-
nizēt savas personīgās finanses un uzlabot dzī-
ves līmeni, kā arī veicina visas valsts finansiālās 
sistēmas efektivitāti, stabilitāti un ekonomikas 
izaugsmi. Ir nepieciešams veicināt sabiedrības 
indivīdu prasmes un kompetences līmeni, lai 
izdarītu ilgtermiņā sev labvēlīgus lēmumus. 
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PUBLISKĀS LEKCIJAS 
Ivara Brīvera lekcija 
Latvijas tautsaimniecība piedzīvo grūtus lai-

kus. Kā mēs līdz tam esam nonākuši? Kādi ir 
iespējami turpmākie ceļi, kurp virzīsies Latvija? 
Kur meklēt risinājumus izejai no krīzes? Banku 
augstskola un profesors Ivars Brīvers visus inte-

resentus aicināja uz bezmaksas publisko lekciju. 
2008. gada 18. decembrī Banku augstskolā 

notika publiskā lekcija par Latvijas tautsaimnie-
cību. Ar lekciju „Latvijas tautsaimniecība vakar - 
šodien - rīt” uzstājās Banku augstskolas profe-
sors Ivars Brīvers.  

DISKUSIJAS 
Ekspertu diskusija par sieviešu zinātnie-

ču uzņēmējdarbības veicināšanu  
Banku augstskolā 2008. gada 16. aprīlī Eiro-

pas Savienības finansētā projekta „Fostering the 
Public Debate on University Support of Female 
Scientists to Start a Business” (FemStart) ietvaros 
notika ekspertu diskusiju par sieviešu zinātnieču 
uzņēmējdarbības veicināšanu. Diskusijas ievadā 
Banku augstskolas rektore profesore Tatjana 
Volkova iepazīstināja ar iepriekšējo FemStart 
konferenču rezultātiem un informēja par nākošo 
konferenci Bukarestē 2008. gada jūnijā. Šajā dis-
kusijā galvenais akcents tika likts uz atbalsta 
programmām sieviešu zinātnieču uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai. Par sieviešu zinātnieču iespējām 
klātesošos informēja Saeimas deputāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes profesore Baiba 
Rivža, Latvijas Garantiju aģentūras valdes 
priekšsēdētāja Lita Kalniņa, Latvijas Hipotēku 
un zemes bankas Atbalsta programmu pārval-
des ALTUM vadītāja vietnieks Aleksejs Kaņējevs 

u.c. dalībnieki. Kopīgs secinājums bija pozitīvs – 
atbalsta programmas tiek piedāvātas, taču bieži 
vien sievietēm zinātniecēm par tām trūkst nepie-
ciešamās informācijas. 

Diskusijā, ko vadīja Tatjana Volkova, tika ru-
nāts par to, kā dažādas organizācijas sekmē sie-
viešu zinātnieču iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, 
kādi atbalsta pasākumi ir nepieciešami un kādi 
finanšu avoti ir pieejami sieviešu zinātnieču uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai. Tika diskutēts arī par 
to, vai pietiekami plaši ir apzinātas sievietes zi-
nātnieces, kuras ir uzsākušas vai plāno uzsākt 
uzņēmējdarbību. Sarunas gaitā tika secināts, ka 
sievietēm zinātniecēm ir nepieciešams sniegt vis-
pusīgākas zināšanas uzņēmējdarbībā, ir jādibina 
sieviešu zinātnieču resursu un konsultāciju cen-
tri, ideju inkubatori, ir jāveicina viņu sadarbība 
ar dažādiem uzņēmumiem, kā arī jāsekmē lab-
vēlīga pieeja mikrokredītu izmantošanai, jāattīs-
ta iespējas sievietēm zinātniecēm iesaistīties ino-
vatīvu produktu izstrādē ilgtermiņā. 

Charles Mercieca lekcija 
2008. gada 1. un 2. aprīlī Banku augstskolā 

viesojās Dr. Charles Mercieca – asociācijas Inter-

natinal Association of Educators for world Peace pre-
zidents. Charles Mercieca ir ieguvis doktora grā-
du filozofijā un vēsturē, ar augstskolām saistītu 
organizāciju direktors un arī konsultants tādās 
augstskolās kā Alabama A&M University, Harvard 

University (ASV), National Autonomus University 

of Santa Ana (Salvadorā), Kyung Hee University 
(Korejā), Swiss Business School (Šveicē) un citviet.  

 Banku augstskolā Ch. Mercieca tikās ar rekto-

ri T. Volkovu, vadības pārstāvjiem un mācībspē-
kiem, kā arī uzstājās ar lekciju studentiem. Lek-
cijā Ch. Mercieca runāja par miera saglabāšanu 
globālajā pasaulē, nepieciešamību valstu politis-
kajiem līderiem būt sociāli atbildīgiem, aicināja 
veidot miera saliņas un ikvienam iesaistīties pil-
soniskas sabiedrības veidošanā, nevis tikai do-
māt par pašlabuma gūšanu. Latvijas vizītes laikā 
noritēja tikšanās ar Izglītības un zinātnes minis-
trijas ministri T. Koķi, Ch. Mercieca apmeklēja 
arī Latvijas Banku un LR Ārlietu ministriju.  
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SASNIEGUMI UN BALVAS 

Banku augstskola – starp 1000 labākajām 
pasaulē!  

SMBG - vadošās Francijas kompānijas, kas 
specializējas augstākās izglītības un profesionā-
lās orientācijas jautājumos, izveidotā organizāci-
ja Eduniversal un tās Starptautiskā zinātniskā 
komiteja ir atzinusi Banku augstskolu starp 1000 
labākajām pasaules biznesa skolām un universi-
tātēm 2007./2008. ak. gadā. Biznesa augstskolu 
atlase tika veikta ņemot vērā noteiktus kritērijus 
– galvenokārt augstskolu starptautisko ietekmi 
un atpazīstamību, kā arī akreditāciju starptautis-

kajās organizācijās, dalību akadēmiskajās asoci-
ācijās, atzītu izglītības  ekspertu viedokli, sadar-
bības tīklu starp augstskolām un citus faktorus. 
Zinātniskās komitejas eksperti analizēja vairāk 
nekā 4000 biznesa skolas un universitātes vairāk 
nekā 150 valstīs piecos kontinentos.  

Rūpīgajā analīzes procesā piedalījās 9 pasaulē 
atzīti augstākās izglītības eksperti, kuri pārstāvē-
ja dažādu pasaules ģeogrāfisko reģionu akadē-
miskās zonas. Augstskolu izvērtēšanas procesā 
iesaistījās arī daudzu augstskolu dekāni, kuri 
savu vērtējumu izteica elektroniskajā balsojumā.  
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Rektoru padomes vēlēšanas 
Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova 

2008. gada 11. janvārī notikušajās Latvijas Rekto- 

 
ru padomes vēlēšanās atkārtoti tika ievēlēta par 
Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāju. 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koėe sveic Banku augstskolas rektori, Rektoru padomes priekšsēdētāju Tatjanu Volkovu  
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Studentu dalība starptautiskā debašu 
turnīrā „Vilnius Open 2008” 

Banku augstskolas Debašu klubs piedalījās 
starptautiskajā debašu turnīrā „Vilnius Open 
2008”, kur sacentās 32 komandas no 7 valstu 12 

universitātēm un augstskolām. Augstskolu pār-
stāvēja 2 komandas: Ansis Kļaviņš un Eduards 
Aksjoņenko; Juris Baltačs un Laila Aušeika, kā 
arī Līva Andersone kā pavadošais tiesnesis.  

14. Euroweek konference Žironas 
universitātē, Spānijā  

No 2008. gada 14. līdz 19. aprīlim Žironas 
universitātē (Spānijā) norisinājās 14. Euroweek 
starptautisko lietišķo pētījumu projektu konfe-
rence. 

Banku augstskolas komandu vadītājas:  do-
cente Maira Dumpe un docente Gita Vērdiņa. 

 Apsveicam projekta "Innovation as a Value 
in commersial organizations " uzvarētājus un 

titula ieguvējus "Best academic research pro-
ject" Eduardu Aksjoņenko  (1V2) un Kasparu 
Gražuli (1 V2), kuri strādāja komandā ar studen-
tiem no FH Brandenburg, Vācija un Vilnius Ge-
diminas Technical University , Lietuva. Sveicam 
Banku augstskolas  docentu Kristapu Lešin-
ski  ar viņa komandas uzvaru un iegūtām tiesī-
bām publicēt pētījumu starptautiski atzītā rakstu 
krājumā Žironas universitātē.  
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Dainis Kriķis - Atzinības krusta kavalieris  
Banku augstskolas studenti, mācībspēki un 

darbinieki sirsnīgi sveic Uzņēmējdarbības un 
biznesa informātikas katedras docētāju Daini 
Kriķi ar augsto valsts apbalvojumu – Atzinības 

krusta kavaliera titulu! 
Valsts augstākos apbalvojumus pasniedza 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 2008. gada 10. 
maijā Rīgas pilī.  

Banku augstskolas docētājs Dainis Kriėis - Atzinības krusta kavalieris 
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Banku augstskolas labākie studenti sa-
ņēma finansiālu atbalstu 

Banku augstskolas fonda izveidošanas mērķis 
ir labāko studentu finansiāla atbalstīšana un 
augstskolas turpmākās izaugsmes veicināšana. 
Ar savu atbalstu absolventi var pateikties bijuša-
jiem pasniedzējiem, bet uzņēmumi – par labi sa-
gatavotajiem darbiniekiem, kurus tie ir saņēmuši 
no Banku augstskolas. 

