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Nākotne top šodien! 
 
Ir jāuzdrošinās un kopā ar Banku 

augstskolu Jums izdosies savus sapņus 
īstenot! 

 
Banku augstskolas attīstībā 2007.gads ir 

bijis ļoti nozīmīgs. Augstskolas kolektīvs un 
studenti atzīmēja 15 gadu jubileju ar jauniem 
sasniegumiem gan studiju, gan pētniecības, 
gan starptautiskās sadarbības jomās. 

 
Gada pārskats sniedz ieskatu 2007.gada 

svarīgākajos notikumos, kā arī iezīmē jaunas 
ieceres nākotnē. 

 
Vēlos pateikties Banku augstskolas stu-

dentiem, darbiniekiem un sadarbības partne-
riem par aktīvo līdzdarbību augstskolas mērķu 
sasniegšanā un misijas īstenošanā! 

 
 
 
 

                           Rektores uzruna  

Banku augstskolas rektore  
Dr. oec. Tatjana Volkova 
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Banku augstskolas struktūra 

Banku augstskolas struktūra 2006. gada decembrī 

Banku augstskolas struktūra 2007. gada decembrī 
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Misija. Vīzija. Pamatvērtības. 

Banku augstskola piedāvā izcilu starptautiska līmeņa biznesa un finanšu 
izglītību radošu personību attīstībai. 

Banku augstskolas augsto reputāciju  nodrošina finansiālā stabilitāte, augstas 
kvalitātes izglītības programmas  un motivēts personāls.
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Lēmējinstitūciju darbība 

Banku augstskolas Padomnieku konvents 

Satversmes sapulce 
2007. gadā notikušas 2 sēdes: 

• 24.01.2007. Līva Andersone ievēlēta par Se-
nāta locekli; 

• 24.01.2007. Līva Andersone, Sabīne Ivanso-
ne, Pāvels Berezovskis un Ēriks Reņģītis ievē-
lēti par Satversmes sapulces dalībniekiem; 

• 24.01.2007. Pāvels Berezovskis ievēlēts par 
Revīzijas komisijas locekli; 

• 24.01.2007. Ēriks Reņģītis ievēlēts par Akadē-
miskās šķīrējtiesas locekli; 

• 18.09.2007. Santa Zvejniece ievēlēta par Sat-
versmes sapulces dalībnieci un Revīzijas ko-
misijas locekli; 

• 18.09.2007. apstiprināti grozījumi Banku 
augstskolas Satversmē.  

 
Akadēmiskā šķīrējtiesa 
2007. gadā sēdes nav bijušas. 

 
Senāts 
2007. gadā ir notikušas 11 sēdes, kopā 

izskatīts 81 darba kārtības jautājums. Nozīmīgā-
kie: 
• 24.01.2007. apstiprināts Banku augstskolas 
budžets 2007. gadam; 

• 24.01.2007. Senāts atbalstīja ieceri izveidot 
Banku augstskolas Studentu pilsētu; 

• 24.01.2007. nodibināja Banku augstskolas 
fondu un apstiprināja tā statūtus; 

• 07.02.2007. izveidoja katedras atbilstoši stu-
diju virzieniem: Svešvalodu katedra, Uzņēmēj-
darbības un biznesa informātikas katedra, Va-
dībzinību katedra, Finanšu katedra, reorgani-
zējot esošās katedras; 

• 07.02.2007. izveidoja Studiju informācijas da-
ļu, reorganizējot Studiju daļu un Studentu in-
formācijas centru; 

• 07.02.2007. izveidoja Finanšu un plānošanas 
daļu, reorganizējot Grāmatvedību; 

• 07.02.2007. izveidoja Informācijas tehnoloģiju 
daļu; 

• 07.02.2007. nodibināja Banku augstskolas 
biznesa un finanšu pētniecības centru un ap-
stiprināja tā statūtus; 

• 13.06.2007. apstiprināti Banku augstskolas 
telpu lietošanas un pieejas noteikumi studējo-
šajiem; 

• 04.09.2007. apstiprināts Studiju nolikums; 
• 04.09.2007. apstiprināta Mācību pasākumu 
apmeklēšanas un pārbaudījumu kārtošanas 
kārtība klausītāja statusā; 
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Banku augstskolas studenti 

Banku augstskolas Senāta priekšsēdētāja Gunta Innuse 

• 04.09.2007. apstiprināts Mācību jautājumu komisijas 
nolikums; 

• 04.09.2007. apstiprināta Personāla atlases kārtība; 
• 04.09.2007. apstiprināta Piemaksu noteikšanas kārtība; 
• 04.09.2007. apstiprināti Bibliotēkas izmantošanas notei-
kumi; 

• 04.09.2007. apstiprināts Studiju programmu izstrādes 
un apstiprināšanas nolikums; 

• 04.09.2007. izveidota Mārketinga daļa; 
• 09.10.2007. apstiprināts Sagatavošanas kursu nolikums; 
• 09.10.2007. apstiprināts Nolikums par finansiālo un aka-
dēmisko saistību kārtošanu; 

• 09.10.2007. apstiprināts Banku augstskolas darba sa-
maksas nolikums; 

• 30.10.2007. apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 
2008./2009.ak.g.; 

• 04.12.2007. apstiprināta Vadības zinātnes nozares biz-
nesa vadības apakšnozares starpaugstskolu doktora stu-
diju programmas iegūstamā grāda nosaukuma maiņa no 
„doktora grāds ekonomikā” par „doktora grāds vadībzi-
nātnē”; 

• 04.12.2007. apstiprināti Iekšējās kārtības noteikumi stu-
dējošajiem. 

Banku augstskolas jurists Jānis Bārda 
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 Pētniecība 

 
Promocijas darbi 2007. gadā: 
Vadībzinību katedras vadītājs Jānis Straut-

manis aizstāvēja promocijas darbu "Uzņēmuma 
sociālās atbildības pieejas apguve biznesa studi-
ju procesā" un ieguva ekonomikas doktora grā-
du (LU Promocijas padomes 2007. gada 21. jū-
nija lēmums Nr. 13). 

Zinātniskie raksti 2007. gadā: 
2007. gadā nopublicēto zinātnisko rakstu 

skaits ir 13, tai skaitā, 6 raksti starptautiskos 
izdevumos.  

Augstskolas docētāji ir piedalījušies kopē-
jos pētījumos ar citu augstskolu pētniekiem: 
• Asoc. prof. Viktorija Raņķevica - zinātniski 

pētnieciskajā projektā „Mazo uzņēmumu 
attīstības un finansēšanas iespējas Latvi-
jas lauku apvidos”. 

• Doc. Kristaps Lešinskis - ESF Nacionālajā 
programmā „Darba tirgus pētījumi” – 
„Detalizēts darbaspēka un darba tirgus 
pētījums tautsaimniecības sektoros”. 

• Programmas direktore, doktorante Valen-
tīna  Pavlovska – ESF Nacionālajā pro-
grammā „Darba tirgus pētījumi” – 
„Profesionālās un augstākās izglītības pro-
grammu atbilstība darba tirgus prasī-
bām”. 
Doktorantūra: 
Kopumā augstskolā 18 docētāji turpina 

izglītību doktorantūrā. 
Dalība redkolēģijās 2007. gadā: 

• „Baltic Journal of Management”, Emerald, 
UK – nacionālā redaktore, rektore, prof. 
Tatjana Volkova. 

• Krājums „Vadības zinātne”, LU Ekonomi-
kas un vadības fakultātes izdevums – red-
kolēģijas loceklis - eksperts doc. Roberts 
Soms, Uzņēmējdarbības un biznesa infor-
mātikas katedra. 

• Krājums „Ekonomika VI”, LU Ekonomikas 
un vadības fakultātes izdevums – redkolē-
ģijas loceklis - eksperts doc. Roberts 
Soms, Uzņēmējdarbības un biznesa infor-
mātikas katedras vadītāja vietnieks. 
Dalība darba grupās: 

• Latvijas Nacionālā plāna ekspertu darba 
grupa „Izglītots un radošs cilvēks” - darba 
grupas vadītāja rektore, prof. Tatjana 
Volkova; 

• Latvijas Nacionālā plāna 2007. – 2013. 
gadam Ekspertu forums - foruma locekle 
rektore, prof. Tatjana Volkova; 

• „Par okupācijas seku izvērtējumu LR 
1939. g. - 1990. g.”, komisijas loceklis ar 
darba uzdevumu „Latvijas okupācijas ra-
dīto zaudējumu aprēķinu metodikā izman-
tojamās valūtas noteikšana un aprēķini 
vērtību salīdzināšanai dažādos laika peri-
odos” - doc. Roberts Soms, Uzņēmējdar-
bības un biznesa informātikas katedras 
vadītāja vietnieks. 
Lai nodrošinātu augstskolas docētājiem 

kvalitatīvai pētniecībai nepieciešamos darba in-
strumentus, augstskola par Izglītības un zināt-
nes ministrijas 2007.gadā piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem zinātniskās darbības attīstībai iegādā-
jās sociālo zinātņu statistikas paketi – program-
mu (SPSS). Tika iegādātas 45 SPSS licences, 
jaunākā speciālā literatūra par SPSS. Akadēmis-
kais personāls, doktoranti, maģistranti un BA 
Biznesa un finanšu pētniecības centra darbinieki 
ir apmācīti darboties ar šo pētniecības instru-
mentu.  
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„Banku augstskolas biznesa un finanšu 
pētniecības centrs” ir Banku augstskolas izvei-
dots nodibinājums, kura mērķis ir atbalstīt pēt-
nieciskās un konsultatīvās aktivitātes uzņēmēj-
darbības veicināšanai un finanšu pakalpojumu 
sektora attīstīšanai Latvijā un arī starptautiskā 
mērogā. Centra zinātniski pētniecisko aktivitāšu 
pārraudzību nodrošina Zinātniskā padome, kuru 
vada Dr. oec. Jānis Režais un kuras sastāvā dar-
bojas akadēmiskās un uzņēmējdarbības vides 
autoritātes - Dr. math. Viesturs Neimanis 
(padomes priekšsēdētāja vietnieks), Dr.oec. In-
ga Šīna, Banku augstskolas profesors Dr.oec. 
Ivars Brīvers un Dr. oec. Edvīns Samulis. Pētnie-
cības centra administratīvos procesus vada val-
de, kura darbojas valdes priekšsēdētāja un Pēt-
niecības centra direktora Andra Nātriņa vadībā. 
Valdes sastāvā darbojas arī Andris Sarnovičs un 
Dr. phil. Velta Vikmane. 

Kopš nodibināšanas - 2007. gada maijā, 
Pētniecības centrs ir izvērsis aktivitātes visos tā 
deklarētajos virzienos- gan pētniecībā, gan spe-
ciālu treniņ- programmu izveidē, gan konsultatī-
vajos pakalpojumos, gan izdevniecības darbībā. 
Pētniecības centrs Latvijas valdības finanšu pa-
kalpojumu eksporta stratēģijas darba grupas uz-
devumā, kuras loceklis ir arī centra valdes 
priekšsēdētājs un direktors Andris Nātriņš, sa-
darbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 
veic pētījumu finanšu pakalpojumu eksporta po-
tenciāla novērtēšanā Latvijā. Centra pētnieki ir 
pētījuši arī nekustamo īpašumu tirgus tendences, 
izstrādājuši rekomendācijas efektīvu lauksaim-
niecības risku vadības principu ieviešanā, kā arī 
analizējuši saikni starp finanšu izglītību un Banku 
augstskolu, kā tās nodrošinātāju, un bankām - 
augstskolas studentu potenciālo darba devējām. 

Savukārt speciāli pielāgoto mācību pro-
grammu jomā Pētniecības centrs ir sagatavojis 
mācību kursu Eiropas Centrālās Bankas darbi-
niekiem no Latvijas, konsultējis auditorkompāni-
ju speciālistus, kā arī ir uzsācis visas Latvijas 
bibliotekāru tālākizglītības kursa „Inovatīvā dar-
bība bibliotēkās” vadīšanu Bila un Melindas Geit-
su fonda finansētā projekta „Gaismas tīkls” ie-
tvaros. 

Pētniecības centrs ir izdevis mācību mate-
riālu bibliotekāriem minētā tālākizglītības projek-
ta ietvaros, kā arī gatavo izdošanai Pētniecības 
centra asociētā pētnieka un Banku augstskolas 
docenta Jāņa Graša monogrāfiju „Trasta tiesis-
kais regulējums un tā pārņemšanas iespējas 
Latvijā”. 

Biznesa un finanšu pētniecības centra mā-
jas lapas adrese: www.businessresearch.lv .  

Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centra atklāšanas preses konferencē 
No kreisās: A. Nātriņš, T. Volkova, V. Vikmane, J. Režais 

Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs 

Pētniecības centra direktors Andris Nātriņš 
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Rīgas dialogi 

Banku augstskola 2007.gada 26. - 
27.septembrī Rīgas Kongresu namā organizēja 9. 
starptautisko zinātniski pētniecisko konferenci 
„Rīgas dialogi: Biznesa un finanšu izcilība strauji 
augošas ekonomikas apstākļos”. 

Konferences mērķis bija diskutēt par tām ino-
vatīvām banku un finanšu sektora attīstības iespē-
jām, kas šīs nozares uzņēmumiem un augstskolām 
Latvijā ļautu neatpalikt no modernākajām attīstības 
tendencēm pasaulē. 

Konferencē ar ziņojumiem uzstājās LR Izglītī-
bas un zinātnes ministre Baiba Rivža, kā arī vairāki 
starptautiski atzīti eksperti. Peter Kelly no Helsinki 
School of Creative Enterpreneurship un Helsinki 
University of Technoligy, investors – praktiķis, vai-
rāku riska kapitāla fondu līdzdibinātājs; James 
Bowen – žurnālists un uzņēmējs no Kanādas, vai-
rāku grāmatu autors un eksperts krīzes situāciju 
vadīšanai uzņēmumos; Tuomas Maisala – uzņē-
mējs no Somijas, kurš vienlaikus pārstāv arī lielāko 
biznesa inkubatoru Eiropā, Viesturs Tamužs – Lat-
vijas Riska kapitāla asociācijas priekšsēdētājs un 
citi. 

Konferences ārzemju viesu vidū ar referātiem 
uzstājās Banku augstskolas docētāji: L. Dubkēvičs, 
L. Lancmane, G. Vērdiņa, U. Zālītis, I. Mavļutova, 
L. Peiseniece, B. Pūle, M. Dumpe, K. Lešinskis, V. 
Raņķevica, A. Spīlbergs, A. Graudiņa, S. Kraže, V. 
Gavare, V. Vuškāne, S. Ozoliņa, D. Golde, L. Kalni-
ņa, A. Ģēģere – Zetterstroma, A. Stonāne, T. Kor-
saka, V. Pavlovska, I. Āne, I. Brīvers, Dz. Atstāja.  

 

Foto no konferences Rīgas dialogi. No kreisās: Banku 
augstskolas  Biznesa un finanšu pētniecības centra 
zinātniskais padomes priekšsēdētājs Jānis Režais, bijusī 
LR Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža un Banku 
augstskolas rektore Tatjana Volkova 



GADA PĀRSKATS 2007 | 11 

 

BUSINET konference 

IMTA konference 

No 2007. gada 23. līdz 26. augustam 
Banku augstskolā notika 2. starptautiskā IMTA 
Alumni Association absolventu konference 
„Mastering the Skills and Talants of Academic 
Staff in the Fast Changing Global Environmet”. 
Tajā piedalījās un uzstājās vadības zinību pa-
sniedzēji no 9 valstīm – Latvijas, Igaunijas, 
Krievijas, Somijas, Slovēnijas, Serbijas Melnkal-
nes, Šveices un Lielbritānijas. 

IMTA (International Management Teac-
hers Academy) asociācijas pamatuzdevums ir 
organizēt un koordinēt Centrālās un Austrumei-
ropas augstskolu vadības zinību pasniedzēju 
kvalifikācijas celšanas procesu. Lielu populari-
tāti vadības zinību pasniedzēju vidū ir iemanto-
jusi Starptautiskā menedžmenta pasniedzēju 
akadēmija - IMTA (International Management 
Teashers Academy), kas saviem klausītājiem 
jau no 2000. gada piedāvā divu nedēļu intensī-
vās apmācības programmu, kuru šo gadu laikā 
jau absolvējuši 271 pasniedzēji no 90 biznesa 
skolām un universitātēm.  

Foto no IMTA konferences 

Rīgā no 2007. gada 14. līdz 17. novembrim 
norisinājās nozīmīgs augstākās izglītības pārstāv-
ju forums BUSINET – Biznesa izglītības program-
mu attīstības tīkla 21. gadskārtējā konference. 
Businet tikls ( A Network for the Development of 
Business Education Programmes) ir dibināts 
1987. gadā, apvienojoties Eiropas Savienības 
valstu Centrālās un Austrumeiropas augstākās 
izglītības institūcijām, ar mērķi nodrošināt izglītī-
bas iestāžu, personāla, nozares un studentu sa-
saisti un efektīvu sadarbību. 

Latvija Businet konference noritēja pirmo 
reizi, un tās iniciators un atbalsta partneris pasā-
kuma organizēšanā bija Banku augstskola, kas ir 
šīs organizācijas tīkla biedre 

Rīgas konferences tēma – Efektīva sadarbī-
ba jaunās Eiropas kontekstā (Effective 
Networking in the New Europe), un tajā piedalī-
jās 150 dalībnieku no 17 valstīm – ne tikai no 
Eiropas, bet ari no ASV. Kopumā tika pārstāvētas 
vairāk nekā 60 dažādas augstskolas un ar bizne-
sa izglītību saistītas studiju programmas. Referā-
tos un darba grupas, ka ari neformālajās tikša-
nās daudz tika diskutēts par jaunām, efektīvām 
sadarbības iespējām Eiropas vienotajā telpā. 
Viens no konferences vadītājiem un galvenajiem 
tās organizatoriem Deivids Teilors (David 
Taylor), kurš pārstāv Daremas Jauno koledžu 
(New College Durham), uzsvēra organizācijas 
sadarbības tīkla būtisko nozīmi: ”Businet tīkls 
neveidotos, ja nebūtu konkrētu cilvēku. Veidot 
labas attiecības ar nākotnes partneriem patiešām 
ir svarīgi – sadarboties ar cilvēkiem, ar kuriem 
vieno ne tikai kopīgs darbs, bet, ar kuriem kopā 
vari arī labi justies. Šo cilvēku komanda arī ir vis-
efektīvākais tikls.”  Foto no BUSINET 21. gadskārtējās konferences 
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Boloņas procesa seminārs 

2007. gada 25. un 26. janvārī Banku 
augstskolas telpās (Kr. Valdemāra iela 1b) notika 
Boloņas procesa oficiālais seminārs “New Chal-
lenges in recognition”, kurš veltīts tādiem šobrīd 
aktuāliem diplomu un kredītpunktu atzīšanas 
aspektiem kā - mūžizglītības rezultātu atzīšana, 
piešķirot par tiem kredītpunktus un diplomu atzī-
šana Eiropas un citu pasaules daļu starpā. 

Semināru organizēja LR Izglītības un zināt-
nes ministrija un Eiropas Padome. Semināru at-
klāja LR Izglītības un zinātnes ministre Baiba 
Rivža, Banku augstskolas rektore Tatjana Volko-
va un Eiropas Padomes Augstākās izglītības un 
pētījumu departamenta vadītājs Šūrs Bergans 
(Sjur Bergan).  

Kā īpašie viesi piedalījās Kanādas starptau-
tiskās akreditācijas informācijas centra nacionā-
lais koordinators, ENIC tīkla prezidents Īvs Bo-
dēns (Yves Beaudin), ASV Izglītības informācijas 
tīkla direktors Stefans Hants (Stephan Hunt), 

Ļubļanas universitātes Pedagoģijas fakultāte 
profesors Pāvels Zgaga (Pavel Zgaga).  

Seminārs norisinājās divas dienas un tā 
darbs bija sadalīts četrās paralēlās grupās, kurās 
diskutēs par Eiropas augstskolu piešķirto diplo-
mu atzīšanu ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.  

Latvijas Rektoru padomes ģenerālsekretārs  
Andrejs Rauhvargers  
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Seminārā piedalījās vairāk kā simts dalībnie-
ki no Eiropas, Kanādas, ASV un Jaunzēlandes. 

Boloņas process sākās 1999. gada 19. jūni-
jā, kad 29 Eiropas valstu izglītības ministri parak-
stīja Boloņas deklarāciju. Kopš otrās ministru ap-
spriedes 2001. gada maijā Prāgā - Boloņas proce-
sa dalībvalstu skaits ir pieaudzis līdz 33 valstīm. 
Ministru parakstītā deklarācija paredz, ka Eiropas 
vienotās augstākās izglītības telpas veidošana ir 
jāpabeidz līdz 2010. gadam. Boloņas procesa dek-
larācija paredz pāriet uz divu ciklu (bakalaurs/
maģistrs) studiju sistēmu, nodrošināt studentu, 
pasniedzēju un zinātnieku mobilitāti, novērst šķēr-
šļus, kas kavē šo procesu, izpildīt Eiropas augstā-
kās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu 
un vadlīniju prasības.  
Par mūžizglītību dažādu valstu kopienās runāja 

eksperti no Beļģijas, Francijas, Igaunijas.  
Semināra noslēgumā Andrejs Rauhvargers 

(Latvijas Rektoru padomes ģenerālsekretārs, Bo-
loņas Starptautiskās darba grupas biroja loceklis) 
apkopoja visu darba grupu un ekspertu ieteiktos 
priekšlikumus.  

Kanādas starptautiskās akreditācijas informācijas centra 
nacionālais koordinators, ENIC tīkla prezidents Yves 
Baudin  

Aune Valk no Igaunijas 
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Ekspertu diskusijas 

Diskusija “Sieviešu - zinātnieču ie-
saistīšanās uzņēmējdarbībā” 

Banku augstskola 2007. gada 14. jūnijā 
rīkoja ekspertu diskusiju par sieviešu - zinātnieču 
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Diskusija tika or-
ganizēta Eiropas Komisijas 6. Ietvara Program-
mas prioritātes „Zinātne un sabiedrība” projekta 
„Fostering the Public Debate on University Sup-
port of Female Scientists to Start a Busi-
ness” (FemStart) ietvaros.  

Projekts tiek īstenots no 2006. gada sep-
tembra vairākās valstīs - Vācijā, Nīderlandē, Spā-
nijā, Rumānijā, Polijā un arī Latvijā. Tā mērķis ir 
aktivizēt sieviešu – zinātnieču iesaistīšanos pat-
stāvīgā uzņēmējdarbībā, sekmējot jaunu pakal-
pojumu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, pro-
duktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, tā-
dējādi veicinot Lisabonas stratēģijā noteikto 
mērķu sasniegšanu – globālajos konkurences 
apstākļos veicināt uzņēmējdarbības izaugsmi 
Eiropas Savienībā.  

Diskusiju vadīja Banku augstskolas rektore, 
profesore Dr. oec. Tatjana Volkova. Diskusijā 
piedalījās Astrīda Burka, Ekonomikas ministrijas 

Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta 
direktore, Ilze Beināre, Ekonomikas ministrijas 
Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta 
direktora vietniece, Komercdarbības attīstības 
nodaļas vadītāja, Andra Blumberga, Rīgas Teh-
niskās universitātes asociētā profesore, Maija 
Dambrova, Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadī-
tāja, Arnolds Ūbelis, Eiropas Komisijas 7. Ietvara 
Programmas Nacionālā kontaktpunkta vadītājs, 
Dzidra Kreišmane, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes asociētā profesore, Latvijas Biolo-
ģiskās lauksaimniecības valdes priekšsēdētāja, 
Ieva Kantmane, Ventspils augstskolas Zinātņu 
attīstības daļas Doktorantūras nodaļas vadītāja, 
Irēna Kaminska, Daugavpils universitātes mācī-
bu prorektore, Guna Liepiņa, Biznesa augstsko-
las Turība Uzņēmējdarbības fakultātes lektore, 
Sanda Serafinoviča, Sabiedrības integrācijas 
fonda EQUAL projekta „Profesiju segregācijas 
cēloņu mazināšana” vadītāja, Velta Vikmane, 
Banku augstskolas zinātņu prorektore u.c. 

Diskusijas foto 

Diskusija „Valsts loma liberālas ekonomiskās politikas īstenošanā”  
Grāmatas izdevēji sadarbībā ar Banku augstskolu 2007. gada maijā rīkoja diskusiju „Valsts lo-

ma liberālas ekonomiskās politikas īstenošanā”, kurā piedalījās Tatjana Volkova, Banku augstskolas 
rektore, Jānis Leja, Tirdzniecības un rūpniecības kameras ģenerāldirektors, Ainārs Dimants, komen-
tētājs, Juris Ekmanis, Latvijas Zinātņu Akadēmijas prezidents, Juris Biķis, AS „Latvijas Finieris” pado-
mes priekšsēdētājs, Antons Kiščenko, Biznesa augstskolas „Turība”, rektors, Juris Miķelsons, Latvijas 
Universitātes profesors, Ojārs Kehris, Ekonomistu apvienības 2010. prezidents, Jānis Režais, uzņē-
mējs, Uldis Osis, SIA „Konsorts” valdes priekšsēdētājs, Ekonomikas un Kultūras augstskolas rektors, 
Jānis Naglis, SIA „Jānis Naglis” valdes priekšsēdētājs un Velta Vikmane, Banku augstskolas zinātņu 
prorektore.  

Sarunas dalībnieki uzsvēra Jāņa Āboltiņa īpašo spēju objektīvi vērtēt un prognozēt valsts attīstī-
bas perspektīvas, kā arī to, ka vairākos savos secinājumos un prognozēs jau deviņdesmito gadu sā-
kumā viņš ir apsteidzis Laiku un šobrīd, pēc septiņpadsmit neatkarības gadiem, mums jāatzīst, ka 
praksē savu dzīvotspējīgumu ir uzskatāmi pierādījušas jau tolaik viņa pārliecinoši un ilgtermiņā vēr-
stās idejas un priekšlikumi.  
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No kreisās: Banku augstskolas rektore T. Volkova, zinātņu prorektore V. Vikmane,  
Zinātņu akadēmijas prezidents J. Ekmanis, Ekonomikas un kultūras augstskolas 
rektors V. Osos, uzņēmējs J. Naglis 

Diskusijas gaitā runātāji pievērsās jo dau-
dzām Jāņa Āboltiņa svarīgākajām atziņām un 
secinājumiem vienlaikus uzsverot to aktualitāti 
ilgtermiņā.  

Izdevumā būs publicēti arī daudzu sabied-
rībā pazīstamu un populāru dažādu laiku ekono-
mistu, izglītības darbinieku, uzņēmēju, žurnālistu 
un citu nozaru pārstāvju komentāri, pārdomas, 

atmiņas par Jāņa Āboltiņa pārmaiņām bagāto, 
dinamisko, dažkārt arī pretrunīgi vērtēto darba 
mūžu. Grāmatu paredzēts laist klajā Jāņa Ābolti-
ņa 65. dzimšanas dienas laikā. Tajā tiks publicē-
ti arī nesen notikušajā diskusijā „Valsts loma 
liberālas ekonomiskās politikas īstenošanā” 
paustie viedokļi, kā arī plašs foto materiālu 
klāsts.  

Diskusija “Radošā ekonomika un Lat-
vijas labklājība. Augstākās izglītības attīs-
tības izaicinājumi 21.gadsimtā” 

Banku augstskola sadarbībā ar Ventspils 
augstskolu 2007. gada 16. martā Ventspils 
augstskolā rīkoja diskusiju “Radošā ekonomika 
un Latvijas labklājība. Augstākās izglītības 
attīstības izaicinājumi 21. gadsimtā”. 

Radošās ekonomikas apstākļos par galveno 
uzņēmumu konkurētspējas avotu kļūst jaunrade. 
Jaunrades rezultātā tiek atklātas jaunas 
zināšanas, radītas jaunas tehnoloģijas, jauni 
produkti un pakalpojumi, veikta situācijas analīze 
vēl nebijušā veidā. Galvenais izaicinājums – 

atrodi kaut ko jaunu, dari kaut ko atšķirīgu. 
 Diskusijā piedalījās Banku augstskolas 

rektore Tatjana Volkova, Banku augstskolas zi-
nātņu prorektore Velta Vikmane, Ventspils 
augstskolas rektors Jānis Vucāns, prorektors 
Sergejs Hiļkevičs, dekāne Māra Leitāne, Liepājas 
pedagoģiskās akadēmijas rektors Oskars Zīds, 
Biznesa augstskolas “Turība” rektors Antons 
Kiščenko, Ventspi ls pi lsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks, 
Ventspils augsto tehnoloģiju parka projektu 
vadītāja Natālija Lukaša. Diskusijas vadīja 
Starptautisko finanšu eksperts Andris Nātriņš  

No kreisās: Velta Vikmane, Andris Nātriņš, Tatjana Volkova No kreisās: Sergejs Hiļkevičs, Oskars Zīds, Māra Leitāne 
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Banku augstskolā 2007.gadā tika īstenoti da-
žādu Eiropas Savienības programmu līdzfinansēti 
projekti, iesaistot gan pasniedzējus, gan admi-
nistratīvo personālu, gan arī studentus. 
 
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēti projekti: 

• Banku augstskolas studiju programmas 
„Finanses” studentu prakse A/S „SEB 
Latvijas Unibanka” 
Projekta rezultātā sniegts atbalsts studentiem 

kvalitatīvas profesionālās prakses īstenošanai, 
izveidota A/S „SEB Latvijas Unibanka” prakses 
bāzes vieta profesionālās augstākās izglītības 
bakalaura studiju programmas „Finanses” stu-
dentiem, uzlabota un pilnveidota prakses pro-
gramma, nodrošināta kvalitatīva studentu prak-

se, izmantojot simulētās datorprogrammas. 
Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 3. jan-

vāris – 15.augusts. 
• Banku augstskolas studiju programmas 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” mācību 
prakses nodrošināšana komercsabiedrī-
bās” 
Prakses mērķis ir dot iespēju studentiem no-

stiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju pro-
grammai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un 
apgūt praktisko iemaņu kopumu, kas nepiecieša-
ma attiecīgās jomas speciālistiem.  
Projekts tika īstenots sadarbībā ar dažādu no-

zaru 14 uzņēmumiem. 
Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 3. jan-

vāris – 15.augusts. 