Pateicoties uzņēmējam, Banku augstskolas 
Padomnieku konventa priekšsēdētājam Edvī-
nam Samulim, kurš ieskaitīja naudas līdzekļus 
Banku augstskolas fondā, Banku augstskolas 
studentiem ar vislabākajām sekmēm bija iespēja 

saņemt stipendijas. Tāpat arī 4 reflektantiem ar 
vislabākajiem uzņemšanas rezultātiem, fonds 
apmaksāja 2008./ 2009. ak. gada 1. semestra stu-
diju maksu. Turpmākais atbalsts būs atkarīgs no 
studentu sekmēm.  

Pateicamies arī Banku augstskolas 2006. gada 
absolventam, uzņēmējam Raitim Vilciņam, kurš  
pateicās savai augstskolai, ieskaitot naudas lī-
dzekļus Banku augstskolas fondā.   

Open Mind lielā stipendija 
Lielo stipendiju 1000 latu vērtībā 2008. gadā 

saņēma Banku augstskolas studente Ilze Butāne 
par darbu “Apkalpošanas kvalitātes novērtē-
jums SIA Rimi Latvia”.  

2008.gada 22. februārī stipendiju konkursa 
Open Mind organizatori atraktīvā noslēguma 
ceremonijā pasniedza lielās stipendijas un veici-
nāšanas stipendijas tiem studentiem, kuru darbi 
pārliecināja kompetentos ekspertus.  

Stipendiju konkursā Open Mind pirmoreiz 
bija iesaistījušās 15 augstskolas, kas ir ievērojams 
skaits. Studentiem bija iespēja veikt pētnieciskos 
darbus par vairāk nekā 100 sabiedrībā aktuālām 
tēmām- ekonomiku un finansēm, uzņēmējdarbī-
bu un vadību, mārketingu, modernajām tehnolo-
ģijām, inovācijām, sociālo atbildību, darba tirgu 
u.c. Viens no svarīgākajiem kritērijiem darbu 
vērtēšanā bija to praktiskā dimensija.  
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Banku augstskolas studenti Portugālē  
No 2008. gada 4. līdz 8. novembrim astoņi 

Banku augstskolas studenti: Ilze Krustkal-
ne,  Artūrs Jankovičs, Ivo Breicis, Baiba Vaivade, 
Artūrs Auzans,  Armands Alps, Ģirts Glazers 
un Aigars Silkalns kopā ar četriem citu valstu 
studentiem, Portugālē Setubalas Politehniskā insti-

tūta rīkotajā Biznesa nedēļā, izstrādāja inovatī-
vus projektus. 

Tika piešķirtas 2 balvas: 
• Par inovatīvāko biznesa ideju un labāko biz-

nesa ideju; 

• Par labāko projekta prezentāciju. 
  Banku augstskolas studentu Ilzes Krustkal-

nes un Artūra Jankovica kopā ar citu 3 valstu 
pārstāvjiem par izstrādāto projeku “Mobile 
Pharmacy” ieguva balvu par inovatīvāko bizne-
sa ideju un labāko biznesa plānu (grupas vadītāji 
bija Banku augstskolas docente G. Vērdiņa un 
IPS docētājs B. Sardinha) un Ivo Breicis kopā ar 
citu 3 valstu pārstāvjiem , projektā “Customize 
jeans” ieguva balvu par labāko projekta prezen-
tāciju.  

BA studenti Biznesa nedēĜā Portugālē, centrā: Banku augstskolas docētājas V. RaĦėevica un G. VērdiĦa 
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Studenti starptautiskā Biznesa nedēļā 
Lēvenē, Beļģijā 

No 2008. gada 6. līdz 12. decembrim seši Ban-
ku augstskolas 3. kursa studenti, kā arī studiju 
programmas „Finanses” direktore Gunta Innuse 
un Finanšu katedras docente Birute Pūle piedalī-
jās starptautiskā Biznesa nedēļā, kas notika Kat-

holieke Hogeschool Leuven Lēvenē (Beļģijā). 
Šī bija jau piektā reize, kad Banku augstskola 

piedalījās Katholieke Hogeschool Leuven organizē-
tajā Biznesa nedēļā. 2008.gada Biznesa nedēļas 
projektu tēmas bija saistītas ar finansēm: Grāmat-

vedība; Nodokļi - PVN un ienākuma nodoklis; Apdro-

šināšana. 
BA studenti strādāja starptautiskās komandās 

kopā ar studentiem no citām Eiropas augstsko-

lām. Biznesa nedēļā studentiem bija lieliska ie-
spēja iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas 
par citu valstu nodokļu un grāmatvedības li-
kumdošanu, kā arī pielietot augstskolā iegūtās 
teorētiskās zināšanas praktiskos grupu darbos. 
Katholieke Hogeschool Leuven organizētas Biznesa 
nedēļas ietvaros studentiem bija jāanalizē dažā-
das situācijas (case studies), jāsastāda pievienotās 
vērtības nodokļa deklarācija, iedzīvotāju gada 
ienākumu deklarācija, peļņas/zaudējuma aprē-
ķins un bilance, vai arī jāatrisina komplicēts ap-
drošināšanas gadījums u.tml.  

 Biznesa nedēļas noslēgumā visi dalībnieki 
saņēma sertifikātus un piedalījās svinīgā noslē-
guma pasākumā Lēvenes pilsētas domē.  
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Banku augstskolas studenti biznesa spē-
lē Francijā 

2008. gada 8. līdz 12. decembrim ERASMUS 
programmas ietvaros Banku augstskolas studen-
ti piedalījās biznesa simulācijas spēlē Francijas 
Universitātē IUT SAINT–DENIS (University Insti-

tute of Technology). 
Biznesa simulācijas spēlē piedalījās studenti 

no Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas un 
Latvijas augstskolām. Banku augstskolu pārstā-
vēja: 
• 6 pilna laika studiju programmas 

“Uzņēmējdarbības vadīšana” studenti; 
• Grupas vadītājas bija studiju programmas 

"Uzņēmējdarbības vadīšana" direktore Elita 
Lielā un docētāja Dace Krūmane.  
Biznesa simulācijas spēlē sacentās 10 interna-

cionālas komandas, katrā komandā spēlēja 5 da-

lībnieki. Katra komanda uzsāka jaunu biznesu - 
robotu ražošanu un realizāciju globālajā tirgū 
vienādos apstākļos un konkurēja ar pārējām ko-
mandām. Spēlēs laikā (4 dienas), kad tika simu-
lēti 9 uzņēmuma darbības gadi, komandām sav-
starpēji bija jāsacenšas par lielāko peļņu. Spēles 
gaitā tika mainīti un papildināti spēles noteiku-
mi, piemēram, nodokļu politika, valstu ierobežo-
jumi, likumi u.c. 

Kopvērtējumā Banku augstskolas studenti 
uzrādīja ļoti labus rezultātus. Uzvarēja koman-
da, kurā no 5 dalībniekiem 2 bija Banku augst-
skolas studenti: 2. kursa studente Madara More 
un 3. kursa students Jānis Graubiņš. 2. vietu ie-
guva komanda, kurā piedalījās 1 Banku augst-
skolas students. Mūsu studenti saņēma balvu arī 
par labāko mārketinga stratēģijas prezentāciju.  
 

BA studenti, docētāja D. Krūmane un SP „UzĦēmējdarbības vadīšana“ direktore E. Lielā pēc biznesa spēles Francijā 
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Labākos sasniegumus sportā 2008. gadā uzrā-
dīja mūsu augstskolas studenti – XXIX Olimpis-
ko spēļu dalībnieki Aleksandrs Samoilovs un 
Igors Kazakevičs. Aleksandrs Samoilovs Olim-
piskajās spēlēs Pekinā pludmales volejbolā, spē-
lējot pārī ar Mārtiņu Pļaviņu, pirmajā kārtā pie-
veica vēlāk čempionu titulu izcīnījušos ASV  vo-
lejbolistus un ierindojās 9. vietā. Igors Kazake-
vičs, uzstādot personīgo rekordu, finišēja 16. vie-
tā  50 km soļošanā. 

Konstantīns Germanovičs izcīnīja 1. vietu 60 
metru skrējienā studentu ziemas čempionātā, kā 
arī Latvijas XVIII Universiādes čempiona titulu 
200 metros un 2. vietu 100 metru skrējienā.  Lat-
vijas Universiādē startēja arī Igors Kazakevičs, 
kurš izcīnīja čempiona titulu 5000 metru soļoša-
nā. Trešo vietu Universiādē badmintona sacensī-
bās izcīnīja Viktorija Smirnova, bet Renārs Roze 
orientēšanās sportā ieguva ceturto vietu. 

Mūsu studenti – tenisisti izcīnīja trešo vietu 
Universiādē kopējā komandu vērtējumā,  bas-
ketbola komanda ierindojās piektajā vietā. Fut-
bola komanda izcīnīja piekto vietu “Banku turnī-
rā 2008”. 

Kopvērtējumā vīriešu komandām Latvijas 
XVIII Universiādē Banku augstskolas sportisti 
pirmo reizi izcīnīja piekto vietu, apsteidzot Dau-
gavpils universitātes studentus, sieviešu koman-
du kopvērtējumā mūsu studentes ierindojās sep-
tītajā vietā. 

Augstskolā notika iekšējās sacensības volejbo-
lā, basketbolā un futbolā. 2008. gada maija bei-

gās aktīvākie augstskolas studenti pulcējās Mur-
jāņu sporta ģimnāzijā uz sporta dienas sacensī-
bām.  

2008. gada 3. septembrī, Banku augstskolas 
konferenču zālē  studiju prorektore Brigita Balt-
ača pasniedza Atzinības rakstus Augstskolas 
studentiem - XVIII Universiādes dalībniekiem.  

AS "SEB banka" valdes loceklis Kaspars Dē-
liņš pasniedza  SEB  bankas  sporta stipendiju 
4Vv2 grupas studentam Aleksandram Šiškuno-
vam.  SEB sporta stipendiju var iegūt parādot 
savas spējas akadēmiskajā un sporta vidē, pār-
stāvot    Banku augstskolu Latvijas un starptau-
tiskā mērogā. 

Vērtēšanas kritēriji: 
• Labas sekmes (vidējā semestra atzīme virs 7 

ballēm); 
• Regulārs treniņu apmeklējums; 
• Regulāra piedalīšanās dažāda mēroga sporta 

sacensībās; 
• Augsti individuālie rādītāji (sporta spēlēs – 

statistika, individuālajos sporta veidos – sa-
censību rezultāti) un sasniegumi atbilstošas 
konkurences apstākļos; 

• Dalība Latvijas Universiādes spēlēs; 
• Aktīva dalība augstskolas sporta dzīvē un 

ārējos pasākumos. 
Starp godalgotajiem bija arī XXIX vasaras 

olimpisko spēļu Pekinā dalībnieks Igors Kazake-
vičs (soļošanā 16. vieta), kurš dalījās iespaidos 
par olimpiādi un atbildēja uz studentu jautāju-
miem.  

SPORTS 
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2008. gada būtiskākie notikumi saistīti ar 
personāla jautājumiem: 
• 04.09.2008., 10.09.2008. un 22.09.2008. notika 

Satversmes sapulces vēlēšanas. No adminis-
tratīvā personāla Satversmes sapulcē ievēlēti: 
Jānis Strautmanis, Staņislava Titova, Jānis 
Grasis, Tatjana Volkova, Emīlija Stikute – Liu-
kiša, Ilmārs Pilinieks, Sandra Ozoliņa, no aka-
dēmiskā personāla: Lāsma Lancmane, Līga 
Peiseniece, Dainis Kriķis, Biruta Pūle, Vene-
randa Grišāne, Inese Mavļutova, Viktorija 
Raņķevica, Maira Dumpe, Dita Danosa, Astrī-
da Stonāne, Jānis Hermanis, Ivars Brīvers, 
Uģis Zālītis, Andris Sarnovičs, Inta Spuldze-
niece, Lotārs Dubkēvičs, Daina Golde, Lidija 
Kalniņa, Valda Gavare, Kristaps Lešinskis, 
Astrīda Ģēģere – Zetterstroma, bet no studen-
tu vidus: Kristaps Jēkabsons, Anna Sunduko-
va, Dāvis Puķe, Santa Zvejniece, Eduards Ak-
sjoņenko, Ansis Kļaviņš un Kaspars Gražulis; 

• Satversmes sapulce  22.09.2008. apstiprināja 
Senāta locekļus no akadēmiskā personāla: 
Daini Kriķi; Venerandu Grišāni, Līgu Peise-
nieci, Uģi Zālīti, Valdu Gavari, Astrīdu Stonā-
ni, Astrīdu Ģēģeri - Zetterstromu, Lotāru 
Dubkēviču, Mairu Dumpi un Gitu Vērdiņu. 
30.09.2008. Satversmes sapulce apstiprināja 
studentu pārstāvjus Senātā: Santu Zvejnieci, 
Kasparu Gražuli un Luīzi Stonāni; 

• Izstrādāta Personāla politika, kas apstiprināta 
14.10.2008. Senāta sēdē; 

• Visiem darbiniekiem izstrādāti amatu aprak-
sti; 

• Nodrošināta akadēmiskā personāla attīstības 
pārrunu norise; 

• Noslēgts līgums ar apdrošināšanas kompāni-
ju un darbinieki nodrošināti ar BTA veselības 
apdrošināšanas polisēm.  

• 2008./2009. ak. gada sākumā veikta darbinie-
ku apmierinātības aptauja.  

PERSONĀLS 
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Darbinieku apmierinātības pētījums: 
2008./2009. ak. gada septembrī tika veikta ap-

tauja, lai uzzinātu personāla viedokli par darbu 
Banku augstskolā un noskaidrotu attīstības vir-
zienus turpmākajam darbam. Šī aptauja veikta 
papildus ikgadējai darbinieku novērtēšanai, kur 
individuālu pārrunu laikā tiek noskaidrots katra 
kolēģa personiskais viedoklis par apmierinātību 
ar darbu. 

Aptaujas veikšanai tika izmantota aptaujas 
lapa, kurā akadēmiskā un administratīvā perso-
nāla pārstāvji varēja novērtēt gan lietas, ar ku-
rām viņi ir apmierināti, gan arī paust kritiku un 
izteikt priekšlikumus par vēlamajām izmaiņām 
Banku augstskolas darba organizēšanā. 

Personāla attīstība: 
• 2008. gadā doktora grādu ieguva: Aija Grau-

diņa, Jānis Grasis un Dzintra Atstāja; 
• Docenta amatā ievēlēti: Gunta Kauliņa un El-

chin Jafarov; 

• 2008. gadā Banku augstskolas akadēmiskā 
personāla sastāvā bija: 2 profesori – Tatjana 
Volkova un Ivars Brīvers, 4 asociētie profesori 
- Jānis Strautmanis, Uģis Zālītis, Viktorija 
Raņķevica un Aija Graudiņa, 36 docenti un 8 
lektori; 

• Finanšu katedrā: 3 asociētie profesori, 13 do-
centi un 1 lektors; 

• Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas 
katedrā: 1 profesors, 6 docenti un 3 lektori; 

• Vadībzinību katedrā: 1 profesors, 1 asociētais 
profesors, 10 docenti un 3 lektori; 

• Svešvalodu katedrā: 7 docenti un 1 lektors. 
Izmaiņas struktūrā:  
• No 2008. gada 1. jūlija izveidota Mārketinga 

un sabiedrisko attiecību daļa; Kvalitātes un 
lietvedības daļa un Starptautisko studiju daļa; 

• Senāta sēdē 26.06.2008. ievēlēts prorektors 
infrastruktūras jautājumos. 
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Kvalitātes un lietvedības daļa tika izveidota 
pamatojoties uz Banku augstskolas 20.05.2008. 
Senāta sēdes Nr. 4 protokola lēmumu Nr. 9 „Par 
izmaiņām Banku augstskolas struktūrā”, apvie-
nojot Kvalitātes un Lietvedības daļas. Šāds lē-
mums tika pieņemts, lai padarītu efektīvāku 
Banku augstskolas dokumentu vadības sistēmas 
funkcionēšanu.  

Kvalitātes un lietvedības daļas nolikums tika 
apstiprināts 26.06.2008. Senāta sēdē, protokols 
Nr. 5.  

2008. gadā tika paplašinātas Kvalitātes daļas 
funkcijas, papildinot tās ar tādām jomām kā:  
• Augstskolas dokumentu vadības sistēmas 

operatīva funkcionēšana; 
• Arhīvu funkciju nodrošināšana; 
• Augstskolas attīstības mērķi.  

2008. gadā Banku augstskola turpināja Izcilī-
bas sistēmas galveno kvalitātes dokumentu ak-
tualizācijas un pilnveidošanas jomā.  

Tika uzsākta Banku augstskolas stratēģijas 
2010. – 2015. gadiem izstrāde. Tika organizēts 
seminārs, kurā tika definēti augstskolas vīzija, 
misija un pamatvērtības, kā arī struktūrvienību 
mērķi augstskolas attīstības veicināšanai. 

Izvirzīto vīzijas, misijas un pamatvērtības 
projektu varianti tika apspriesti atsevišķi struk-
tūrvienībās, izskatīti administratīvā un akadē-

miskā sastāva vadības sēdēs.  
Rektore Tatjana Volkova tos prezentēja Senā-

ta sanāksmē. 
Īpaša uzmanība tika pievērsta klientu, darbi-

nieku prasību apzināšanai un tirgus izpētes vei-
cināšanai, iekšējās komunikācijas efektivitātes 
paaugstināšanai, kas ir viens no galvenajiem Iz-
cilības standarta aizpildāmā pieteikuma prasī-
bām. 

Investors in Excellence ir starptautisks izcilī-
bas standarts, kas palīdzēs Augstskolai nepār-
traukti pilnveidot visas tās galvenās sfēras un 
jomas, ietverot līderību, darbiniekus un klientu 
rezultātus. Vienlaikus ir izvirzīts mērķis nodro-
šināt darbību atbilstoši „European quality stan-
darts and guidelines” prasībām, kā arī iegūt 
programmu starptautisko akreditāciju. 

Kvalitātes un lietvedības daļas viens no pa-
mata uzdevumiem ir organizēt Banku augstsko-
las dokumentu apriti, apstrādi, kontroli, uzskaiti 
un saglabāšanu atbilstoši LR normatīvajiem ak-
tiem par lietvedības un arhīva darbu. 

Paveiktie darbi 2008.gadā: 
• Tika veikta pārbaude augstskolas struktūrvie-

nībās par lietu noformējumu, esamību un at-
bilstību spēkā esošajai 2008. gada lietu no-
menklatūrai; 

 

KVALITĀTE un LIETVEDĪBA 
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• Tika veikts iepirkums Lietvedības Dokumen-
tu vadības sistēmas uzturēšanai un tika no-
slēgts līgums uz diviem gadiem ar A/S Digital 
Mind; 

• Sadarbībā A/S Digital Mind tika pārveidota 
Lietvedības dokumentu vadības sistēma. Tajā 
tika izveidoti jauni reģistri un pārveidoti jau 
esošie reģistri. Pilnveidošanas mērķis bija no-
drošināt dokumentu pārskatāmību, optimizēt 
dokumentu apriti un atvieglot programmas 
lietotāju darbu; 

• Tika veikta jauno Lietvedības dokumentu sis-
tēmas lietotāju apmācība; 

• Lietvedības dokumentu sistēmā tika izveidota 
kontroles atskaišu sistēma par Mācību jautā-
jumu komisijai iesniegtajiem iesniegumiem, 
tāpat izveidotas jaunas atskaišu veidošanas 
iespējas esošajos reģistros; 

• 2008. gadā tika izveidots jauns reģistrs rīkoju-
miem studiju jautājumos, tādejādi padarot 
rīkojumu plūsmu caurskatāmu un ērtu dar-
bam nepieciešamās informācijas iegūšanai; 

• Sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju daļu 
tika veikti papildināšanas un uzlabošanas 
darbi BAIS dokumentu sistēmā. Ir izveidotas 
jaunas dokumentu sadaļas, kas nodrošina ēr-
tu un ātru nepieciešamās informācijas atraša-
nu. 
BAIS dokumentu sistēma ir papildināta ar 

dokumentu paraugu formām, kas atvieglo 
Augstskolas darbinieku darbu. 