Projekti 

Banku augstskolas projektu vadītāja Aija Rantiņa 
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• Tālākizglītības programmas „ES struk-
tūrfondu projektu sagatavošana un va-
dīšana” izveide un īstenošana Rīgas do-
mes projektu koordinatoriem 

Projekta rezultātā izstrādāta tālākizglītības 
kursa programma ES struktūrfondu projektu sa-
gatavošanā un projektu vadībā, metodiskie un 
izdales materiāli, projekta vadītāja rokasgrāmata 
un īstenotas apmācības 70 Rīgas domes dažādu 
nozaru projektu koordinatoriem, lai tie iegūtu 
zināšanas un pieredzi darbā ar ES struktūrfondu 
projektu pieteikumu sagatavošanas prasībām un 
veicinātu pašvaldības projektu pieteikumu skaita 
palielināšanos ES fondu finansējuma izmantoša-
nā.  
Projekts tika īstenots sadarbībā ar Rīgas do-

mes Pilsētas attīstības departamentu un Latvijas 
Pašvaldību mācību centru. 
Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 1. jū-

nijs – 2007. gada 31.maijs. 
• Banku augstskolas akadēmiskā perso-

nāla kompetenču paaugstināšana sveš-
valodā un informāciju tehnoloģiju jomā 
Projekta ietvaros tika nodrošināta apmācība 

43 Banku augstskolas pasniedzējiem, apgūstot 
angļu valodas un IT pielietojuma apmācības pro-
grammas un iegūstot teorētiskās zināšanas un 
prasmes datorprogrammu izmantošanā. 
Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada 1. sep-

tembris – 2007. gada 31.augusts. 
 

Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finan-
šu instrumentu granta līdzfinansēts projekts: 
• Priekšnoteikumu sagatavošana multi-

funkcionālas apmācību programmas ie-
viešanai Banku augstskolā un konsorci-
ja paplašināšana projekta iesnieguma 
sagatavošanai 
Projekts tiek īstenots partnerībā ar Baltijas 

Datoru Akadēmiju un apvienību “Apeirons”.  
Partneru galvenās aktivitātes vērstas uz pro-

jekta sagatavošanu un konsorcija paplašināšanu, 
ar mērķi Banku Augstskolā ieviest multi – funkci-
onālu apmācību programmu uzņēmējdarbības 
uzsākšanā, kura būs pieejama dažādām mērķ-
grupām ar līdz šim ierobežotu pieeju formālajai 
izglītībai.  
Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 9. ok-

tobris – 2008. gada 31.maijs. 
 
Eiropas Komisijas 6. Ietvarprogrammas fi-

nansēts projekts: 
• Fostering the Public Debate on 

University Support 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 business”(FemStart) īstenošanā. Projekta mēr-
ķis ir aktivizēt sieviešu – zinātnieču iesaistīšanos 
patstāvīgā uzņēmējdarbībā, sekmējot jaunu pa-
kalpojumu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, 
produktu 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. 
Projekta īstenošanas laiks: 2006. gada sep-

tembris – 2009. gada februāris. 
 
Lai veicinātu studentu un docētāju mobilitāti, 

sekmētu starptautiskās pieredzes pielietošanu 
mācību darbā, Banku augstskola 2007. gadā ak-
tīvi piedalījās ES izglītības programmu Socrates/
Erasmus, Leonardo da Vinci studiju mobilitātes 
projektu īstenošanā.  
 
 
Plāni 2008. gadam: 

• Turpināt darbu pie projektu „Fostering the 
Public Debate on University Support of Fema-
le Scientists to Start a Business” (FemStart), 
“Priekšnoteikumu sagatavošana multi-
funkcionālas apmācību programmas ievieša-
nai Banku augstskolā un konsorcija paplašinā-
šana projekta iesnieguma sagatavošanai” īste-
nošanas. 

• Īstenot projektu „Informēšanas kampaņa par 
pret-diskriminācijas jautājumiem ārzemju stu-
dentiem Latvijā „Tu esi tiešām aicināts!” 

• Veicināt Banku augstskolas internacionalizāciju, 
sagatavojot projektu pieteikumus studiju pro-
grammu pilnveidošanai un jaunu studiju pro-
grammu izveidei, ārvalstu studentu piesaistei 
un sadarbībai ar ārzemju partneriem, sekmējot 
Boloņas procesa prioritāšu ievērošanu un ie-
kļaušanos Eiropas augstākās izglītības telpā. 

• Piesaistīt finansējumu Banku augstskolas stu-
dentu pilsētiņas kompleksa izveidei. 

• Piedalīties ES struktūrfondu 2007.–2013. gadu 
plānošanas perioda un citu fondu projektu 
konkursos atbilstoši Banku augstskolas priori-
tātēm projektu jomā. 
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Banku augstskolā viesojas Rēzeknes 
augstskolas pārstāvji  

2007. gada 25. maijā Banku augstskolā 
pieredzes apmaiņā ieradās Rēzeknes augstskolas 
pārstāvji: rektors Dr. oec. prof. Leonārs 
Svarinskis, prorektors zinātniskajā darbā dr. 
habil. geol. prof. Gotfrīds Noviks un 
administrācijas darbinieki un pasniedzēji. 

 Banku augstskolas rektore, profesore 

Tatjana Volkova uzrunāja viesus, stāstīja par 
Banku augstskolas sasniegumiem un nākotnes 
plāniem, kā arī aicināja Rēzeknes augstskolas 
rektoru Leonāru Svarinski veidot kopīgus 
sadarbības projektus. 

Tikšanās laikā notika individuālas 
pārrunas, kurās apsprieda par sadarbības 
iespējām, par kopīgām problēmām un 
iespējamiem risinājumiem.  

Sadarbība 

Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova un Rēzeknes 
augstskolas rektors Leonārs Svarinskis 

Sadarbība ar Maķedonijas Skopjes 
universitāti  
2007. gada 25. un 26. maijā Banku augst-

skolā viesojās Maķedonijas Skopjes universitātes 
(The Ss. Cyril and Methodius University) profe-
sors Kirils Postolovs.  

Vizītes mērķis - kopīga starpaugstskolu sa-
darbības līguma parakstīšana.  

Skopjes universitāte ir bagāta ar senām 
tradīcijām, dibināta 1949. gadā. Šobrīd tajā stu-
dē ap 30 000 studentu, ir 23 fakultātes un 10 
institūti.  

Universitāte attīsta starptautisko sadarbī-
bu, šobrīd Skopjē mācās ap 700 studentu no 
ārzemēm.  

Kirils Postolovs tikās ar Banku augstskolas 
rektori T. Volkovu, programmu direktoriem un 
studiju prorektori B. Baltaču, studiju mobilitātes 
daļas vadītāju S. Kraži, projektu vadītāju A. Ran-
tiņu, administratīvo direktoru A. Sarnoviču, Kar-

jeras centra vadītāju T. Korsaku, aplūko-
ja augstskolas telpas – auditorijas, bibliotēku, 
datorklases.  

Vizītes noslēgumā tika parakstīts sadarbī-
bas līgums, kas veicinās sadarbību pētniecībā 
starp Banku augstskolu un Maķedonijas Skopjes 
universitāti. 

Banku augstskolas studiju prorektore Brigita Baltača un 
Skopjes universitātes profesors Kirils Postolovs 
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Hipotēku bankas prezidents 
Inesis Feiferis 

Aizkraukles Banka un Banku 
augstskola noslēdz līgumu par sadarbību  

2007. gada 14. jūnijā parakstīts sadarbības 
līgums starp Aizkraukles Banku (AB.LV) un 
Banku augstskolu. Sadarbības mērķis ir apvienot 
abu pušu intelektuālos resursus, teorētiskās 
zināšanas un praktisko pieredzi, radot jaunus 
priekšnosacījumus akadēmiskās vides un banku 
sektora attīstībai. 

Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova 
uzsver, ka augstskolai, kas piedāvā studiju 
programmas uzņēmējdarbības vadīšanā un 
finansēs, ir ļoti nozīmīga sadarbība ar 
komercbankām un citiem uzņēmumiem. Rektore 
augstu vērtē Aizkraukles Bankas sniegto iespēju 
akadēmiskajam personālam stažēt ies 
komercbankā un iegūt profesionālo pieredzi un 
paaugstināt kompetenci. Banku augstskolai ir ļoti 
būtiski sadarbībā ar darba devējiem nepārtraukti 
pilnveidot studiju programmas. 

Sadarbība paredz, ka Aizkraukles Banka 
dalīsies savā plašajā praktiskajā pieredzē ar 
Banku augstskolu, papildinot augstskolas 
studentu un mācību spēku teorētiskās zināšanas 

banku un finanšu darbībā ar bankas darbinieku 
praktisko pieredzi. Tās būs ne tikai AB.LV 
ilggadējo praktiķu lekcijas, bet arī atbalsts 
ārvalstu speciālistu lekciju kursu organizēšanai 
BA studentiem un mācībspēkiem. 

Aizkraukles Banka ir apņēmusies 
nodrošināt Banku augstskolas studentiem 
mācību praksi, kā arī piedāvāt darba iespējas 
brīvajā laikā - vasaras brīvdienās, uz nepilnu 
darba laiku u. tml.  

Līgums paredz, ka arī Banku augstskolas 
pasniedzēji var pieteikties darbam bankā 
prakt iskas pieredzes iegūšanai  va i 
papildināšanai. Banka ir gatava atbalstīt 
augstskolu arī citos projektos, ieskaitot 
augstskolas nodrošināšanu ar materiāli – 
tehnisko bāzi. Sadarbība paredz, ka Banku 
augstskola, izmantojot savus sakarus un 
sadarbību ar citām organizācijām gan Latvijā, 
gan ārzemēs, nodrošinās Aizkraukles Bankas 
darbiniekiem iespējas noklausīties Latvijas un 
ārvalstu ekspertu lekcijas finanšu, tiesību, 
uzņēmējdarbības un saistītās nozarēs. 

 

Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova un 
Aleksandrs Pāže 

Sadarbība ar Hipotēku banku 
2007. gada 24. maijā Banku augstskolas rektore Tatjana 

Volkova un studiju prorektore Brigita Baltača tikās ar Hipotēku 
bankas valdes priekšsēdētāju Inesi Feiferi, lai pārrunātu 
sadarbību kopīgā projektā. 

Hipotēku banka vēlas piesaistīt Banku augstskolas 
studentus kā jaunos finansistus un ekonomistus, lai izstrādātu 
priekšlikumus studentu finansēšanas (kreditēšanas) sistēmas 
pilnveidošanai Latvijā. 

Hipotēku bankas prezidents Inesis Feiferis uzskata, ka 
studenti varētu dot vērtīgus risinājumus, kā vajadzētu studiju 
finansēšanu attīstīt, lai studēt varētu visi, kas vēlas un kuru 
ģimenēm nav nodrošinājuma studiju kredītam. 

Tikšanās laikā tika nolemts organizēt diskusiju ar 
studentiem, izveidot nolikumu konkursam un apzināt citas 
sadarbības iespējas.  
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Pieredzes apmaiņa 
Brigita Baltača ar prezentāciju „Banku sek-

tora reorganizācija pēc Latvijas neatkarības at-
gūšanas” piedalījās Moldovas premjerministra un 
LR Ārlietu ministra Arta Pabrika tikšanās laikā 
2007. gada 10. maijā. 

Brigita Baltača pēc Ārlietu ministrijas uzai-
cinājuma runāja arī par Banku augstskolas un 
Moldovas sadarbību studiju programmu veidoša-
nā, par augstskolas pozitīvo pieredzi pieaugušo 
apmācībā - Banku augstskola jau kopš 2003. 
gada sadarbojas ar Uzbekistānas Banku un fi-
nanšu akadēmiju.  

Katru gadu Latvijā ierodas 20 studenti un 
pasniedzēji, lai piedalītos starptautiskajā vasaras 

programmā.  
Banku augstskolai tas ir nozīmīgs un 

augsts novērtējums saņemt uzaicinājumu kā 
ekspertiem piedalīties un runāt par pieredzi, ko 
Moldovas kolēģi vēlas pārņemt.  

Premjerministrs Vasils Tarlevs (Vasile Tar-
lev) oficiālā vizītē Latvijā uzturēsies no 10. līdz 
11.maijam. Premjerministram paredzētas tikša-
nās ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi –Freibergu, 
LR Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti, Ārlietu mi-
nistru Arti Pabriku, Rīgas pilsētas mēru Jāni Bir-
ku, Saeimas priekšsēdētāju Induli Emsi, piedalī-
šanās Ekonomikas ministrijas un Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras rīkotajā biznesa 
forumā.  

Banku augstskolas studiju prorektore Brigita Baltača un Moldovas premjerministrs Vasils Tarlevs, blakus: prezentācijas laikā 

Šveices vēstniece Latvijā viesojas 
Banku augstskolā 

2007. gada 25. aprīlī Banku augstskolā 
notika Banku augstskolas un Šveices Biznesa 
skolas Starptautiskās maģistra studiju 
programmas „Starptautiskās finanses un banku 
darbība” atvērto durvju diena. 

Ar potenciālajiem maģistra programmas 
studentiem tikās: Šveices vēstniece Latvijā Anne 
Botī, Šveices Biznesa skolas Starptautisko sakaru 
dekāna vietnieks Karls Olsens, Banku 
augstskolas Zinātņu prorektore Velta Vikmane 
un Starptautiskās maģistra studiju programmas 
„Starptautiskās finanses un banku darbība” biju-
šais direktors Modris Ozoliņš. 

Pasniedzeji iepazīstas ar Hārvarda 
Biznesa skolas izdevniecibas piedavajumu 

Banku augstskolā 2007. gada 28. novembrī 
viesojās Hārvarda Biznesa skolas izdevniecības 
(Harvard Business School Publishing) direktors 
Edvards N. Kellijs (Edward N. Kelly). Viņa vizītes 
mērķis bija iepazīties ar Banku augstskolu, kā arī 
prezentēt aktuālākās studiju metodes un formas, 
kuras jau vairākus gadu desmitus tiek praktizē-
tas Hārvarda Biznesa skolas studiju procesā. 

Hārvarda Biznesa skolas izdevniecības mājas 
lapā tiek piedāvāts ārkārtīgi plašs studiju un ar 
tām saistīto informatīvo materiālu klāsts – šo-
brīd apkopoti aptuveni 17 000 konkrētu studiju 
materiālu un publikāciju. Tiek plānots, ka jau 
tuvākajā nākotnē, attīstot sadarbību ar Hārvarda 
Biznesa skolu un tās izdevniecību, Banku augst-
skolas pasniedzējiem būs iespēja iegadāties at-
bilstoši katra profesionālajām interesēm darbam 
nepieciešamos materiālus un metodikas. 