Iekšējie normatīvi: 
• Pamatojoties uz LR 2007. gada 27. septembra 

„Iesniegumu likums” tika izstrādāta un 
05.10.2008. apstiprināta „Iesniegumu iesnieg-
šanas un izskatīšanas kārtība” Nr.27-11/075. 
Ar šo kārtību ir apstiprināti Banku augstsko-
las apmeklētāju pieņemšanas laiki. Šī infor-
mācija ir izvietota BAIS un augstskolas mājas 
lapā; 

• 07.07.2008. tika apstiprināts „Dokumentu iz-
vērtēšanas ekspertu komisijas nolikums Nr. 
27-11/058”; 

• 05.01.2009. tika apstiprināta Lietu nomenkla-
tūra 2009. gadam. 
Arhīva darbība: 

• No augstskolas struktūrvienībām tika pār-
ņemtas  ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamās 
lietas par 2005., 2006. un 2007. gadu; 

• Ir veikta 2001. gada īslaicīgi glabājamo lietu 
izvērtēšana un iznīcināšana; 

• Atbilstoši Valsts arhīva prasībām, ir noformē-
tas  2004. gada lietas; akts saskaņots ar Latvi-
jas Valsts arhīvu; 

• Atbilstoši Valsts arhīva prasībām, ir noformē-
tas  2005. gada lietas. Ir akceptēta vēsturiskā 
izziņa Latvijas Valsts arhīvā par ilgtermiņa un 
pastāvīgi glabājamām 2005. gada lietām.  
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STUDIJU INFORMĀCIJAS DAĻA 
Studiju informācijas daļas darbība 2008. gadā: 

• Nodrošināti informatīvie pakalpojumi stu-
dentiem, sniedzot informāciju un konsultāci-
jas par studiju iespējām un kārtību augstsko-
lā, informējot par studiju procesu, kreditēša-
nas iespējām un citiem studiju jautājumiem; 

• Izstrādāta un īstenota izlaidumu sagatavoša-
nas kārtība, sagatavoti diplomi un diplomu 
pielikumi 658 absolventiem; 

• Izstrādāta un īstenota „Diplomu un diplomu 
pielikumu uzskaites, sagatavošanas un iz-
sniegšanas kārtība”; 

• Uzsākot 2008./2009. ak. gadu, nodrošināta 585 
studējošo imatrikulācija 1. kursā; 

• Pilnveidots un īstenots docētāju atalgojuma 
uzskaites process - sagatavota „BA ievēlēto 
docētāju un docētāju, kuriem BA nav pama-
tievēlēšanas vieta akadēmiskās slodzes izpil-
des uzskaites kārtība”; 

• Izstrādāta „Nodarbību saraksta plānošanas 
kārtība” – nodrošināts nepārtraukts studiju 
process; 

• Pilna laika studijās studējošie informēti par 
valsts galvojuma kredīta saņemšanas iespē-
jām, 2008. gadā kredītus saņēma 317 studējo-
šie; 

• Sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju daļu 
pilnveidota atskaišu un citas informācijas sa-
gatavošanas un iesniegšanas sistēma ārējām 
institūcijām un citām struktūrvienībām; 

• Pilnveidota dokumentu reģistrācija un saga-
tavošana Mācību jautājumu komisijas darba 
nodrošināšanai - sadarbībā ar Kvalitātes un 
lietvedības daļu izveidots studējošo iesniegu-
mu reģistrs un rīkojumu reģistrs studiju jau-
tājumos; 

• Sagatavotas un noslēgtas papildus vienošanās 
pie Studiju līguma augstskolā studējošajiem 
par visiem turpmākajiem studiju gadiem; 

• Pilnveidots brīvās izvēles studiju kursu re-
ģistrs un to plānošanas process – nodarbības  
vienlaicīgi saplānotas vairākām studējošo 
grupām kopā.  
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191
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155

182
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793

1036

724

658

2004./2005.

2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

1. līmeņa studijas Bakalaura studijas Maģistra studijas Kopā

 

Absolventu skaita dinamika Banku augstskolā 

Imatrikulēto studentu skaita dinamika Banku augstskolā 

278

248

152

145

304

363

364

276

248

212

155

157

0

15

17

7

830

838

688

585

2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

2008./2009.

1. līmeņa studijas Bakalaura studijas Maģistra studijas

Doktora studijas Kopā

Plāni 2009. gadam: 
• Sadarbībā ar citām BA struktūrvienībām no-

drošināt studiju programmu kvalitatīvu īste-
nošana un koordinēšana atbilstoši senātā ap-
stiprinātajām studiju programmām; 

• Augstas kvalitātes konsultāciju un informāci-
jas sniegšana studējošajiem par Banku augst-
skolas vadības lēmumiem, un ar studiju pro-
cesu saistītiem jautājumiem; 

• 2009./2010. ak. gadā nodrošināt kvalitatīvu 

diplomu un diplomu pielikumu sagatavoša-
nu visu augstskolas studiju programmu ab-
solventiem; 

• Augstskolas 2009./2010. ak. gada uzņemšanas 
procesa un ar to saistītās dokumentācijas no-
drošināšana; 

• Pilnveidot studentu akadēmisko saistību kon-
troles sistēmu, uzlabojot augstskolas sekmju 
administrēšanas sistēmu. 
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Banku augstskolas darbība vērsta uz starptau-
tiskas akreditācijas iegūšanu ar mērķi realizēt 
augstskolas stratēģiju ceļā uz Izcilības modeli un 
starptautisku atpazīstamību.  

 ES Mūžizglītības Erasmus programma dod 
iespēju Banku augstskolas studentiem studēt 
ārvalstu augstskolās. 2008./2009. ak. gadā ārval-
stīs studē 69 augstskolas studenti, praksē ārval-
stu uzņēmumos ir devušies 7 augstskolas stu-
denti. Banku augstskolas studenti studē Austrijā, 
Beļģijā, Dānijā, Francijā, Lihtenšteinā, Nīderlan-
dē, Norvēģijā, Portugālē, Somijā, Slovākijā, Vāci-
jā.  

Studenti uzsver, ka iespējas studēt ārzemēs 
sekmē studentu karjeras izaugsmi, nodrošinot 
konkurētspēju ne tikai vietējā, bet arī starptautis-
kā līmenī. Studenti studiju periodu ārzemēs vēr-
tē ļoti pozitīvi. Ļoti populāras ir studiju prog-
rammas, kuras piedāvā Beļģija, Dānija, Portugā-
le, Nīderlande un Norvēģija. 

Banku augstskolas studenti ir sekmīgi piedalī-
jušies dažādos starptautiskos projektos. 
2007./2008. ak. gadā 51 students un 19 docētāji 
piedalījušies 8 starptautisko lietišķo pētījumu 
izstrādē un to prezentācijā. 2008. martā Banku 

augstskolā notika starptautiskā biznesa nedēļa.
(European Accountancy week), kurā piedalījās 16. 
Banku augstskolas studenti. Projektā bija pār-
stāvji no Beļģijas, Francijas, Spānijas, Somijas, 
Vācijas, Grieķijas un Čehijas augstskolām. 

Pilnu Uzņēmējdarbības vadīšana bakalaura 
studiju programmu Banku augstskolā ir izvēlē-
jusies apgūt Laura Parnasalu,  līdz šim  viņa stu-
dēja Īslandes universitātē. 

Kā viens no starptautiskās sadarbības veicino-
šiem faktoriem, kam ir būtiska loma augstskolas 
internacionalizācijas nodrošināšanā, ir ārvalstu 
vieslektoru uzņemšana. 2008. gadā Banku augst-
skolā lekcijas lasīja 14 ārvalstu vieslektori. Stu-
dentiem tā ir iespēja gūt jaunas zināšanas un in-
formāciju par biznesa sfēras aktualitātēm un at-
tīstību ārzemēs, kā arī iepazīties ar katrai valstij 
raksturīgajām kultūras un uzņēmējdarbības vi-
des atšķirībām. 

Banku augstskolas docētāji ir bijuši pieredzes 
apmaiņā un lasījuši lekcijas daudzās ārvalstu 
augstskolās.  

2008./2009. ak. gadā lekcijas, seminārus un 
projektus jau ir vadījuši 16 Banku augstskolas 
docētāji. 

STARPTAUTISKO STUDIJU DAĻA 
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2007./2008. ak. gada pavasara semestrī Banku 
augstskolā profesionālā bakalaura studiju prog-
rammā “Uzņēmējdarbības vadīšana” studijas 
uzsāka 23 starptautiskās Erasmus programmas 
studenti.  

Ārzemju studenti pārstāvēja dažādu Eiropas 
valstu augstskolas: Universite Nancy (Francija), 
Lucee Tezenas du Montcel (Francija), Fachhochschu-

le Joanneum (Austrija), Brno University of 

Technology (Čehija), Instituto Politecnico de Coim-

bra (Portugāle), Fachhochschule Brandenburg 

(Vācija), Fachhochschule Frankfurt am Main 

(Vācija), Fachhochschule Osnabrueck (Vācija), 
Jyvaskyla University of Applied Sciences (Somija), 
Tietgen Business College (Dānija), Vilnius College 
(Lietuva).  