Šveices vēstniece Latvijā Anne Botī 
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Vienošanās ar Latvijas Komercbanku 
asociāciju 

Rektore Tatjana Volkova un Latvijas Ko-
mercbanku asociācijas prezidents Teodors Tveri-
jons 2007. gada 19. decembrī parakstīja vieno-
šanos par sadarbību starp Banku augstskolu un 
Latvijas Komercbanku asociāciju.  

Vienošanās ir noslēgta ar mērķi motivēt 
jaunatnes pievēršanos banku, finanšu un taut-

saimniecības zinībām un veicināt studējošo inte-
resi par banku praktisko darbību. Banku augst-
skola un Latvijas Komercbanku asociācija 
2007./2008. ak. g. apņemas organizēt kopīgus 
pasākumus un sniegt konsultācijas studentiem, 
lai saistītu teoriju un reālo darba vidi, kā arī or-
ganizēt konkursus par labākajiem maģistra un 
bakalaura darbiem, veltītiem, banku darbības 
jautājumiem.  

Sadarbība ar Latvijas Ko-
mercbanku asociāciju 

2007. gada 19. janvārī Banku 
augstsko las  katedru vad ī tā j i , 
programmu direktori un pasniedzēji 
tikās ar Latvijas Komercbanku 
asociāc i jas prez identu, Banku 
augstskolas konventa locekli Teodoru 
Tverijonu, lai pārrunātu jautājumus 
par programmu satura pilnveidošanu, 
lekciju satura uzlabošanu un banku 
prasībām jaunajiem darbiniekiem. 

No kreisās: Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Teodors Tverijons, 
docente Inta Spuldzeniece, vieslektore Anda Rezgale, programmas direkto-
re Gita Vērdiņa  

Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Teodors Tverijons un Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova 
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Banku augstskola un Latvijas Mākslas 
akadēmija ir noslēgušas līgumu, kas pa-
redz partnerību mākslā un biznesā  

Banku augstskolas rektore Tatjana 
Volkova: “Mūsdienu konkurences apstākļos, kad 
uzņēmumu piedāvātie produkti un pakalpojumi 
kļūst arvien vienlīdzīgāki, darba devēji vēlas 
piesaistīt radošus speciālistus. Vēlamies Latvijā 
stiprināt dizaina industriju - sagatavot radošus 

māksliniekus ar biznesa izpratni. Pētījumi liecina, 
ka nākotnē Latviju virzīs radošas industrijas. Tā-
dēļ vēlamies radīt vidi, kur talantīgi cilvēki var 
sadarboties, būt atvērti jaunām idejām un eks-
perimentiem.” 

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Jānis 
Andris Osis izteica gandarījumu par aizsākto sa-
darbību starp abām augstskolām, kas pārstāv 
dažādas nozares.  

Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova un Latvijas Mākslas akadē-
mijas rektors Jānis Andris Osis parakstot sadarbības līgumu 

Raitas Karnītes zinātniskā pētījuma 
prezentācija  

2007. gada 26. martā Banku augstskolā 
notika Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas 
institūta (LZAEI) direktores, LZA akadēmiķes Dr. 
oec. Raitas Karnītes vadībā veiktā zinātniskā 
pētījuma „Ārvalstu kapitāls Latvijas banku 
pamatkapitālā” prezentācija. 

Pasākumu atklāja un diskusiju vadīja 

Banku augstskolas rektore, profesore Tatjana 
Volkova. 

Pasākumā piedalījās Latvijas Amerikas 
Finanšu foruma valdes priekšsēdētājs Aivis 
Ronis, grāmatas autori Ivans de Kastro un Raita 
Karnīte, mediju pārstāvji, Banku augstskolas 
akadēmiskais personāls, komercbanku pārstāvji, 
kā arī citi Latvijas ekonomikas un finanšu 
eksperti.  

LZA akadēmiķe Dr. oec. Raita Karnīte  Ivans de Kastro 
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Banku augstkolā seminārs Latvijas 
skolotājiem  

2007. gada 30. martā, pirmo reizi Latvijā, 
Banku augstskola rīkoja semināru, kurā 
piedalījās ekonomikas skolotāji no Rīgas, 
Liepājas, Dobeles, Ogres, Siguldas, Jelgavas un 
citām skolām.  

Banku augstskolas mācībspēki sniedza 
skolotājiem priekšlasījumus par viņu izvēlētajām 
tēmām. Pēc tam sekoja lektoru un skolotāju 
sarunas, kā abpusējā sadarbība varētu tikt 
turpināta arī nākotnē. 

Banku augstskolas zinātņu prorektore Velta 
Vikmane pateicās skolotājiem par atsaucību un 
vēlmi sadarboties, studiju prorektore Brigita 
Baltača iepazīstināja viesus ar Banku augstskolu. 

Asociētā profesore, ekonomikas eksperte 

Margarita Dunska iepazīstināja skolotājus ar 
savu pieredzi, kā mācīt un stāstīt par 
ekonomikas jautājumiem, kādus uzskates 
līdzekļus izmantot un cik padziļināti skolēniem 
būtu jāapgūst Biznesa ekonomiskie pamati. 

Tikšanās noslēgumā skolotāji izteica 
atzinīgus vārdus par Banku augstskolas 
iniciatīvu rīkot šādu tikšanos.  

Skolotāji atzina, ka Banku augstskola ir 
Latvijā vienīgā augstskola, kura ir izrādījusi 
interesi un vēlmi sadarboties, un ieteica rīkot 
seminārus, kuros varētu iegūt padziļinātas 
zināšanas par ekonomiku, lai spētu ne tikai 
skolēnus vispusīgi izglītot, bet arī atbildēt uz 
viņu interesantajiem un sarežģītajiem 
jautājumiem  

Zinātņu prorektore Velta Vikmane iepazīstina ar Banku augstskolu 

Ekonomikas eksperte Margarita Dunska dalās pieredzē ar skolotājiem 



24 | BANKU AUGSTSKOLA  

 

Preses konference par toleranci 2007. 
gada 18. aprīlī 

Globalizācijas apstākļos sabiedrība kļuvusi 
atvērtāka, ir pieaugušas iespējas brīvi pārvieto-
ties un iespējas studēt ārzemēs. Ne tikai Latvijas 
jaunieši dodas pasaulē apgūt jaunas zināšanas 
un iemaņas, bet arī mūsu valsts izglītības iestā-
des par konkurētspējīgām atzīst citu valstu stu-
denti.  

Banku augstskola piesaista jaunus talan-
tus, kuri ir atvērti jaunām radošām idejām. 
2006./2007. ak. studiju gadā Banku augstskolā 
studēja 32 jaunieši no Portugāles, Grieķijas, So-
mijas, Vācijas, bet līdz 2010. gadam augstskola 
vēlas šo skaitu palielināt līdz 200.  

Banku augstskolas rektore Tatjana Volko-
va: „Mums zvana un par mums interesējas jaun-
ieši no bijušajām PSRS valstīm. Viņi šeit jūtas 
droši un saprasti. Vēlamies piedāvāt studiju pro-
grammas arī angļu valodā. Uzskatām, ka svarī-
gākais ir cilvēkus izglītot, tāpēc pasniedzam stu-
dentiem starpkultūru saskarsmes principus, kas 
vēlāk noder veidojot savu biznesu vai strādājot 
bankās.„  

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības in-
tegrācijas lietās Oskars Kastēns uzsvēra: 
„Starptautiskajos dokumentos uzsvars tiek likts 
uz zināšanu sabiedrības veidošanu. Mums jābūt 
liberāliem, jāsaprot, ka ārzemju studenti palīdz 

mūsu ekonomikai. Viņi maksā par studijām 
augstskolām, kuras savukārt maksā valstij no-
dokļus, tādējādi tiek veicināta ekonomika. Mums 
jāņem piemērs no Anglijas, kur 10% ir ārzemju 
studenti.”  

Oskars Kastēns ziņoja, ka ministrija izstrā-
dā programmu „Latvija vienlīdzīga dažādībā”, 
kuras ietvaros notiks pasākumi ar mērķi izglītot 
cilvēkus par tolerantu attieksmi pret ārzemnie-
kiem. Tomēr Oskars Kastēns uzsvēra, ka nepie-
tiek tikai ar izglītošanas darbu, nepieciešami citi 
pasākumi. Piemēram, lielāki sodi, kas ļautu vis-
iem cilvēkiem gan vietējiem, gan tūristiem Rīgas 
ielās justies droši.  

Banku augstskolas zinātņu prorektore Vel-
ta Vikmane atzīmēja, ka Latvijas augstskolās 
pārsvarā ir mononacionāla vide.  

Banku augstskola vēlas veidot starp kultu-
rālu vidi, lai teorētiskajās nodarbībās apgūtās 
saskarsmes iemaņas studenti varētu pielietot 
ikdienā, komunicējoties ar dažādu valstu stu-
dentiem, iepazīstoties un dibinot biznesa kon-
taktus.  

Tikšanās noslēgumā rektore Tatjana Vol-
kova citēja amerikāņu starp kultūras izglītības 
klasiķa Džeimsa Benika vārdus, kuri ir aktuāli arī 
šodien Latvijā: „Ja vēlamies, lai jauni cilvēki bū-
tu iecietīgi pret citādo, viņiem nepieciešama sa-
skarsmes ar citādību pieredze.”  

Preses konference par toleranci 

Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova un Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns 
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Preses konference par studentu pilsētiņu 

Preses konference par studentu pilsē-
tiņas projektu 

2007. gada 19. janvārī Banku augstskolā 
notika preses konference par jauno Banku 
augstskolas studentu pilsētiņas projektu, kas 
paredz jaunas ēkas būvniecību studiju procesa 
nodrošināšanai ar modernu infrastruktūru, stu-
dentu viesnīcas būvniecību un sporta centra iz-
veidi.  

Studentu pilsētiņas izveide nodrošinās stu-
diju kvalitātes paaugstināšanos, ārvalstu studen-
tu piesaisti, kā arī modernas infrastruktūras vei-
došanu. 

Preses konferencē piedalījās:  
Tatjana Volkova - Banku augstskolas rek-

tore, profesore; 
Brigita Baltača – studiju prorektore; 
Māris Gulbis – rektores padomnieks attīstī-

bas jautājumos;  
Ģirts Cēlājs – Banku augstskolas absol-

vents;  
Mēdijus pārstāvēja:  
Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Izglītība un 

Kultūra, Dienas Bizness, Fotoziņu aģentūra 
"F64", NZA Leta, TV24, Latvijas Televīzija. 
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Banku augstskolai 15 gadu jubileja! 

2007. gada 12. oktobrī ar plaši pārstāvētu 
svinīgu sanāksmi, kurā piedalījās Banku augst-
skolas darbinieki, valdības pārstāvji, sadarbības 
partneri, atbalstītāji, domubiedri un studenti, sa-
vu 15 gadu jubileju atzīmēja Banku augstskola 

Augstskolas attīstības ceļš sākas 1992. ga-
dā, kad Latvijas banka dibināja Banku koledžu. 
Latvijai bija nepieciešami profesionāli speciālisti 
strauji augošajam finanšu sektoram.  Valsts taut-
saimniecībai strauji attīstoties, auga pieprasījums 
pēc augstākā līmeņa profesionāļiem un 1997. 
gada ar Ministru kabineta lēmumu tika nodibinā-
ta Banku augstskola. 

15 gadu laika augstskola ir kļuvusi par vie-
nu no vadošajam biznesa un finanšu mācību ie-
stādēm ar augstu prestižu ne tikai Latvija , bet 
ari starptautiskā līmenī. Augstskolas jaunie izaici-
nājumi 21. gs.  ir ļoti tālejoši – pētnieciskās dar-
bības attīstība, ārvalstu studentu piesaiste, ne-
tradicionālas, modernas infrastruktūras veidoša-
na, kas nodrošinās augstskolas vēl plašāku 
starptautisku atpazīstamību. 

Svētku sanāksmē par ieguldījumu augstā-

kās izglītības attīstībā vairāki Banku augstskolas 
darbinieki saņēma Ministru prezidenta Pateicības 
rakstus un Izglītības un zinātnes ministrijas Atzi-
nības un Pateicības rakstus. Savā 15. jubilejas 
gadā augstskola ir izdevusi grāmatu par tas ne-
rimtīgo virzību gadsimtu mijā, dodot iespēju lasī-
tājiem kut ieskatu par paveikto un nākotnes ie-
cerēm. Jauno izdevumu interesenti var iegādā-
ties Banku augstskolas  bibliotēkā (K. Valdemāra 
iela 161). 

Ministru prezidenta padomniece Ilze Stobova pasniedza 
Ministru prezidenta Pateicības rakstus Banku augstskolas 
darbiniekiem  
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LR Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretā-
re Tatjana Koķe (pašlaik Izglītības un zinātnes ministre) 
pasniedz LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un 
pateicības rakstu Banku augstskolas docētājam - Uzņē-
mējdarbības un biznesa informātikas katedras vadītāja 
vietniekam Robertam Somam 
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Starpaugstskolu doktora studiju program-
mai „Biznesa vadība”, ko kopīgi īsteno trīs part-
neraugstskolas:  

• Banku augstskola,  
• Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biz-
nesa administrācijas augstskola,  

• Ventspils Augstskola,  
2007. gadā tika sagatavots pašnovērtējuma zi-
ņojums un iesniegts akreditācijai. Programmu 
izvērtēja starptautiska ekspertu komisija: prof. 
V. Kundrotas – Lietuva, prof. J. Krūmiņš – Latvi-
ja, prof. T. Paas – Igaunija un programmu akre-
ditēja uz 6 gadiem, akreditācijas komisijas lē-
mums 12.12.2007. Nr. 3154; akreditācijas lapas 
Nr.003-1386. 

2007. gada decembrī notika jau otrā uz-
ņemšana doktora studiju programmā. Jaunajā 
doktora studiju kursā Banku augstskolā uzņemti 
17 doktoranti (kopā visās trīs augstskolās – 31 

doktorants).  
Jaunuzņemtie doktoranti ir ar vadības dar-

ba pieredzi visdažādākajās jomās: banku un fi-
nanšu sektorā, augstskolās, valsts pārvaldē, ma-
su mēdijos, apdrošināšanā, loģistikas, apmācī-
bas un ražošanas uzņēmumos. Bagātā darba 
pieredze ļauj nodrošināt pilnvērtīgas studijas – 
pētniecisko domu apmaiņu, pieredzes prezentā-
cijas, dzīvas diskusijas semināros un nodarbībās. 

Iepriekšējā studiju gada doktoranti ir īste-
nojuši mobilitātes iespējas Eiropas augstskolās 
ar mērķi veikt pētniecisko darbību tādās augst-
skolās kā Žironas universitātē (Spānija) un TEI 
Kavala (Grieķija). Doktoranti kopīgi ar zinātnisko 
darbu vadītājiem ir izvēlējušies promocijas dar-
bu tēmas, pamatojot sava plānotā pētnieciskā 
darba mērķus, uzdevumus, pētniecības meto-
des.  