Ārvalstu studenti  studijas Banku augstskolā 
turpināja līdz pavasara semestra beigām turpi-
nās līdz semestra beigām - 15. jūnijam.  

ERASMUS studenti Banku augstskolā 
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KARJERAS CENTRS 
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Karjeras centra darbības mērķis ir īstenot Ban-
ku augstskolas sadarbību ar prakses un darba 
devējiem, prakses un darba devēju organizāci-
jām, apvienībām, kamerām, Banku augstskolas 
absolventiem, plānot, organizēt un kontrolēt 
prakses norisi. 

Banku augstskolai ir senas tradīcijas veiksmī-
gi un sekmīgi sadarboties ar darba devējiem. 

2008. gada 11. un 12.novembrī, jau septīto ga-
du pēc kārtas, Banku augstskolā norisinājās ik-
gadējais karjerai veltītais pasākums „Karjeras 
dienas 2008” ar devīzi: „Tavas karjeras iespējas – 
Tavas radošās personības izaugsmei”. Pasākuma 
mērķis bija tradicionāls, kā katru gadu, proti: 
sniegt informāciju par uzņēmumiem un to attīs-
tības perspektīvām un par studentu – darbinie-
ku izaugsmes un karjeras iespējām šajos uzņē-
mumos. Pasākumā piedalījās un prezentēja sevi 
gan Latvijas komercbankas un auditorkompāni-

jas, gan dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvji, 
valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas, LR 
Saeimas deputāti un Banku augstskolas absol-
venti. 

2008. gadā pasākuma novitāte bija tas, ka pa-
sākums noritēja 2 darba dienas, proti, 11. un 12. 
novembrī. Un, tā kā darba devēji bija izstādījuši 
savus reklāmas stendus Banku augstskolas vesti-
bilos jau 11. novembrī, tad studenti, ieskaitot tos, 
kuri studē vakarā, 2 darba dienas varēja šos 
stendus aplūkot un saņemt nepieciešamo infor-
māciju. 

Pasākuma laikā studenti varēja klātienē tik-
ties ar potenciālajiem darba devējiem, atrast sev 
piemērotas prakses un darba vietas, kā arī, bija 
iespēja noklausīties uzņēmumu prezentācijas un 
rast atbildes uz jautājumiem par konkrētu noza-
ru darba tirgu un tā attīstība tendencēm. 
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Studenti klātienē iepazinās ar tādiem pasāku-
ma dalībniekiem, kā: AIESEC Latvia, AS „DnB 

NORD Banka”, AS „Hansabanka” („Swedbank”), 

AS „SEB banka”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecī-

bas kamera, SIA „Deloitte Latvia”, SIA 

„Creditreform Latvija”, SIA „Ernst & Young Bal-

t i c ” ,  S I A  „ K P M G  B a l t i c s ” ,  S I A 

„PricewaterhouseCoopers”, SIA „TietoEnator”, Line-

data Services Latvia, WorkingDay Latvia, SIA 

„Assistant to business”, SIA „Latvija Statoil”, Latvi-

jas Republikas Finanšu ministrija, biedrība „Līdere”. 
Ar studentiem tikās arī LR Saeimas deputāte 
Sandra Kalniete. 

Lielu interesi studenti izrādīja, tiekoties ar 
Banku augstskolas absolventiem – savu uzņē-
mumu dibinātājiem un vadītājiem – Matīsu Gai-
galu (SIA „Zettool”), Aigaru Tatarčuku (SIA 
„Mikromaksājumi”), Ingu Uvarovu (SIA „BI con-

sulting”), un ar absolventu Raiti Vilciņu, kurš 
pārstāvēja SIA „Hanza Konsultācijas”. 

2008. gada 11. jūnijā Banku augstskolā tika 
aicināti darba devēji uz tikšanos ar Banku augst-
skolas docētājiem un vadību. Pasākuma mērķis: 
sadarbības veicināšana starp darba devējiem un 
Banku augstskolu un pateicības izteikšana darba 
devējiem par sadarbību. Seminārā piedalījās 
Banku augstskolas studiju prorektore, program-

mu direktori, katedru vadītāji, docētāji, darba 
devēji un Studentu padome. Semināra gaitā noti-
ka diskusijas starp darba devējiem un Banku 
augstskolas vadību par studiju procesa norisi, 
par darba tirgus aktualitātēm, par studiju kvali-
tāti. Tika apspriesti un tika diskutēts arī par dar-
ba devēju anketēšanas rezultātiem, kas šogad 
notika, gatavojoties šim pasākumam.  

2008. gadā Karjeras centrs veica darba devēju 
anketēšanu un rezultātā tika saņemtas 26 darba 
devēju anketas, no tām: 10 bankas, 4 audita 
kompānijas, 3 valsts iestādes un 9 citu dažādu 
nozaru uzņēmumi. Anketēšanas rezultāti tiks 
izmantoti par pamatu Banku augstskolas studiju 
procesa un prakses organizēšanas turpmākai 
pilnveidošanai. Kopumā anketu rezultāti bija 
pozitīvi, darba devēji sniedza vērtējumus dažā-
dās pozīcijās vērtējuma skalā no vāji – izcili. Ko-
pējā studentu sagatavotība atbilstoši darba tir-
gus prasībām no vairuma darba devējiem tika 
novērtēta kā laba un teicama (20 darba devēji).  

Pēdējā gada laikā esam novērojuši tendenci, 
ka sadarbības partnera kontaktpersonai mainot 
darba vietu, tā cenšas arī jaunajā darba vietā tur-
pināt sadarbību ar Banku augstskolu un, pro-
tams, saglabājas jau esošie partneri.  

Prakses vadītājs Ilmārs Pilinieks un Karjeras centra vadītāja Terēza Korsaka 
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Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt augstsko-
las studiju procesu un zinātnisko darbību un 
sniegt studentiem, docētājiem un citiem apmek-
lētājiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos, informatī-
vos un kopēšanas pakalpojumus. Banku augst-
skolas Bibliotēka atrodas K. Valdemāra ielā 161. 
Tā sastāv no divām daļām – no abonementa 1. 
stāvā un lasītavas 3. stāvā. 

Lai nodrošinātu studentu patstāvīgā darba 
iespējas, Bibliotēka piedāvā Latvijas Republikas 
likumus un citus normatīvos dokumentus, mo-
nogrāfijas, izziņu literatūru, statistikas datus, 
interneta tīkla resursus u.c. materiālus un pakal-
pojumus. Banku augstskolas bibliotēkā ir ap 
16 000 monogrāfisko izdevumu eksemplāru un 
citu informācijas vienību un 1559 turpinājumiz-
devumu eksemplāru. Elektroniskais katalogs 
satur 3887 ierakstus. 

Bibliotēka regulāri saņem gan Latvijā, gan 
ārvalstīs izdotus periodiskos izdevumus. Lasīta-
vā ir pieejami 10 nosaukumu laikraksti (Diena, 
Dienas Bizness, Latvijas Vēstnesis, Izglītība un 
Kultūra u.c.) un 22 nosaukumu žurnāli (Latvijas 

Ekonomists, Kapitāls, Uzņēmēja Biļetens, Finan-
sists, Grāmatvedība un Revīzija, Bilance, u.c.), kā 
arī dažādi statistikas krājumi (Ziņojums par Lat-
vijas tautsaimniecības attīstību, Latvijas makro-
ekonomiskie rādītāji, Uzņēmējdarbības finansi-
ālie rādītāji u.c.) un uzziņu izdevumi. Bibliotēka 
saņem gan Latvijas Bankas izdevumus, gan arī 
citus informatīvos materiālus. No ārzemju izde-
vumiem tiek abonēti: The Economist, Focus, Fi-
nancial Times, The McKinsey Quarterly, Har-
vard Business Review, MIT Sloan Management 
Review un Baltic Journal of Management. Grā-
matu fonds izveidots atbilstoši Banku augstsko-
las specializācijai un tiek nemitīgi papildināts. 
Bibliotēkas krājumā visplašāk pārstāvētā litera-
tūra ir saistīta ar banku zinību, finanšu un uzņē-
mējdarbības jautājumiem. 

2008. gadā Bibliotēkas krājums papildināts 
par 1450 eksemplāriem. Vadībzinībās un uzņē-
mējdarbībā 2008.gadā krājums ir papildināts par 
502 eksemplāriem, finansēs - ar 312 eksemplā-
riem. 

 

BIBLIOTĒKA 
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Bibliotēka abonē šādas elektroniskās datu bā-
zes: NAIS, LETA, BNS, LURSOFT (laikrakstu 
bibliotēka), EBSCO (4500 nosaukumu žurnālu 
rakstu pilnie teksti), EMERALD, SPRINGER, 
Dienas Bizness (arhīvs) un Latvijas Vēstnesis 
(arhīvs). 

Bibliotēkai ir elektroniskais katalogs, kas tiek 
veidots integrētajā bibliotekārajā sistēmā ALISE. 
Tas nodrošina izdevumu meklēšanu pēc dažā-
diem parametriem. Bibliotēkas katalogs ir pie-
ejams arī internetā. Visi bibliotekārie procesi – 
komplektēšana, lasītāju apkalpošana, atskaišu 
un uzziņu veidošana arī notiek sistēmā ALISE. 

Jebkurš lietotājs var meklēt informāciju elek-
troniskajā katalogā, noskaidrot eksemplāru ziņas 
(skaitu un novietojumu) un apskatīt informācijas 
avota aprakstu. 

Bibliotēkas sistēma ALISE paredz iespēju au-
torizētiem lietotājiem kontrolēt savu konta stā-
vokli, lūgt termiņa pagarinājumu un veikt grā-
matu rezervēšanu. Autorizācijas datus var sa-
ņemt pie bibliotekāra. 