Doktora studiju programma “Biznesa vadība” 

Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova un bijusī 
Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža doktorantūras 
atklāšanā 

Pētniecības centra direktors Andris Nātriņš un Edvīns Samulis  

Banku augstskolas doktora 
s tud i j u  p rog rammas 
“Biznesa vadība” atklāšana 
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Klausītāja studijas 

Banku augstskola piedāvā izglītību finansēs 
un uzņēmējdarbības vadīšanā, tās ir zināšanas, 
kuras noder ikvienā jomā. Sākot ar 2007./2008. 
studiju gadu Banku augstskola piedāvā izmantot 
iespēju  klausītāja statusā apmeklēt atsevišķus 
studiju kursus un uzkrāt kredītpunktus. Tas ir 
labs veids kā apgūt ne tikai darba tirgū pieprasī-
tās prasmes, bet arī iegūt kompetences, kuras 
var pielietot, plānojot ģimenes budžetu vai vei-
dojot savu uzņēmumu. 

Par klausītāju var kļūt ikviens, kurš ieguvis 
vidējo izglītību vai ir citas augstākās izglītības 
iestādes students. 

Klausītāja statuss dod iespēju piedalīties 
studiju procesā, izmantot bibliotēku un IT resur-

sus profesionālās pilnveides vajadzībām. Tas var 
rosināt apgūt un papildināt zināšanas gan savā, 
gan citās specialitātēs, mācoties pakāpeniski un 
nestudējot konkrētā studiju programmā. 

Lai kļūtu par Banku augstskolas studiju 
kursa klausītāju ir jāpiesakās Studiju informāci-
jas daļā ne vēlāk kā mēnesi pirms akadēmiskā 
gada sākuma, aizpildot iesnieguma veidlapu un 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja Mā-
cību jautājumu komisija pieņem pozitīvu lēmu-
mu, klausītājs slēdz līgumu ar Banku augstskolu 
un apņemas pildīt studiju kursa akadēmiskās 
saistības. Nokārtojot pārbaudījumu, tiek iz-
sniegts sertifikāts, kas apliecina iegūtos kredīt-
punktus.  

Jauna studiju programma “Banku darbība” 

Pirmo reizi Latvijā un Banku augstskolas 
vēsturē ir izveidota un akreditēta jauna 1. līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma Banku darbība.  

No 2007. gada 1. septembra vienīgi Banku 
augstskola uzsāka sagatavot jaunos banku 
speciālistus, kuri studēs pilna laika studijās 2,5 
gadus un nepilna laika – 3 gadus. 

Programma ir unikāla, jo izveidota 
sadarbībā ar Latvijas vadošo banku speciālistiem 
un atbilst potenciālo darba devēju prasībām. 

Programmas aizstāvēšanā Izglītības un 
zinātnes ministrijā piedalījās un savu viedokli 
pauda SEB Unibankas Patēriņa finansēšanas 
attīstības vadītājs Mārtiņš Gineitis: „SEB 
Unibankas ciešā sadarbība ar Banku augstskolu 
daudzu gadu garumā ir sniegusi nozīmīgu 
pienesumu abiem sadarbības partneriem. 
Atbalstot studentus, mums ir lieliska iespēja būt 
ikdienā kopā ar nākotnes sabiedrības līderiem, 
vadītājiem, protams, baņķieriem. 

Augstskolas akadēmiskais un studējošo 

personāls vienmēr ir bijis pretimnākošs jaunu, 
dažreiz pat neprātīgu ideju realizēšanā. 
Kopējiem spēkiem vienmēr esam sasnieguši 
izvirzītos mērķus. Kā lielisks piemērs ir studiju 
programma "Banku darbība", kuru SEB 
Unibankas eksperti analizēja, vērtēja un 
sagatavoja priekšlikumus, lai nodrošinātu jauno 
speciālistu iekļaušanos Latvijas banku darba 
tirgū. 

Uzskatu, ka šāds labas sadarbības 
prakses piemērs liecina, ka arī jebkurā citā no 
tautsaimniecības nozarēm šāda veida sadarbība 
dotu labumu. 

Darba devēju pārmetumi augstskolām, ka 
studējošie nav gatavi iekļauties darba tirgū būs 
tikai vārdi līdz brīdim, kamēr visi sapratīsim – 
gan augstskolu pārstāvjiem, gan darba un 
prakšu devējiem, gan, protams, studējošiem, 
visiem ir jāsadodas rokās un vārdi jāpārvērš 
darbos. 

Mums tas izdevās, mūsu viedoklī 
ieklausījās un tiem sekoja reāla rīcība!”  
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Balvas un stipendijas 

 
Investment Game 2007 
Ir noslēgusies ikgadējā biržas simulācijas 

spēle „Investment Game 2007”, kuras pirmsāku-
mi meklējami 1997.gadā. Spēli organizē Investī-
ciju fonda valde un Rīgas ekonomikas skolas stu-
denti.  

Spēles ideja – uzzināt vairāk, iegūt pieredzi 
finanšu un akciju tirgos, neriskējot pazaudēt nau-
du. Priekšrocība – nepieciešams dators, laiku un 
vietu, kur strādāt dalībnieks izvēlas pēc iespējām. 

Banku augstskolas students Jānis Pugo jau 
otro gadu piedalījās šajā spēlē un šogad ieguva 
1. vietu. 

Jānis Pugo uzsver, ka spēles ietekmē ir izlē-
mis turpmāk nodarboties ar investīcijām un savu 
balvu ieguldīs vērtspapīru iegādei.  

Biznesa Guru 2007 
2007. gada 07. decembrī notiku-

šajā biznesa simulācijas spēļu konkur-
sa “Bizness 24h” finālā uzvarētāju ti-
tuls “Biznesa Guru 2007” tika piešķirts 
Banku augstskolai un tās komandai 
Baņķieri, kurā sacentās E. Aksjoņenko, 
K. Gražulis un A. Kļaviņš 

Banku augstskolas komanda Baņķieri:  
E. Aksjoņenko, K. Gražulis un A. Kļaviņš 

Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova un “Investment 
Game 2007” uzvarētājs - Banku augstskolas students Jānis 
Pugo 

PRIME Netwrorking konference 
Konference notika no 2007.gada 29. aprīļa 

līdz 5. maijam Norvēģijā, partneru augstskolā 
Telemark University College, Bo pilsētā. Konfe-
rences projektu tēma: Innovation Management.  

Par projektu Innovation in the product de-
velopment process, studentes Katrīna Lapiņa un 
Inese Šteinberga komandā ar studentiem no Dā-
nijas un Portugāles saņēma 1.vietu par labāko 
projektu, projekta vadītāja Gita Vērdiņa, konsul-
tante Dita Danosa. Projekts saņēma arī balvu 
par labāko akadēmisko pētījumu - for the Best 
Academic Research, kas nozīmē, ka tas tiks pub-
licēts starptautiski atzītā rakstu krājumā. 

Projekts Develop, innovate and challenge: 
SMEs and solutions, kurā piedalījās BA studentes 
Kristīne Mickeviča un Elīna Vīksna kopā ar Vāci-
jas komandu saņēma otro vietu, vadītājs Kris-

taps Lešinskis.  
Projekts Innovate and sell digitally: Marke-

ting opportunities, kurā piedalījās BA studenti 
Pāvels Berezovskis un Līva Andersone, komandā 
ar Kolumbijas un Vācijas studentiem saņēma 
uzaicinājumu iesniegt darbu kā studentu publi-
kāciju.  

Projekts Branding in innovative compa-
nies , kurā darbojās BA studentes Edīte Muce-
niece un Sandra Silupa, sadarbībā ar studentiem 
no Norvēģijas un Čehijas Republikas, vadītāja 
Inese Mavļutova, ieguva otro vietu konkursā un 
uzaicinājumu publicēt pētījumu rakstu krājumā.  

Ar projektiem sekmīgi startēja arī studenti 
Ieva Kalniņa un Aleksandrs Orlovs, projekts Bio-
fuels: A worldwide challenge and innovation, 
sadarbībā ar Vāciju un Beļģiju, vadītājs Jānis 
Grasis.  
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Biznesa nedēļa Por-
tugālē 

2007.gada novembrī 
Banku augstskolas 3. kursa 
studenti D. Valeinis, E. Taube, 
K. Lapiņa, Z. Kaspare  un A. 
Baltiņa kopā ar docenti G. 
Vērdiņu un vieslektori A. Rez-
gali piedalījās Setubalas Poli-
tehniskā institūta organizētajā 
Biznesa nedēļā Portugālē.  

Banku augstskolas stu-
denti bija starp trīs labāko 
komandu pārstāvjiem. 

Banku augstskolas studenti un vieslektore Anda Rezgale (pirmā no kreisās, 2. rindā) 
un docente Gita Vērdiņa (otrā no labās, 2. rindā) 

Simulācijas spēle PREZIDENTS 
„Spēle ir atvērusi acis, lai redzētu, ko esmu 

spējīga izdarīt... pie tam tik reāli, ka grūti tam 
nenoticēt...”  

Ar šādu secinājumu kādai studentei 
ir noslēgusies 2 dienās izspēlētā biznesa un 
valsts pārvaldības simulācijas spēlē „Prezidents”, 
kas norisinājās 2007.gada 27. un 28. aprīlī 
Banku augstskolas telpās.  

Spēles rīkotāji - apmācību kompānija 
Nordic Training International. 

Spēlē piedalījās Banku augstskolas un 
Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolas studenti. 

Nordic Training International valdes 
priekšsēdētājs Uģis Strauss uzskata, ka spēles 
metodes Latvijas izglītības sistēmā netiek 
pietiekami novērtētas, pie šāda secinājuma 
nonākuši arī studenti spēles noslēgumā. 

Studenti spēles elementus iesaka pielietot 
ne tikai ikdienas lekcijās, bet ieviest šādas un 
līdzīgas spēles kā obligātus mācību priekšmetus, 
par kuriem varētu piešķirt kredītpunktus. 

Studenti atzīst, ka šīs dienas bijušas 
spilgtas, dinamiskas, tā bijusi iespēja redzēt 

atšķirīgu cilvēku raksturu mijiedarbību praksē, 
redzot, kā tiek pieņemti lēmumi biznesa vidē. 
Izskan arī viedokļi par to, ka šādu spēli 
vajadzētu organizēt atkārtoti, jo nākošajā reizē 
studenti būtu vairāk informēti par spēles 
noteikumiem, būtu dzirdējuši atsauksmes no 
saviem studiju biedriem, dalībnieku skaits varētu 
augt. Tie, kuri jau guva pieredzi spēlējot šajā 
reizē, izmēģinātu jau reālas lietas, stratēģijas, 
izspēlētu situācijas, bet pārējie izmēģinātu savus 
spēkus no jauna. 

Apspriede un plānošana simulācijas spēles Prezidents laikā 

TV spēle “Kurp dodies?” 
Banku augstskolas 2. kursa studente Līva 

Andersone un Latvijas Universitātes Ekonomikas 
vadības fakultātes 1. kursa students Miks Muiža-
rājs piedalījās LTV raidījumā "Kurp dodies?", ku-
rā tika apskatīta mārketinga projektu vadītāja 
profesija. Iejūtoties mārketinga speciālista lomā 
"Hansabankā", raidījuma dalībnieku uzdevums 
bija izstrādāt mārketinga pakalpojuma pārdoša-
nas plānu 3. pensiju līmenim. Žūrija atzina, ka 
labāku marketinga plānu izstrādāja mūsu stu-
dente Līva Andersone.  
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Debašu turnīrs 

2007. gada 10. un 11. martā noslēdzās 
Banku augstskolas IV parlamentāro debašu tur-
nīrs, kurš bija zīmīgs ar dalībnieku skaitu no da-
žādām Latvijas augstskolām, kā arī Tautas un 
Jaunā laika partiju jauniešu organizāciju pārstāv-
jiem.  

Turnīrā kā jau katru gadu Latvijas studenti 
sacentās erudīcijā un runāt prasmē. Studenti 
diskutēja jeb debatēja studentu parlamentāro 
debašu formātā par valstij svarīgām, nopietnām 
un arī jautrām tēmām. Piemēram, studenti pau-
da savu viedokli jautājumā par to, vai Latvijā 
nepieciešams tautas vēlēts prezidents.  

Banku augstskolā viesojās Rīgas Ekonomi-
kas augstskolas un Latvijas Mobilā Telefona de-
bašu kluba pārstāvji no Lietuvas un Igaunijas (šī 
debašu kluba biedri kļuva par pasaules vicečem-
pioniem Britu parlamentārajās debatēs šogad 
Kanādā). Viesi dalījās pieredzē ar Latvijas deba-
tētājiem un piekrita sniegt paraugdebati angļu 

valodā.  
Konkurence bija ievērojami augstāka nekā 

pērn un līdz ar to turnīrs izvērtās diezgan sa-
springts. Piecos kvalifikācijas riņķos tika no-
skaidrotas četras prasmīgākās komandas. Pusfi-
nālos iekļuva abas Banku augstskolas koman-
das. Klātesošajiem viens no tiem paliks atmiņā 
ar to, ka tiesneši apspriedās gandrīz 40 minūtes 
- diemžēl lēmums nebija labvēlīgs Banku augst-
skolas debašu kuba dalībniekiem un tālāk kvalifi-
cējās Latvijas Universitātes un TPJO komandas. 
Finālā šo abu komandu duelī spēcīgāka izrādījās 
TPJO ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu, līdz ar to 
jaunieši ieguva galveno balvu – kruīzu uz Zvied-
riju. 

      Organizatori – Banku augstskolas Stu-
dentu padome un Debašu klubs saka paldies 
Coca Cola par debatētāju nodrošināšanu ar dzē-
rieniem, Banku augstskolai par telpu nodrošinā-
jumu, SIA „Loco” par transportu un Latvijas de-

Debatētāji un tiesneši 

BA IV debašu turnīra uzvarētāji TPJO komanda - Jānis 
Drande un Gunārs Elksnis 

Balvu par debašu kustības uzturēšanu Banku augstskolā sa-
ņem arī Debašu kluba prezidents Ēriks Reņģītis 
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Izstāde Skola 2007 

No 2007. gada 1. līdz 4. 
martam Ķīpsalas izstāžu kompleksā 
notika 13. starptautiskā izstāde 
„Skola 2007”, kurā piedalījās arī 
Banku augstskola ar savu stendu. 

Par studiju iespējām Banku 
augstskolā interesējās daudzi – gan 
vecāko klašu skolēni, gan jau 
bakalaura grādu ieguvušie.  

Bijusī Studentu padomes prezidente Līva Andersone iejūtas bankas preziden-
ta lomā 

Banku augstskolas studenti un docētāji izstādē “Skola 2007” Banku augst-
skolas stendā.  
Docētāji centrā no kreisās: Staņislava Titova, Biruta Pūle, Brigita Baltača un 
Venta Vikmane 

Interesentu par studiju iespējām Banku augstskolā netrūka  
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Augstskola ir saņēmusi Apņemšanās sertifi-
kātu, kas ir apliecinājums virzībai uz izcilību 
Augstskolas darbiniekiem, klientiem un sadarbī-
bas partneriem. 