Banku augstskolas Bibliotēka ir dalībniece 
projektā „13 Augstskolu un speciālo bibliotēku 
virtuālais kopkatalogs”, līdz ar to lasītājiem ir 

iespējams veikt informācijas meklējumus 13 bib-
liotēkās vienlaicīgi. No valsts aģentūras 
“Kultūras informācijas sistēmas” tiek saņemta 
informācija par ārvalstu datu bāžu izmēģināju-
miem. 

Kopš 2002. gada septembra Banku augstsko-
las bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku 
asociācijas locekle. Dalība asociācijā nodrošina 
sadarbību ar citu augstskolu bibliotēkām un in-
formāciju par nozares aktualitātēm. 

Lasītavā studentu vajadzībām ir 21 dators ar 
pieeju internetam, tiek nodrošinātas drukāšanas 
un kopēšanas iespējas. Darbam lasītavā ir pieeja-
mas visas grāmatas, statistikas materiāli, preses 
izdevumi un datu bāzes. Ir iespējas strādāt arī ar 
portatīvajiem datoriem. 

Plāni 2009.gadam: 
• Pārveidot un uzlabot Banku augstskolas mā-

jas lapā Bibliotēkas sadaļu; 
• Papildināt bibliotēkas krājumu jauno studiju 

programmu vajadzībām; 
• Celt darbinieku kvalifikāciju un uzlabot sveš-

valodu zināšanas; 
• Veikt aptauju par lietotāju apmierinātību ar 

bibliotēkas pakalpojumiem. 
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Banku augstskolā 2008. gadā tika īstenoti da-
žādu Eiropas Savienības programmu līdzfinan-
sēti projekti, iesaistot gan pasniedzējus un admi-
nistratīvo personālu, gan arī studentus.  
• Eiropas Komisijas 6. Ietvarprogrammas fi-

nansēts projekts:  
Fostering the Public Debate on University Sup-

port of Female Scientists to Start a Business 

(FemStart) 

Banku augstskola kopš 2006. gada septembra 
ir iesaistījusies Eiropas Komisijas finansētās 6. 
ietvarprogrammas prioritātes „Zinātne un sa-
biedrība” projekta ”Fostering the public debate on 

university support of female scientists to start a busi-

ness”(FemStart) īstenošanā. Projekta mērķis ir 
aktivizēt sieviešu – zinātnieču iesaistīšanos pat-
stāvīgā uzņēmējdarbībā, sekmējot jaunu pakal-
pojumu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, pro-
duktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, 
tādējādi veicinot Lisabonas stratēģijā noteikto 
mērķu sasniegšanu – globālajos konkurences 
apstākļos veicināt uzņēmējdarbības izaugsmi 
Eiropas Savienībā. Projektā piedalās arī sadarbī-
bas partneri no Vācijas, Nīderlandes, Spānijas, 

Rumānijas un Polijas. 
Banku augstskola 2008. gada 17. un 18. janvā-

rī FemStart projekta ietvaros rīkoja starptautisku 
konferenci sabiedrības diskusijas veicināšanai 
par atbalstu sievietēm zinātniecēm uzņēmējdar-
bības uzsākšanai. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2006. gada sep-
tembra līdz 2009. gada februārim.  
• Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas 

finanšu instrumentu granta līdzfinansēts 
projekts: 
“Priekšnoteikumu sagatavošana multi-

funkcionālas apmācību programmas ieviešanai Banku 

augstskolā un konsorcija paplašināšana projekta ie-

snieguma sagatavošanai” 

Projekts tika īstenots partnerībā ar Baltijas Da-
toru Akadēmiju un apvienību “Apeirons”. 

Partneru galvenās aktivitātes vērstas uz pro-
jekta sagatavošanu un konsorcija paplašināšanu, 
ar mērķi Banku Augstskolā ieviest multifunkci-
onālu apmācību programmu uzņēmējdarbības 
uzsākšanā, kura būs pieejama dažādām mērķ-
grupām ar līdz šim ierobežotu pieeju formālajai 
izglītībai. 
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Projekta īstenošanas laiks: no 2007. gada ok-
tobra līdz 2008. gada jūnijam. 
• Eiropas Kopienas Programmas Nodarbinātī-

bai un sociālai solidaritātei – PROGRESS 
(2007.-2013.g.) līdzfinansēts projekts: 
„Informēšanas kampaņa par pret-diskriminācijas 

jautājumiem ārzemju studentiem Latvijā „Tu esi tie-

šām aicināts!” 

Projekts tika īstenots sadarbībā ar Rektoru 
padomes atbalsta biedrību, Latvijas universitāti, 
Rīgas Tehnisko universitāti, Baltijas Starptautis-
ko akadēmiju un Biznesa augstskolu Turība.  

Projekta mērķi: veicināt diskusijas par tole-
ranci pret ārzemju studentiem un iecietības vei-
cināšanu Latvijas studentu vidū, informēt sa-
biedrību par starpkultūru saskarsmes nozīmi 
zināšanu sabiedrības veidošanā, iesaistīt vietējos 
un ārzemju studentus starpkultūru dialoga vei-
cināšanā. 

Projekta ietvaros tika organizēta ārzemju stu-
dentu aptauja, apaļā galda diskusijas, ārzemju 

studentu dienas 4 Latvijas augstskolās, apmācī-
bu semināri ārzemju studentiem par starpkultū-
ru saskarsmes jautājumiem, radošā darbnīca 
„Saglabāsim pasaules dažādību”, izdots CD 
„Praktiski padomi ārzemju studentam studējot 
Latvijā”. Banku augstskolā 2008.gada 29.maijā 
tika rīkota konference „Veicinot toleranci Latvi-
jā” ar mērķi veicināt diskusijas par toleranci pret 
ārzemju studentiem un iecietības veicināšanu 
Latvijas studentu vidū, kā arī informēt sabiedrī-
bu par starpkultūru saskarsmes nozīmi zināšanu 
sabiedrības veidošanā.  

Projekta īstenošanas laiks: no 2008. gada feb-
ruāra līdz 2008. gada novembrim. 

Lai veicinātu studentu un docētāju mobilitāti, 
sekmētu starptautiskās pieredzes pielietošanu 
mācību darbā, Banku augstskola 2008. gadā aktī-
vi piedalījās ES izglītības programmu Socrates/
Erasmus, Leonardo da Vinci studiju mobilitātes 
projektu īstenošanā.  

 

Banku augstskolas projektu vadītājas - D. Poriete un A. RantiĦa 
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Mēs dzīvojam mainīgā pasaulē, kurā nedrīkst ne uz mirkli apstāties attīstībā. Viss apkārt mai-
nās tik strauji, ka mūsu konkurētspēja ir pilnībā atkarīga no mūsu spējām pielāgoties un mainī-
ties. 

Mūsu augstskolas mērķis ir veiksmīgi iekļauties starptautiskajā tirgū ar kvalitatīvu studiju 
programmu piedāvājumu. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešami nepārtraukti un sistemātiski in-
frastruktūras uzlabojumi. 

Augstskola ir uzsākusi ļoti nozīmīgu projektu - Banku augstskolas studentu pilsētiņas kom-
pleksa attīstību, kura realizācijas rezultātā mēs iegūsim jaunas telpas un mūsdienām atbilstošu 
infrastruktūru, kas pavērs iespēju vēl straujākai attīstībai starptautiskajā tirgū. 

Viens no svarīgākajiem attīstības faktoriem mūsdienās ir informācija un tās apmaiņas ātrums, 
tādēļ ir jāiet vienā solī ar informāciju tehnoloģiju attīstību, kuru augstskolā veiksmīgi nodrošina 
Informācijas tehnoloģiju daļa. Pašlaik prioritārs uzdevums ir attīstīt un pilnveidot Banku augst-
skolas informatīvo sistēmu (BAIS). 

Kvalitatīvs studiju process nav iedomājams bez infrastruktūras un atbalsta, kuru Banku 
augstskolā nodrošina Informācijas tehnoloģiju daļa, Saimniecības daļa un Viesnīca. 
 Novēlu visiem drosmi uzdrošināties un spēt mainīties līdzi pasaulei! 

 
Andis Balodis, 
prorektors infrastruktūras jautājumos (pārskata periodā) 

Prorektora infrastruktūras jautājumos uzruna 
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2008. gada 6. oktobrī Ministru kabinets deva 
atļauju Banku augstskolai slēgt iepirkuma līgu-
mu par telpu ilgtermiņa nomu uz 30 gadiem ar 
publiskā iepirkuma procedūras rezultātā izvēlē-
to pretendentu. Projekta mērķis ir nodrošināt 
augstskolas darbībai nepieciešamo modernu tel-
pu kompleksu atbilstoši starptautiskiem stan-
dartiem.  

Banku augstskolas attīstības stratēģija ir vēr-
sta uz tās internacionalizāciju, tai skaitā, uz aug-
stākās izglītības eksportu, sniedzot savu ieguldī-

jumu Latvijas konkurētspējas veicināšanā.  
Jaunais Augstskolas ēku komplekss plānots 

kā pirmais šāda veida projekts Baltijas valstīs 
publiskās privātās partnerības ietvaros, kas no-
drošinās studiju iespējas 3000 studentiem no 
Latvijas un ārvalstīm. Ņemot vērā arī studentu 
viesnīcu trūkumu Rīgā, jaunajā ēku kompleksā 
ir paredzēts nodrošināt studentu viesnīcas pa-
kalpojumus, kā arī sporta un aktīvās atpūtas pa-
vadīšanas iespējas. 