Izcilības standarta Investors in Excellence 
ieviešana sastāv no četriem posmiem: 

1. Apņemšanās. 
2. Pašnovērtējums. 
3. Pilnveidošanās. 
4. Novērtējums un Atzīšana. 
Katrs posms ietver sevī virkni aktivitāšu, 

kurās tiek iesaistīts ikviens darbinieks un klients. 
2008.gadā plānots turpināt pilnveidot dar-

bu saistībā ar rezultātiem, kas parādīs sasniegto 
attiecībā uz darbiniekiem, klientiem un sabiedrī-
bu. Tāpat iecerēts turpināt darbu pie elastīgas 
mērījumu sistēmas aktualizācijas, kas parādītu 
Augstskolas sasniegumus attiecībā uz plānoto 
izpildījumu. 

2007. gadā Banku augstskola turpināja 
kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanu 
galveno kvalitātes dokumentu aktualizācijas un 
pilnveidošanas jomā. Tika no jauna identificēti 
procesi un aktualizēti jau esošie procesi sadarbī-
bā ar AS Digital Mind, kā arī jauna Procesu ro-
kas grāmatas izveide. 

Īpaša uzmanība tika pievērsta klientu pra-
sību apzināšanai un tirgus izpētes veicināšanai, 
iekšējās komunikācijas efektivitātes paaugstinā-
šanai. 

Sperot soli tālāk Augstskolas izaugsmē un 
attīstībā, kā arī pašu Augstskolas darbinieku 
pašapziņas celšanā, Rektore pieņēma lēmumu 
par Izcilības standarta Investors in Excellence 
ieviešanu banku augstskolā. Investors in 
Excellence ir starptautisks izcilības standarts, 
kas palīdzēs Augstskolai nepārtraukti pilnveidot 
visas tās galvenās sfēras un jomas, ietverot līde-
rību, darbiniekus un klientu rezultātus. 

Kvalitāte 

Excellence Latvia pārstāve Žanna Jeļisejeva ar sertifikātu par 
Banku augstskolas apņemšanos ieviest izcilības standartu 
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Banku augstskolas Kvalitātes  
daļas vadītāja Gunta Žēpere 

Latvia Excellence direktore Žanna Jeļiseje-
va uzsvēra, ka Banku augstskola šobrīd ir pirmā 
augstskola Latvijā, kura ir parakstījusi apņemša-
nos ieviest Investors in Excellence standartu, 
savukārt no Latvijas uzņēmumiem patlaban tikai 
kompānija Zygon Baltic Consulting ir uzņēmusies 
īstenot tādu pašu mērķi. Konferences laikā svinī-
gi tika pasniegts sertifikāts, kas apliecina Banku 
augstskolas apņemšanos ieviest Izcilības stan-
dartu. Tiek plānots, ka augstskola izcilības līmeni 
atbilstoši Investors in Excellence standarta prasī-
bām varētu sasniegt līdz 2009. gadam.  

2007.gada 11.decembrī viesnīcā Hotel de 
Rome notika preses konference, kurā aicinātie 
preses pārstāvji tikai iepazīstināti ar Banku 
augstskolas apņemšanos ieviest Investors in 
Excellence standartu.  

Konferencē Tatjana Volkova iepazīstināja 
klātesošos ar augstskolas darbību, misiju, vīziju, 
pamatvērtībām un izvirzītajiem mērķiem, kon-
tekstā ar apņemšanos ieviest izcilības standartu. 
„Esam pieņēmuši lēmumu mērķtiecīgi ieguldīt 
resursus izcilības standarta ieviešanā augstsko-
las darbībā. Šis lēmums paredz nepārtrauktu 
vadības sistēmas pilnveidošanu un studentu, 
docētāju un administratīvo darbinieku domāša-
nas veida un attieksmes maiņu. Ikvienam stu-
dentam un darbiniekam savā ikdienas darbā ir 
jāparāda vislabākais sniegums, lai veicinātu ne 
tikai augstskolas sasniegumus, sekojot augst-
skolas pamatvērtībām – profesionālismam, at-
vērtībai un atsaucībai, bet vienlaicīgi arī visu ša-
jā procesā iesaistīto pušu apmierinātību, ” uz-
svēra Tatjana Volkova. Rektore pastāstīja par 
izcilības modeļa priekšrocībām un izcilības ievie-
šanas un atzīšanas posmiem. Prezentāciju rek-
tore noslēdza ar simbolisku novēlējumu, ka izci-
lībai ir jākļūst par dzīvesveidu. Preses konferen-
cē piedalījās arī IZM Parlamentārā sekretāre 
Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministres 
padomniece Ārija Konstantinova, Latvia 
Excellence direktore Žanna Jeļisejeva, Banku 
augstskolas studiju prorektore Brigita Baltača un 
zinātņu prorektore Velta Vikmane, Kvalitātes 
daļas vadītāja Gunta Žēpere, Digital Mind valdes 
priekšsēdētājs, Banku augstskolas Konventa 
pārstāvis Rinalds Sluckis.  

Tatjana Koķe savā runā akcentēja to, ka 
kvalitāte un izcilība ir process, kur ļoti svarīga ir 
nepārtraukta virzība un jauni meklējumi.  
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Personāls 

Banku augstskolas Personāla daļa 2007.gada sākumā. No 
kreisās: personālpolitikas speciāliste Aija Lukstiņa, Personāla 
daļas vadītāja Līga Peiseniece, personāla lietvede Līga Grante 

 
 
Banku augstskolas doktorantūrā 

studē: 
• Gunta Innuse, Eva Blūma, Kristaps Le-
šinskis, Inese Mavļutova, Lotārs Dubkē-
vičs un Biruta Pūle. 
Doktora grādu 2007.gadā ieguva: 

• Viktorija Raņķevica, Jānis Strautmanis. 
 

Par asoc. profesoriem ievēlēti:  
• Viktorija Raņķevica, Jānis Strautmanis, 
Uģis Zālītis. 

Mūsu darbības pamats - kompetents 
un motivēts personāls drošā un radošā 
darba vidē! 

 
2007.gadā paveiktais: 

• Aktualizēti personāla amata apraksti; 
• Izstrādāti un apstiprināti jauni Banku 
augstskolas darba kārtības noteikumi; 

• Izstrādāti Mācību plāni personāla tālākiz-
glītībai; 

• Izstrādāti Personāla daļas procesi; 
• Veiktas izmaiņas Banku augstskolas darba 
koplīgumā: palielināti līdzekļi briļļu iegādei 
darbiniekiem; veselības apdrošināšanas 
polisi saņem ātrāk - pēc trim nostrādātiem 
mēnešiem; 

• Tiek uzturēta un aktualizēta veselības ap-
drošināšanas sistēma; 

• Ieviestas akadēmiskā personāla attīstības 
pārrunas; 

• Pēc ārstu apmeklējuma tiek atvēlēti līdzek-
ļi briļļu iegādei darbiniekiem, kas ikdienas 
pienākumu veikšanai izmanto datoru; 

• Tiek uzlaboti Augstskolas iekšējie normatī-
vie akti, kas saistīti ar personāla vadību; 

• Apkopota akadēmiskā personāla attīstības 
pārrunās iegūtā pieredze un veikti papildi-
nājumi, kas nepieciešama pārejai uz aka-
dēmiskā personāla ikgadējo novērtēšanu. 
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Plāni 2008. gadam 
• Izstrādāt un aktualizēt personāla politi-
ku, nodrošinot kompetentu personāla 
piesaisti un esošā noturēšanu; 

• Noteikt personāla apmierinātības līmeni 
dažādās organizācijai svarīgās jomās; 

• Līdzdalība docētāju darba samaksas 
principu izstrādē; 

• Līdzdalība darba samaksas docētājiem, 
kam pamatdarba vieta nav Banku 
augstskola, izstrādē; 

• Darba samaksas noteikšana administra-
tīvajam un saimnieciskajam personā-
lam; 

• Docētāju novērtēšanas organizēšana; 
• BAIS personāla moduļa pilnveide. 

Nozīmīgākie svētki 2007.gadā: 
• Jaunā akadēmiskā gada uzsākšanas pasā-
kums, kas tika organizēts jaunajās telpās Kr. 
Valdemāra 161 un Kr. Valdemāra 163. 

• Banku augstskolas 15 gadu jubilejas pasāku-
mi un balle Biedrības namā 2007.gada 
12.oktobrī. 

• Jaungada balle Arhitektu namā. 
• Šogad apaļas jubilejas svinēja: Anita Bērziņa, 
Brigita Baltača, Dzidra Blūzma, Ivars Brīvers, 
Tālis Būmanis, Aina Demidova, Lidija Horste, 
Marija Pomazska, Inta Spuldzeniece, Romāra 
Valdmane, Velta Vikmane. 

 
Notikušas izmaiņas katedrās:  
Saskaņā ar Banku augstskolas Senāta 

07.02.2007. sēdes lēmumu (protokols Nr.2) 
2007.gada 12.aprīlī tika izveidotas: 
• Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas 
katedra, reorganizējot Ekonomikas katedru; 

• Vadībzinību katedra, reorganizējot Uzņē-
mējdarbības katedru. 

Rīgas Fondu biržas organizētajā gadskārtējā Gada 
balvu pasniegšanas ceremonijā, kas notika 2007.gada 
06.decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā, publiska 
pateicība tika izteikta mūsu augstskolas Finanšu kated-
ras vadītājai Staņislavai Titovai par ieguldīto darbu kon-
kursam iesniegto studentu darbu vērtēšanas komisijā.  

Rīgas Fondu birža sadarbībā ar Latvijas augstsko-
lām organizēja bakalaura un maģistra darbu konkursu, 
kuros bija atspoguļoti pētījumi saistībā ar Latvijas un 
Baltijas vērtspapīru tirgu.  

Konkursā par trešo labāko atzina Banku augstsko-
las absolventes (bijušās maģistrantūras studentes) Da-
ces Vanagas maģistra darbu Inveastīciju analīze un no-
vērtēšana.   

Sveicam Staņislavu Titovu!  

Profesors Ivars Brīvers 

Sandra Ozoliņa 2007. gadā tika apstiprināta par Svešvalo-
du katedras vadītāju  

Tatjana Mavrenko 2007.gadā apstiprināta par maģistra studiju 
programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība” direktori 

Finanšu katedras vadītāja 
Staņislava Titova 2007. 
gadā atkārtoti ievēlēta par 
Banku augstskolas docenti 
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Lietvedības daļas paveiktie darbi 

2007.gadā: 

• Ir izstrādāta un apstiprināta Dokumentu ap-

rites kārtība, kas izstrādāta uz LR ārējo nor-

matīvo aktu pamata un nosaka dokumentu 

aprites kārtību Augstskolā, kā arī ir aktuali-

zēts un apstiprināts Lietu nomenklatūras sa-

raksts 2008.gadam. 

• Pamatojoties uz Banku augstskolas vadības 

2007. gada 29. oktobra seminārā par Izcilī-

bas standarta ieviešanu pieņemto lēmumu 

ieviest izcilības modeli Augstskolā, ir izstrā-

dāti un apstiprināti visi Lietvedības daļas pro-

cesi un procesu mērķi. 

• Sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju daļu 

Banku augstskolas informatīvajā sistēmā ir 

izveidota sadaļa „Banku augstskolas iekšējie 

normatīvie akti”, kuras mērķis ir nodrošināt 

informācijas sniegšanu visiem Banku augst-

skolas darbiniekiem par jauniem vai aktuali-

zētiem iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

• Sadarbībā ar AS “Digital Mind” tiek pilnveido-

ta un uzlabota Lietvedības dokumentu vadī-

bas sistēmas funkcionalitāte. Pilnveidošanas 

mērķis ir nodrošināt dokumentu pārskatāmī-

bu, optimizētu dokumentu apriti un to uzskai-

tes, aprites un vadības doto uzdevumu kon-

troles izpili. 

Ir izveidoti jauni reģistri: 

• Iekšējā audita reģistri (automātiski atgādinā-

jumi, e-pastu ģenerēšana, utt.); 

• Protokolu uzdevumu reģistrs (uzdevumu kon-

trole); 

• Normatīvo aktu reģistrs (iespēja grupēt pēc 

statusa); 

Lietvedība 
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2007. gadā veiksmīgi saarhivēti dokumenti 

par 2004. gadu, sagatavoti un iesniegti vēsturis-

kie apraksti Latvijas valsts arhīvā.  

Tiek organizēta dokumentu vākšana un ap-

kopošana par 2005. gadu. 

Arhīvs 

Banku augstskolas Lietvedības daļas vadītāja 
Lolita Ancāne 

• BA iekšējā sarakstes reģistrs (kontroles fun-

kcija); 

• SID studentu iesniegumu (studiju process) 

reģistrs; 

• SID nosūtāmās korespondences (studiju pro-

cess) reģistrs; 

• Sadarbības līgumu reģistrs ar citām augst-

skolām; 

• Līgumu reģistrs ar valsts institūcijām (valsts 

budžets); 

• Saimniecisko un ziedojumu līgumu reģistrs ; 

• Divpusējo Erasmus līgumu reģistrs; 

• ES programmu līgumu reģistrs; 

• Darba līgumu reģistrs (uz nenoteiktu laiku); 

• Darba līgumu reģistrs (uz noteiktu laiku). 

Papildus funkcionalitātes: 

• Atskaišu sistēmas; 

• Kontroles sistēma; 

• Atlases funkciju uzlabošana. 

Ir iegādātas papildus Lietvedības doku-

mentu vadības programmas lietotāju licences un 

ir apmācīti jaunie lietotāji. Piesaistot jaunos lie-

totājus dokumentu plūsma kļuvusi caurskatāmā-

ka un uzdevumu kontrole efektīvāka. 

 Sadarbībā ar Informācijas un tehnoloģi-

jas daļu ir pārveidota Banku augstskolas infor-

matīvā dokumentu vadības sistēma BAIS 

(turpmāk – Sistēma). Jaunā Sistēmas struktūra 

ir izveidota balstoties uz Augstskolas struktūru, 

kas nodrošina ērtu un ātru dokumentu atrašanu. 
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Studiju informācijas daļa 

Studiju informācijas daļas darbība 
2007.gadā: 

• Īstenota mūsdienu līmenim atbilstoša un 
uz modernām tehnoloģijām balstīta studi-
ju procesa plānošana, organizēšana un 
koordinēšana. 

• Izveidotas divas jaunas štata vietas ar 
mērķi nodrošināt augstas kvalitātes pakal-
pojumus studentiem, informējot par stu-
diju procesu. 

• Sagatavoti izlaidumi, diplomi un diplomu 
pielikumi 724 absolventiem. 

• 2007./2008. ak. g. nodrošināta 688 stu-
dējošo imatrikulācija, pilnveidoti 1. kursā 
studējošo studiju līgumi un papildus vie-
nošanās pie studiju līguma esošajiem stu-
dentiem. 

• Pilnveidots nodarbību saraksta plānoša-
nas un koordinēšanas process, nodrošinā-
ta kvalitatīva un nepārtraukta studiju pro-
cesa realizācija. 

• Pilnveidots un aktualizēts docētāju atalgo-
juma uzskaites process - sagatavota aka-
dēmiskās slodzes uzskaites kārtība. 

• Pilnveidota informācijas sniegšana stu-
dentiem par valsts galvojuma kredīta sa-
ņemšanas iespējām, 2007. gadā kredītus 
saņēma 309 studējošie. 