 

STUDENTU PILSĒTAS PROJEKTA ATTĪSTĪBA 
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INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 
2008. gada sākumā tika nodota ekspluatācijā 

videonovērošanas sistēma, kas ikdienā fiksē no-
tikumus svarīgākajās Banku augstskolas ēku 
vietās un līdz ar to ļāva palielināt drošības līme-
ni. Kameras ir krietns atspaids ēkas dežuran-
tiem, kas ļauj tiem pārraudzīt plašu teritoriju, ko 
savādāk būtu grūti paveikt. 

Sadarbībā ar Lietuvas kompāniju ADScreen 
ēkā Rīgā, K.Valdemāra 161 tika uzstādīts bez-
maksas informatīvais ekrāns, kurā augstskolai 
iespējams parādīt aktuālos jaunumus. Sadarbī-
bas partneri patstāvīgi attīstīja sistēmas iespējas 
un papildus Banku augstskolas informācijai 
un sponsoru reklāmām, iespējams attēlot arī 
jaunākās TV ziņas un jebkuru video vai audio 
materiālu. 

2007. gada otrajā pusē uzsāktais publiskais 
iepirkums par BAIS uzturēšanu un attīstīšanu uz 
2 gadiem veiksmīgi beidzās ar noslēgtu līgumu 
starp Banku augstskolu un A/S Exigen Services 
Latvia. Kā pirmais uzdevums jaunajiem sistēmas 
uzturētājiem tika izvirzīts uzņemšanas moduļa 
izstrāde, piemērojoties jaunākajām uzņemša-
nas prasībām. Rezultātā izdevās ne tikai izveidot 
uzskaites un datu apstrādes vidi uzņemšanas 
cikla darbiniekiem, bet arī Latvijā unikālu web 
vidi  - Uzņemšanas portālu - topošajiem studen-
tiem. Uzņemšanas portāls dod iespēju jau 
priekšlaicīgi iesniegt datus par sevi un reģistrē-
ties vēlamajām programmām, uzzināt precīzu 
informāciju par to, kur un kad jāierodas iesniegt 
dokumentus, noskaidrot par uzņemšanas kon-
kursa rezultātiem un līguma slēgšanas vietu un 

laiku, kā arī saņemt pieejas datus BAIS sistēmai 
krietni pirms studiju uzsākšanas. Kā atzina Lat-
vijas prese un veiktā izpēte, tad šāds portāls Lat-
vijas akadēmiskajā vidē 2008. gadā bija vienī-
gais. 

Pēc uzņemšanas cikla - gada otrajā pusē tika 
uzsākts nopietns darbs pie informācijas sistēmas 
vīzijas izstrādes sadarbojoties ar BAIS uzturētāju 
A/S Exigen Services Latvia.  

Regulāru vadības līmeņa tikšanos laikā tika 
izstrādāta informācijas sistēmas arhitektūras 
shēma un noteikti galvenie uzdevumi. Ir uzsākts 
darbs pie nākamās BAIS versijas izstrādes. 

Informācijas pieejamības paaugstināšanai 
2008. gada vidū tika iegādāti un ēkas 1. un 2. stā-
vā uzstādīti 2 publiskie kioskdatori. Kioskdato-
ros ir pieejama interneta pārlūkprogramma ar 
iespēju apskatīt gan Banku augstskolas iekšējo 
mājas lapu un informatīvo sistēmu, gan citas in-
terneta lapas.  

2008. gada oktobrī, izmantojot jaunu finansē-
šanas veidu - datortehnikas nomu, izdevās no-
mainīt esošās 35 vietu datorklases datorus pret 
moderniem un jaudīgiem datoriem. IT daļa da-
tortehnikas sagatavošanu un uzstādīšanu veica 
pilnībā netraucējot studiju procesam, kas ņemot 
vērā datoru apjomu, laika limitu un IT daļas ne-
lielo štatu bija vērā ņemams sasniegums. 

Gada nogalē IT daļa, sadarbojoties ar BAIS 
uzturētāju, veica sistēmas pārņemšanas procesā 
fiksēto kļūdu BAIS2 programmatūrā analīzi un 
labošanu, kā rezultātā tika izveidota jauna versi-
ja, kuru paredzēts ieviest 2009. gada sākumā. 

 



PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 2008 | 71 

 

 

2008. gadā Saimniecības daļa veica darbus 
atbilstoši rīcības plānam un tie, galvenokārt, bija 
saistīti ar infrastruktūras, darba aizsardzības, 
studējošo un darbinieku mikroklimata, darbinie-
ku darba un studiju procesa nodrošināšanu. 

Būtiskākie paveiktie darbi Banku augstskolas 
ēkā Rīgā, K. Valdemāra ielā 161: 
• Jaunu pasažieru liftu iegāde, uzstādīšana un 

ar to saistīto remontdarbu veikšana par kopē-
jo summu Ls 109 542,00; 

• Jumta seguma nomainīšana 746 m2 platībā 
par kopējo summu Ls 20 820,00; 

• 206. klausītavas un tai pieguļošā gaiteņa 48 
m2 platībā pārbūve par 3 darba kabinetiem 
Studiju informācijas daļas personālam par 
kopējo summu Ls 4 921,00; 

• Galvenajās trepēs metāla drošības pa-
pildaprīkojuma uzstādīšana par summu Ls 3 
621,00; 

• Sagatavojot klausītavas, Viesnīcu, administra-
tīvās un citas telpas 2008./2009. ak. gadam 
Saimniecības daļas spēkiem tika veikta logu 
apmaļu, rāmju, palodžu, durvju un radiatoru 

pārkrāsošana, tapešu daļēja pārlīmēšana un 
krāsošana apmēram 1300 m2 un citi remont-
darbi. 
2008. gadā augstskolā tika veikti 16 publiskie 

iepirkumi, kas saistīti ar infrastruktūru, piemē-
ram: 
• Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana Rīgā, 

K.Valdemāra ielā 161; 
• Ar pasažieru liftu uzstādīšanu saistīti būvdar-

bi Rīgā, K.Valdemāra ielā 161; 
• Ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 161 apdrošināša-

na. 
Tāpat sagatavots un iesniegts pārskats Iepir-

kumu uzraudzības birojam atšifrētā veidā par 
iepirkumiem 2007. gadā. 

Banku augstskolas absolventu izlaidumi no-
drošināti ar ziediem, to kompozīcijām, pārtikas 
precēm, transporta pakalpojumiem un veikti citi 
pakalpojumi. 

Sagatavotas Dienesta viesnīcas telpas ārzemju 
un Banku augstskolas studentu vajadzībām. 

Veikta Saimniecības daļas darbinieku profesi-
onālā vērtēšana.  

SAIMNIECĪBAS DAĻA 

Banku augstskolas Viesnīcas darbības nodro-
šināšanai 2008. gadā tika apstiprināti sekojoši 
iekšējie normatīvie akti: Banku augstskolas Vies-
nīcas nolikums - apstiprināts 16.12.2008. Senāta 
sēdē un Banku augstskolas Viesnīcas iekšējās 
kārtības noteikumi - apstiprināti 16.12.2008. Se-
nāta sēdē. 

Banku augstskolas Viesnīcā no 01.01.2008. 
līdz 01.07.2008. dzīvoja 132 Banku augstskolas 
studenti un 17 ERASMUS studentu apmaiņas 
programmas studenti. 2008. gada vasaras mēne-
šos Viesnīcā dzīvoja apmēram 35 studenti. 
2008./2009. ak. gada sākumā tika noslēgti 174 
īres līgumi.  

Nozīmīgākie Viesnīcas darbinieku paveiktie 
darbi 2008. gadā bija:  
• Tika plānots Banku augstskolas studentu iz-

vietojums Viesnīcā; 
• Tika noslēgti īres līgumi gan ar Banku augst-

skolas studentiem, gan ar ERASMUS prog-
rammas studentiem; 

• Savlaicīgi tika kontrolēta īres maksas termiņu 
ievērošana; 

• Tika veikta esošās Viesnīcas veļas  krājumu 
uzskaite, glabāšana un norakstīšana, tika pa-
pildināti veļas krājumi; 

• Tika veikti kontroles pasākumi ar mērķi pār-
baudīt kārtību un atbilstību iekšējās kārtības 
noteikumiem; 

• Nomainīta daļa no matračiem. 
Plāni 2009. gadam: 

• Iegādāties jaunus tekstilizstrādājumus Viesnī-
cas vajadzībām; 

• Sagatavot Viesnīcu Banku augstskolas un ār-
zemju studentu uzņemšanai; 

• Organizēt un veicināt Viesnīcas klientu pie-
saisti, nodrošināt pēc iespējas lielāku Viesnī-
cas telpu izmantošanu; 

• Nodrošināt Banku augstskolas Viesnīcas kva-
litatīvu un efektīvu darbību. 

 
 

VIESNĪCA 



72 | BANKU AUGSTSKOLA  

 

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 
Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Banku 

augstskolas darbību 2008. gadā 
Banku augstskola 2008. gadā turpināja īstenot 

tās misiju, veidot augstskolu par Eiropas augstā-
kā izglītības telpā funkcionējošu, finansiāli stabi-
lu augstākās izglītības iestādi, kas, balstoties uz 
augsti kvalificētu un motivētu personālu, mo-
dernām tehnoloģijām, kvalitātes vadīšanas sistē-
mu un augstu reputāciju, nodrošina izcilu finan-
šu un uzņēmējdarbības vadīšanas izglītību rado-
šām personībām. 

Līdz ar to Banku augstskolas finanses ir virzī-
tas stratēģisko mērķu sasniegšanai: 
• Sagatavot akadēmiski un profesionāli izglīto-

tus speciālistus Latvijas tautsaimniecībai; 
• Sekmēt absolventu konkurētspēju vienotā 

Latvijas un Eiropas darba tirgū; 
• Veidot vispusīgi izglītotu un radoši domājošu 

personību; 
• Nodrošināt kvalitatīvu augstskolas attīstību 

dinamiski mainīgajā vidē. 
Banku augstskola ir ieņēmusi noteiktu un bū-

tisku vietu kopējā Latvijas augstākās izglītības 
sistēmā, sagatavojot speciālistus ar plašām zinā-
šanām vadībzinību un ekonomikas izglītības 
jomās. 

Banku augstskolas darbība un finanšu re-
zultāti 

2008. gadā Banku augstskolā tika uzņemti 578 
jauni studenti, no tiem 332 studenti pilna laika 
bakalaura un profesionālajās studiju program-
mās, 157 studenti maģistra studiju programmā, 
89 studenti nepilna laika bakalaura un profesi-
onālajās studiju programmās un 7 studenti dok-
tora studiju programmā.  
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Uz 2008. gada 31. decembri Banku augstskolā 
kopējais studentu skaits bija 2 201, no kuriem 1 
344 studenti pilna laika bakalaura un profesi-
onālajās studiju programmās, 332 studenti ma-
ģistra studiju programmā, 21 students doktora 
studiju programmā un 504 studenti nepilna lai-
ka bakalaura un profesionālajās studiju prog-
rammās. 

Kopējais Banku augstskolas personāls sastāda 
173 (t.sk. saimnieciskais personāls 33). Akadē-
miskā personāla skaits - 50 darbinieki  

Pašu ieņēmumi 2008. gadā sastādīja Ls 
2 785 586,54, t.i., par Ls 147 536,78 vairāk nekā 
2007. gadā. 

Studiju maksa, kas ir galvenais ieņēmumu 
avots, sastādīja 94,53 procentus no kopējiem ie-
ņēmumiem. Faktiskie ieņēmumi no studiju mak-
sas bija par aptuveni 200 000 Ls mazāki nekā 
plānots, jo 2008./2009. ak. gadā netika uzņemts 
plānotais studentu skaits. 

Studiju maksa tiem studējošiem, kuri mācības 
uzsāka 2008. gadā, par visu studiju laiku sastā-
da: pilna laika 1. līmeņa profesionālo studiju 
programmai Uzņēmējdarbība” Ls 2 976,00, stu-
diju programmai „Banku darbība” – Ls 3 720,00, 
nepilna laika 1. līmeņa profesionālo studiju 
programmai „Uzņēmējdarbība” Ls 2 526,00, stu-
diju programmai „Banku darbība” – Ls 2 661,00, 
pilna laika studijās profesionālajās bakalaura 
līmeņa studijās Ls 6 940,00, nepilna laika studijās 
Ls 6 350,00. Maģistratūras studiju programmās 
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna lai-
ka studiju programmai – Ls 3 126,00 un bez ie-
gūtās profesionālas kvalifikācijas pilnā laika 
programmai – Ls 3 566,00. Doktora studiju prog-
rammā šī summa sastāda Ls 6 723,00. 

Līdzekļi 91 661 Ls apmērā tika saņemti no 
Valsts budžeta doktora studiju procesa nodroši-
nāšanai. Ar 1. līmeņa, bakalaura un maģistra 
studiju procesu saistītos izdevumus pilnībā no-
drošina studentu studiju maksa. 

Banku augstskolas izdevumu lielāko daļu jeb 
67,77% veido atalgojums akadēmiskajam perso-
nālam, administratīvajam personālam, palīgper-

sonālam un saimnieciskajam personālam. No 
kopējā algu apjoma 1,29% tika izmaksāti kā pie-
maksas pie algām, bet 8,94% veidoja prēmijas un 
naudas balvas. Pārējos kārtējos izdevumos ietil-
pa: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas (16,92% no kopējā izdevumu apjoma), 
komandējuma un dienesta brauciena izdevumi 
(1,59%), pakalpojumu samaksa (13,34%), grāma-
tu un žurnālu iegāde (1,15%), stipendijas 
(0,64%), kapitālie izdevumi (4,13%), nodokļu 
maksājumi (0,2%). 

2008. gadā Banku augstskolā tika veikts kapi-
tālais remonts ēkas Rīgā, Kr. Valdemāra 161 lif-
tiem – tika nomainīti divi jaudīgi lifti un renovē-
tas liftu šahtas. 

Turpinājās darbs pie Banku augstskolas Infor-
matīvās sistēmas izstrādes. 2008. gadā tika piln-
veidota Debitoru politikas īstenošana - apzināti 
eksmatrikulēto studentu debitoru parādi, veikta 
debitora lietu analīze un finansiālā parāda pie-
dziņa sadarbībā ar inkaso uzņēmumu „PAUS 
Konsults”, kā arī debitoru parādu summas tika 
sadalītas pa kategorijām, grāmatvedības uzskai-
tes programmā ‘’Bilance’’ tika iekārtotas studējo-
šo studentu - debitoru personīgās lietas u.c.  
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Finanšu un projektu daĜas vadītāja I. Rone 
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Notikumi, kas varētu ietekmēt Banku augst-
skolas darbību nākotnē 

2009./2010. ak. gadā plānots uzņemt 1. līmeņa 
profesionālajās studiju programmās 180 studen-
tus, profesionālās bakalaura studiju program-
mās 330, profesionālās maģistra studiju prog-
rammās 225 un doktora studiju programmā 5 
studentus. 

Ar 2009./2010. ak. gadu plānots uzsākt 3 jaun-
as 1. līmeņa studiju programmas, 1 bakalaura 
līmeņa studiju programmu, kā arī maģistra stu-
diju programmu „Privātkapitāla pārvaldīšana”. 

Norit darbs pie Studenta pilsētiņas projekta 
realizēšanas ar mērķi radīt modernu augstskolas 
infrastruktūru. Darbs pie tā turpināsies arī 2009. 
gadā. 

Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, ar ku-
riem saskaras Banku augstskola 

Ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju  
valstī kopumā, Banku augstskola kā vienu no 
būtiskākajiem riskiem uzskata grūti prognozēja-
mo potenciālo reflektantu skaitu atbilstoši Ban-

ku augstskolas plānotajam uzņemamo studentu 
skaitam. Nav skaidra priekšstata par esošo un 
potenciālo studentu maksātspējas iespējamo sa-
mazināšanos, kā rezultātā grūti prognozēt ieņē-
mumus. Plānojot 2009. gada budžetu, tika pie-
ļauts, ka iespēju - izmantot akadēmiskos atvaļi-
nājumus, izmantos procentuāli lielāka studentu 
daļa nekā līdz šim. 

Pētniecības darbs un attīstības pasākumi 
Zinātnes attīstības projekta ietvaros tika pie-

šķirta dotācija Ls 15 000,00. Veiksmīgi savu dar-
bību ir uzsācis nodibinājums "Banku augstskolas 
biznesa un finanšu pētniecības centrs”, kā aktivi-
tātes orientētas uz pētniecības attīstību Banku 
augstskolā, piesaistot gan Banku augstskolas 
akadēmisko personālu, gan citu augstskolu pēt-
niecības darbā iesaistīto personālu. 

No Eiropas Savienības struktūrfondiem pro-
jektu īstenošanai piešķirtie līdzekļi 2008.gadā 
sastādīja Ls 274 572,10. Veiksmīgi darbojas Ban-
ku augstskolas „Atbalsta fonds” ar mērķi pie-
saistīt ārējo finansēju Banku augstskolas attīstī-
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BILANCE 
uz 2008. gada 31.decembri (latos) 

Posteņa nosaukums 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

AKTĪVS 

Ilgtermiņa ieguldījumi 1 267 396 1 125 320 

Nemateriālie ieguldījumi 67 898 15 596 

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 67 898 15 596 

Pamatlīdzekļi 1 199 498 1 109 724 

Zeme, ēkas un būves 497 586 368 057 

Pārējie pamatlīdzekļi 488 235 511 778 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 25 182 15 432 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 188 480 209 618 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 15 4 839 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 0 0 

Apgrozāmie līdzekļi 107 397 294 694 

Krājumi 8 168 21 380 

Debitori 19 011 43 709 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 25 740 26 108 

Īstermiņa finanšu ieguldījumi 0 0 

Naudas līdzekļi 54 478 203 497 

BILANCE 1 374 793 1 420 014 

  

Posteņa nosaukums 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

PASĪVS     
Pašu kapitāls 973 057 1 059 109 

Rezerves 14 600 14 600 

Budžeta izpildes rezultāti 958 457 1 044 509 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 1 044 509 918 491 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -86 052 126 018 

Uzkrājumi 0 0 

Kreditori 401 736 360 905 

Ilgtermiņa saistības 0 0 

Īstermiņa saistības 401 736 360 905 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 72 810 57 639 

Uzkrātās saistības 152 413 132 505 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 809 1 790 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 270 64 317 

Pārējās īstermiņa saistības 0 508 

Nākamo periodu ieņēmumi 175 434 104 146 

BILANCE 1 374 793 1 420 014 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
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Banku augstskola 
Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr.  + 371 6 736 0133 
Fakss: + 371 6 732 0620 

E-pasts:  
info@ba.lv 

 
Mārketinga un sabiedrisko  

attiecību daļa 
Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr.  + 371 6 750 9256 
Fakss: + 371 6 732 0620 

E-pasts:  
lineta.miksa@ba.lv 

 
Studiju informācijas daļa  

Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr.  + 371 6 736 0229 
Fakss: + 371 6 732 0620 

E-pasts:  
elina.vevere@ba.lv 

 
Bibliotēka  

Kr. Valdemāra iela 161 
Rīga, LV - 1013, Latvija 
Tālr.  + 371 6 736 0279 
Fakss: + 371 6 732 0620 

E-pasts:  
edite.jurjane@ba.lv 

 
Karjeras centrs 

Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr.  + 371 6 738 7328 
Fakss: + 371 6 732 0620 

E-pasts:  
tereza.korsaka@ba.lv 

 

Banku augstskola, Rīga, 2009 

 

 