• Izstrādāta un īstenota studiju pārtraukša-
nas un uzsākšanas kārtība BA. 

• Īstenota Debitoru politika, veikta debitoru 
lietu analīze un finansiālo parādu piedzi-
ņa. Banku augstskolas Studiju informācijas  

daļas vadītāja Anta Araka 
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Uzņemto studentu skaita dinamika 

• Sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju daļu 
pilnveidota atskaišu un citas informācijas 
sagatavošanas un iesniegšanas sistēma 
ārējām institūcijām un citām BA struktūr-
vienībām. 

• Izstrādāta un īstenota studiju pārtraukša-
nas un uzsākšanas kārtība BA. 

• Īstenota Debitoru politika, veikta debitoru 
lietu analīze un finansiālo parādu piedziņa. 

• Sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju daļu 
pilnveidota atskaišu un citas informācijas 
sagatavošanas un iesniegšanas sistēma 
ārējām institūcijām un citām BA struktūr-
vienībām. 

SID mērķa perspektīva - nodro-
šināt augstas kvalitātes un mūsdienu 
līmenim atbilstošus, uz modernām 
tehnoloģijām balstītus pakalpojumus 
studentiem, sniedzot informāciju un 
konsultācijas par studiju iespējām un 
kārtību BA, informējot par studiju 
procesu, kreditēšanas iespējām un 
citiem studiju datiem! 

Studiju informācijas daļas darbinieces 2007.gadā. No kreisās: Marija Večoreka, 
Gunta Lapiņa, Žanete Vārtukapteine, Renāte Būmane (1. rindā), Anta Araka (2. 
rindā), Elīna Vēvere, Lolita Čable, Mārīte Tomaševska, Sabīne Kristjansena, Dzidra 
Blūzma 

Studiju informācijas daļas  
DARBA LAIKS: 
 
Banku augstskolā 
1. stāvā: 
P. - Pt.  08:00 līdz 20:00 
S.   08:30 līdz 16:00  
 
Banku augstskolā 
2. stāvā:  
P. - C.  08:00 līdz 18:00 
Pt.   08:00 līdz 16:15 
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Karjeras centrs 2007. gadā turpina iesāk-
tās tradīcijas - sadarbība ar darba devējiem 
(prakšu devējiem) un Banku augstskolas absol-
ventiem. 

Jebkurš students, kurš vēlas atrast sev 
prakses vietu un/vai darba vietu, to var izdarīt 
ar Karjeras centra starpniecību. Banku augstsko-
las Intraneta lapā BAIS ir sadaļa „Prakses un 
darba piedāvājumi”, kur regulāri tiek ievietoti 
prakses devēju un darba devēju sludinājumi. 

Lai uzlabotu prakses kvalitāti, 2007.gadā 
Banku augstskolā tika īstenoti 2 ESF līdzfinansē-
tie projekti. 

No 2007. gada 03. janvāra līdz 2007. gada 
15. augustam tika īstenots atklātā projektu 
iesnieguma konkursa VPD1/ESF/PIAA/06/
APK/3.2.6.3./0073/0168 projekts „Banku 
augstskolas studiju programmas 
„Finanses” studentu prakse AS „SEB 
Latvijas Unibankā”, līguma Nr. 
2 007/0051/VPD1/ESF/P IAA/06/
APK/3.2.6.3./0073/0168. Projekta vadītāja 
– Karjeras centra vadītāja Terēza Korsaka. 
Projekts tika īstenots sadarbībā ar AS „SEB 
Latvijas Unibanka”. Projekta mērķis ir sniegt 
atbalstu studentiem kvalitatīvas profesionālās 
prakses īstenošanā, izveidot AS „SEB Latvijas 
Unibankā” prakses bāzes vietu profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmas „Finanses” 30 studentiem, uzlabot 
un pilnveidot prakses programmu, izstrādāt un 
pilnveidot prakses programmu, nodrošināt 
studentiem kvalitatīvu praksi, izmantojot 
simulētās datorprogrammas bankā, nodrošināt 
studentus – praktikantus ar nepieciešamo 
informāciju un mācību metodiskajiem 
materiāliem, konsultēt studentus pirms prakses 
un prakses laikā.  

Karjeras centrs 

Banku augstskolas Karjeras centra vadītāja  
Terēza Korsaka 

Projekta īstenošanas ietvaros bankai ir 
izveidojusi modernu, mūsdienu prasībām 
atbilstošas studentu profesionālās prakses bāzes 
vietas, kurās Banku augstskolas profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmas „Finanses” studentiem tika 
nodrošināta profesionālā prakse. Projekta tiešais 
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu mācību praksi.  
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Par šī projekta īstenošanu var lasīt Banku 
augstskolas mājas lapā www.ba.lv, kur ir sniegts 
arī ekspertu ziņojums par projekta rezultātiem.  

Banku augstskolā no 2007. gada 3. janvāra 
līdz 2007. gada 15. augustam tika īstenots arī 
atklātā iesnieguma konkursa VPD1/ESF/PIAA/06/
APK/3.2.6.3./0082/0168 projekts „Banku 
a u g s t s k o l a s  s t u d i j u  p r o g r amma s 
„Uzņēmējdarbības vadīšana” studentu prakse 
komercuzņēmumos”. Projekta vadītāja – 
bakalaura un maģistra programmas 
„Uzņēmējdarbības vadīšana“ direktore Gita 
Vērdiņa, līguma Nr. 2007/0053/VPD1/ESF/
PIAA/06/APK/3.2.6.3./0082/0168. Projekta 
mērķis ir uzlabot studentu prakšu kvalitāti, 
nodrošināt studentus – praktikantus ar 
nepieciešamo informāciju, konsultēt studentus 
prakses laikā, sadarbojoties ar prakses vietām - 
konsultēt prakses vadītājus komercsabiedrībās, 
un praksē iesaistīto personālu, tādejādi 
nodrošinot jauno speciālistu konkurētspēju 
darba tirgū. Projekta vadītāja Gita Vērdiņa. 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar dažādu 
nozaru uzņēmumiem. Ar šī projekta īstenošanas 
gaitu un rezultātiem var iepazīties Banku 
augstskolas mājas lapā www.ba.lv. 

Banku augstskolas organizētajā seminārā 
„Studentu profesionālās prakses un patstāvīgo 
studiju darbu uzlabošana – profesionālajai karje-
rai būtisko iemaņu un kompetenču attīstība”, kas 
notika Banku augstskolā, Kr. Valdemāra ielā 1b, 
2007.gada 26.aprīlī. Semināra vadītāji: Dr.sc.ing. 
Arthur Lindemanis - Banku augstskolas projektu 
vadītājs zinātniskajos jautājumos un Banku 
augstskolas Karjeras centra vadītāja Terēza Kor-
saka. Seminārā piedalījās augstskolu vecāko kur-
su studenti (bakalaura, maģistra, doktora studiju 
studenti), absolventi un mācībspēki. Tika pārstā-
vētas dažādas augstskolas, arī prakšu devēji un 
darba devēji no Latvijas.  

Gatavojoties semināram, tika veikta ikga-
dējā darba devēju, Banku augstskolas absolven-
tu un vecāko kursu studentu anketēšana. Kopu-
mā seminārā tika sniegtas 23 prezentācijas. Pre-
zentācijas sniedza Banku augstskolas studenti, 
absolventi un administratīvais personāls, 1 Ban-
ku koledžas un vienlaicīgi arī Latvijas Universitā-
tes absolvente un 1 doktorante no Latvijas Uni-
versitātes. 

Semināra gaitā notika interesantas un 
spraigas diskusijas starp studentiem, absolven-
tiem, dažādu augstskolu mācībspēkiem un prak-
šu un darba devējiem par studiju procesu un tā 
kvalitāti kopumā, par studiju procesa kvalitātes 
uzlabošanu, tika izteikti secinājumi un izvirzīti 
priekšlikumi. 

Banku augstskolas karjeras centra vadītā-
ja, piedaloties 9. ikgadējā starptautiskajā Banku 
augstskolas rīkotajā konferencē "Rīgas Dialogi: 
Biznesa un finanšu izcilība strauji augošas eko-
nomikas apstākļos", kas notika Rīgā, 2007. gada 
26.—27. septembrī, nolasīja ziņojumu par Karje-
ras centra darbību kopumā, tostarp par darba 
devēju, absolventu un vecāko kursu studentu 
aptaujas rezultātiem, par ESF līdzfinansēto pro-
jektu īstenošanu un Banku augstskolas organi-
zētā semināra „Studentu profesionālās prakses 
un patstāvīgo studiju darbu uzlabošana – profe-
sionālajai karjerai būtisko iemaņu un kompeten-
ču attīstība” rezultātiem. 

2007.gada 20.novembrī Banku augstskolā 
tika organizēts ikgadējais pasākums „Karjeras 
diena 2007” ar devīzi – „Tavas karjeras iespējas 
- Tavas radošās personības izaugsmei”, kurā 
piedalījās pārstāvji no dažādām nozarēm, snie-
dzot savas prezentācijas un klātienē tiekoties ar 
Banku augstskolas studentiem. Sīkāka informā-
cija ir pieejama Banku augstskola mājas lapā 
www.ba.lv. Kā atzīmē laikraksts „Obrazovaņije i 
kuļtura”, darba devēju stendi šajā pasākumā 
bija ļoti aizņemti, pie katra darba devēja stenda 
bija studenti, kas kontaktējās ar darba devē-
jiem, saņēma no viņiem informāciju par prakses 
iespējām, darba un karjeras iespējām. 

 
 
 
 
Karjeras centrs plāno arī turpmāk, 

sadarbojoties ar darba devējiem un Banku 
augstskolas absolventiem, sniegt atbalstu 
Banku augstskolas studentiem viņu karje-
ras veidošanā. Jo Banku augstskolas stu-
dentu un absolventu sapņi, mērķi un labie 
darbi ir mūsu lepnums un gods!  

 

No kreisās: Prakses vadītājs Ilmārs Pilinieks, 
Karjeras centra vadītāja Terēza Korsaka un 
lietvedis Guntis Balodis 
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Karjeras centra statistika 

Apkopojot informāciju par studentu prakses vietām, tika izdarīts secinājums, ka studenti 
2006./2007. ak. gadā ir bijuši praksēs šādās prakses vietās:  
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Studentu apmaiņa 

2007.gada 05.jūnijā Banku augstskolā noti-
ka ES izglītības programmas Socrates/Erasmus 
apmaiņas studentu starptautiskās studiju pro-
grammas "Business in the Baltics" noslēguma 
pasākums, kurā piedalījās studenti, augstskolas 
pasniedzēji un vēstniecību pārstāvji: Portugāles 
vēstnieks Latvijā João Luís Niza Pinheiro, Austri-
jas vēstnieks Latvijā Wernfried Köffler, Francijas 
vēstniecības Latvijā Ekonomikas un komercpa-
domnieks Jean-Francois Dathie un Čehijas re-
publikas Kultūras atašejs Latvijā Mihals Koreckis. 

2006./2007. studiju gadā Banku augstskolā 
studēja 32 studenti no Vācijas, Austrijas, Čehi-
jas, Francijas, Portugāles, Beļģijas un Lietuvas.  

Tikšanās reizē Austrijas vēstnieks Latvijā 
Wernfried Köffler uzsvēra, ka studenti ir spēlētāji 
nākotnes pasaulē un ir jābūt aktīviem, lai pasau-
le mainītos. 

Portugāles vēstnieks Latvijā João Luís Niza 
Pinheiro atzīmēja, ka tā ir laba iespēja un vien-

reizēja pieredze atrasties vietā, kur tiekas stu-
denti un pasniedzēji, jo tā var iepazīt citas kultū-
ras un tradīcijas. „Jūs esat laimīgi, jo varat iepa-
zīt cits citu un būt kopā!” 

Čehijas republikas Kultūras atašejs Latvijā 
Mihals Koreckis akcentēja programmas nozīmī-
gumu: „Tā ir laba pieredze, atrasties Latvijā ne-
vis kā tūristam, bet gan kā studentam, un būt 
daļai no tās, jo Latvija ir interesanta valsts, un 
Rīga ir skaista pilsēta.” 

Pēc svinīgām uzrunām tika izsniegti sertifi-
kāti, kas apliecina studentu līdzdalību starptau-
tiskajā programmā.  

Studenti pateicās par palīdzību un sirsnīgo 
attieksmi, jo neesot viegli būt prom no mājām, 
un uzsvēra, ka tas ir bijis lielisks laiks viņu dzīvē. 
Studente no Čehijas atzina, ka rekomendēs ci-
tiem mūsu valsti kā brīnišķīgu vietu un augstsko-
lu kā lielisku pieredzi.  

No kreisās: Studiju prorektore Brigita Baltača, Čehijas Kultūras atašejs Mihals Koreckis, Austrijas vēstnieks 
Wernfried Köffler, Francijas vēstniecības Latvijā Ekonomikas un komercpadomnieks Jean-Francois Dathie un Portu-
gāles vēstnieks João Luís Niza Pinheiro 

Studenti klausās vēstnieku uzrunās 
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Pasniedzējs K. Lešinskis pateicas stu-
dentiem par sadarbību 

Portugāles studenti un centrā studiju prorektore B. Baltača, Portugāles vēstnieks Latvijā 
J. L. N. Pinheiro un Studiju mobilitātes daļas vadītāja S. Kraže 

Studente no Austrijas Nina Hirsch Latvijā jutās ļoti labi Sertifikātu izsniegšana 
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Bibliotēka 

Banku augstskolas bibliotēka 2007.gadā ir 
papildinājusi savu krājumu par 1109 grāmatām. 

Ir notikusi pāreja uz Webā bāzētu jaunu 
bibliotekārās sistēmas ALISE versiju un darbinie-
ku apmācība. 

Katalogs ir papildināts ar 260 jauniem ie-
rakstiem un kopumā satur 3548 ierakstus. 

Monogrāfisko izdevumu eksemplāru skaits 
ir 15404, turpinājumizdevumu eksemplāru skaits 
– 1553. 

Lasītavā ir veikti arī vairāki drošības pasā-
kumi. Tie ir: 

• ieviesta karšu nolasīšanas sistēma, kas ļauj 
saglabāt datus par lasītavu apmeklējušiem 
studentiem vienu mēnesi, 

• slēdzami skapīši somu novietošanai, 
• novērošanas kameras. 
 
Bibliotēkā ir veikta inventarizācija izmanto-

jot bibliotekārās sistēmas ALISE moduli 

„Inventarizācija”, kas ļāva šo procesu paveikt 
dažās dienās. 

Darbinieki ir piedalījušies pieredzes apmai-
ņas braucienā uz Šveices bibliotēkām un Latvijas 
Akadēmisko bibliotēku asociācijas organizētajā 
vasaras skolā Līgatnē, kur notika semināri par 
informācijpratību. 

Bibliotēkas vadītāja Edīte Jurjāne 
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Notiek studentu apmācība katalogu izman-

tošanā, datu bāzu lietošanā studiju kursa 
„Ievads studijās” ietvaros. 

Bibliotēka vāc un apkopo preses publikāci-
jas par Banku augstskolu dažādos preses izdevu-
mos un akadēmiskā personāla publikāciju biblio-
grāfiju. 

Lasītājus apkalpo abonementā, kur izsniedz 
grāmatas lasīšanai mājās un lasītavā, kur iespē-
jams strādāt ar pieejamajiem informācijas avo-
tiem augstskolā un iespējams saņemt bibliotekā-
ra konsultāciju. 

 
Periodiski notiek dažādu datu bāzu izmēģi-

nājumi. Pašlaik uz visiem augstskolas datoriem ir 
pieejamas sekojošas datu bāzes: 

Banku augstskolas lasītava 
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Studentu padome 

Katru gadu no visu Banku augstsko-
las studentu vidus ir ievēlēti atraktīvi, paš-
apzinīgi, uzņēmīgi un mērķtiecīgi studenti, 
kuri vēlās aktīvi darboties savā augstskolā. 
Viņi ir atvērti ikviena studenta un pasnie-
dzēja idejām un ierosinājumiem. Tieši pie 
viņiem Tev ir jāvēršas tad, ja arī Tu vēlies 
piedāvāt kaut ko jaunu, vēl nebijušu un 
kaut ko mainīt austskolā. Tieši viņi ir Tava 
saikne ar visiem, kas strādā BA. Viņi 
vienmēr ir gatavi palīdzēt! 

2007. gads BASP bija notikumiem pilns. 
Augstskolas 15.jubilejas gads, protams, iespai-
doja arī Studentu padomes darbību un pasāku-
mu noskaņu. 

Kultūras jomā pēc visai saspringtās Zie-
massvētku balles organizēšanas, nācās ķerties 
klāt vēl vienām pagājušā gada saistībām – Va-
lentīna dienas ballei, kur no pagājušā gada bija 
palicis noslēgts līgums ar Sapņu fabriku par tel-
pu izmantošanu. Pateicoties aktīvai organizēša-
nai un Augstskolas darbinieku palīdzībai un at-
saucībai, kā arī SEB „Unibankas” atbalstam, tā 
kļuva par vērienīgāko Valentīna dienas balli Ban-
ku augstskolas vēsturē, kur kā dāvana BA stu-
dentiem augstskolas jubilejā kā galvenie māksli-
nieki uzstājās grupa „Tumsa”. 

2007.gada marta vidū notika ikgadējais 
BASP un Banku augstskolas Debašu kluba rīko-
tais Banku augstskolas Parlamentāro debašu 
turnīrs, kas pulcināja 16 komandas no dažādām 
Latvijas augstskolām un politiskajām organizāci-
jām. Ar BASP atbalstu turnīra uzvarētājiem tika 
piešķirta arī vērtīga balva – kruīzs uz Stokholmu. 
Ar BASP atbalstu – telpu treniņu sesijām un fi-
nansējumu – tiek nodrošināts BA Debašu klubs, 
kur studenti ārpus lekcijām var attīstīt savas re-
torikas, argumentācijas un prezentācijas spējas, 
kas ir svarīgas katram topošajam līderim. Līdz ar 
to sports vairs nav vienīgā nodrošinātā ārpus 
lekciju aktivitāte, turklāt BA debatētāji Latvijas 
parlamentāro debašu sabiedrībā sevi ir labi pie-
rādījuši. 

Aprīlī tika sarīkots īpaši BA 15 gadu jubile-
jai veltīts konkurss, kur dažādu kursu un grupu 
studentu komandas sacentās gan BA vēstures 
pārzināšanā, gan pasniedzēju atpazīšanā, gan 
apsveikumu veidošanā. Konkurss bija atraktīvs 
un kaut ko jaunu uzzināja teju katrs dalībnieks. 

Jaunā mācību gada sākumā – septembrī 
BASP ķērās arī pie īpašo 15.fukšu jeb pirmkurs-
nieku iesvētīšanas pasākumiem.  

Banku augstskolas Studentu pa-
domes prezidente Santa Zvejniece 
tālr.: 26383449 
e-pasts: santa.zvejniece@ba.lv 

BASP Kultūras un sporta daļas 
vadītāja Ilze Rubīna 
tālr.: 29660666 
e-pasts: ilze.rubina@ba.lv 
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miem, kur bija nepieciešams sagaidīt un pava-
dīt, tai skaitā „Erasmus” programmas studentus. 

Studentu ērtībām, BASP telpās var iegādā-
ties arī sabiedriskā transporta studentu mēneš-
biļetes. Ir izveidots papildus stends Augstskolas 
vestibilā, kur BASP var izvietot svarīgu informā-
ciju un kur studenti var BASP pastkastē atstāt 
savu rakstisko viedokli, jautājumus vai citu in-
formāciju BASPam. Joprojām izstrādē ir februārī 
iesāktais BASP mājas lapas projekts, kas ir sva-
rīgs solis informācijas apmaiņas veicināšanai 
starp studentiem un BASP. 

To cilvēku saraksts, kas strādā katrā struk-
tūrvienībā: 

Santa Zvejniece - Studentu padomes pre-
zidente  

Artis Ruža - Administratīvās daļas vadītājs 
(daļā darbojas arī  Aļona Firsova, Dāvis Puķe, 
Artūrs Šipko, Sergejs Nikolajevs)  

Alla Musņicka - Sabiedrisko attiecību daļas 
vadītāja (daļā darbojas arī  Luīze Stonāne, Dina 
Ivanova, Anna Beļinska, Kristaps Jēkabsons) 

Santa Gobzeme - Akadēmiski sociālās da-
ļas vadītāja (daļā darbojas arī  Zane Grīva, Anna 
Sundukova, Andris Aizpurietis, Līga Bleija) 

Ilze Rubīna – Kultūras un sporta daļas va-
dītāja (daļā darbojas arī  Katrīna Lapiņa, Evita 
Pauloviča, Kaspars Gražulis, Rauls Dzerelis). 

BASP Sabiedrisko attiecību daļas va-
dītāja Alla Musņicka 
tālr.: 28829454 
e-pasts: alla.musnicka@ba.lv 

Iesvētībām, kuras norisinājas 20. septem-
brī, bija gan formālā daļa, kas bija veltīta kursa-
biedru iepazīšanai un grupas gara stiprināšanai 
ar dažādu uzdevumu palīdzību, gan neformālā 
daļa, kas norisinājās pašā Rīgas centrā – Fashion 
klubā. 

Oktobrī notika jaunā BASP vēlēšanas, ku-
rās kandidēja 21 BA students, un līdz ar to visi 
kandidāti kļuva BASP pārstāvji. Tā kā 
2006./2007. gada BASP prezidente Līva Ander-
sone nolēma nekandidēt atkārtoti, notika prezi-
denta maiņa un amatā tika ievēlēta Santa Zvej-
niece. 

Līdz ar jaunas prezidentes ievēlēšanu, noti-
ka pārmaiņas arī BASP struktūrā un esošo 7 
struktūrvienību vietā nāca 4 struktūrvienības – 
Kultūras un sporta daļa, Sabiedrisko attiecību 
daļa, Administratīvā daļa un Akadēmiski sociālā 
daļa. 

Par jaunajiem struktūrvienību vadītājiem 
tika ievēlēti: 

• Santa Gobzeme – Akadēmiski sociālā 
daļa, 

• Artūrs Šipko – Administratīvā daļa, 
• Alla Musņicka – Sabiedrisko attiecību 

daļa, 
• Ilze Rubīna – Kultūras un sporta daļa. 
Jaunais BASP ar pilnu atdevi ķērās klāt 

2007. gada galvenā uzdevuma izpildei – BA Zie-
massvētku un 15. gadu jubilejas balles rīkošanai. 
Un BASP šo uzdevumu paveica godam – 20. de-
cembrī Lielajā ģildē notika balle, kuru ilgi neaiz-
mirsīs neviens BA students. Pasākumā studenti 
varēja pacīnīties par Banku augstskolas atraktī-
vākā studenta titulu un dejot līdz rītausmai. 

Protams, visa gada garumā notika sadarbī-
ba arī ar citu augstskolu Studentu pašpārvaldēm 
– BASP nodrošināja BA komandu dalību citu 
augstskolu rīkotajos pasākumos(REA rīkotais 
„EkuDrudzis2007”, Rēzeknes augstskolas 
„Erudīts”), gan komplektējot komandas, gan ap-
maksājot to dalības maksu. BASP regulāri izplatī-
ja arī citu SP rīkoto pasākumu ielūgumus, dodot 
iespēju studentiem izvēlēties sev tīkamāko izklai-
di. Par vērienīgāko sadarbības projektu uzskatā-
ma „Studentu paradīze”, kas Latvijas studentu 
apvienības gada balvas komisijas vērtējumā iz-
pelnījās atzinību. 

BASP nodrošināja savu pārstāvniecību arī 
Latvijas studentu apvienības domes sēdēs un 
visos 3 kongresos. Studentu padome palīdzēja 
arī citu BA struktūrvienību darbā, piesaistot brīv-
prātīgos studentus gan izstādei „Skola2007”, ku-
ra notika ar sadarbībā BA mārketinga daļu, gan 
BA Zinātniskajai konferencei, gan citiem pasāku-
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Sports 

Gadžialijevs un Aleksandrs Šiškunovs. 
Latvijas XVII Universiādes čempionu titulus 

vieglatlētikā izcīnīja Konstantīns Germanovičs 
(100 m un 200 m) un Igors Kazakēvičs (5000 m 
soļošanā). Igors startēja arī Pasaules čempionā-
tā 50 km soļošanā. Viņš ir kandidāts dalībai 
Olimpiskajās spēlēs Pekinā. 

Universiādes sacensībās trešās vietas izcī-
nīja Artūrs Zaicevs (teniss) un Romāns Bonda-
revs (peldēšana). 

Aleksandrs Samoilovs, sekmīgi spēlējot Pa-
saules kausa posmu sacensībās, turpina cīņu par 
tiesībām piedalīties Pekinas Olimpiskajās spēlēs. 

Vasarā Murjāņu sporta ģimnāzijas bāzē 
notika studentu sporta diena, kurā desmit sporta 
veidos sacentās aktīvākie BA studenti. 

Augstskolas studentu basketbola komanda 
sasniedza līdz šim lielāko panākumu – bronzas 
medaļas SEB Studentu basketbola līgā. Izšķiro-
šajās spēlēs augstvērtīgāko sniegumu demon-
strēja komandas līderi Juris Patmalnieks, Andis 
Veinbergs, Kaspars Bērziņš, Raitis Liepa, Edgars 
Kasparsons. Komandas treneris Artis Stankēvičs. 

Futbola komanda 2006./2007. gada sezo-
nu pavasarī pabeidza ne visai labā noskaņoju-
mā, jo uzrādītais rezultāts neatbilda potenciāla-
jām iespējām. Rudenī, sākot jauno 2007./2008. 
gada sezonu, treneris Jānis Šteimaks prata sa-
liedēt komandu, atrast pareizo pieeju spēlētāju 
motivēšanai, tādējādi panākot spēles kvalitātes, 
līdz ar to arī rezultātu, uzlabošanos. Komandas 
līderiem atbilstošu spēli demonstrēja Radžabs 

Pēc apbalvošanas, no kreisās: Juris 
Patmalnieks, Kaspars Bērziņš, Ar-
mīns Graudiņš, Andis Veinbergs ar 
kausu, Dainis Ulāns, Oskars Kalniņš, 
Edgars Kasparsons, Kristofers Ri-
tovs, Raitis Liepa, Artis Stankevičs 
( t r e n e r i s ) ,  I v a r s  K r a v a l i s 
(menedžeris) 

 Apsveicam! 

Banku augstskolas sporta organizators 
Ivars Kravalis 
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 Apsveicam! 

Tumšajās formās no kreisās: Juris Patmalnieks, Andis Vein-
bergs, Edgars Kasparsons 

Tumšajās formās no kreisās: Kaspars Bērziņš, Juris Patmal-
nieks, Raitis Liepa, Andis Veinbergs 

Tumšajās formās, no kreisās:  
Radžabs Gadžialijevs un Aleksandrs Šiškunovs 

Tumšajās formās, no kreisās: Aleksandrs Šiškunovs, Ra-
džabs Gadžialijevs, Ivars Bricis 

2007. gada 26. augustā par Latvijas 2007. gada atklātā pludmales volejbola čempioniem otro 
gadu pēc kārtas kļuva Banku augstskolas students Aleksandrs Samoilovs (2006./2007. 
akadēmiskā gada 3F1 grupa) un Mārtiņš Pļaviņš. Latvijas čempionāta finālspēlē Samoilovs/Pļaviņš ar 
2:0 (21:10, 21:17) atkal uzvarēja Jāni Grīnbergu un Austri Štālu.  

Pieredzējušie pludmales volejbolisti (Grīnbergs un Štāls) cienīgu pretestību Latvijas 
čempioniem spēja izrādīt tikai otrā seta sākumā. 

2007.gada 14.decembrī Jūrmalā norisinājās Jūrmalas gada balvas sportā pasniegšanas cere-
monija. Par sasniegtajiem rezultātiem pilsētas, valsts un arī starptautiskajās sacensībās nominācijā 
Gada komanda Jūrmalā  pilsētas domes atzinības raksts un balva tika pasniegta pludmales volejbola 
komandai, kurā spēlē arī Banku augstskolas students Aleksandrs Samoilovs.  

No kreisās: Latvijas pludmales volejbola 
2007. gada čempioni Mārtiņš Pļaviņš un 
Aleksandrs Samoilovs 
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Saimniecības procesi 
Galvenie darbi 2007. gadā bija saistīti ar 

mikroklimata nodrošināšanu ēkā Kr. Valdemāra 
ielā 161:  
• Iebūvēta un nodota ekspluatācijā ventilācijas 
sistēma 3., 4., 5., 6., 8., 9. un 10. stāvā; 

• 1. stāvā vestibilā iebūvēts vējtveris.  
Banku augstskolas telpās Kr. Valdemāra 

ielā 163 veikti remontdarbi 698 m2 platībā - iz-
būvētas arī sešas jaunas klausītavas 449 m2 pla-
tībā uz 403 studentu sēdvietām.  

Kr. Valdemāra ielā 161 pārbūvēta pirmā 
stāva halle, izveidotas Studiju informācijas daļas 
telpa. Ēkas 6. stāvā izveidotas un iekārtotas tel-
pas Banku augstskolas administratīvajam perso-
nālam. Izstrādāts projekts ēkas Kr. Valdemāra 
ielā 161 siltināšanai un apšūšanai ar dekoratīva-
jiem paneļiem, sagatavoti un iesniegti nepiecie-
šamie dokumenti investīciju projektam.  

Sakarā ar to, ka 2007. gada septembri tika 
pārtraukts telpu nomas līgums Kr. Valdemāra 
ielā 1b, no minētās ēkas uz Kr. Valdemāra 161. 
un 163. ēku tika pārvestas mēbeles, personāla 
darba lietas un mācību materiāli.  

Veikti saimniecības daļas procesu apraksti 
un darbības pašnovērtējums. 

Visa gada garumā tika veikti iepirkumi, tai 
skaitā, atklātie konkursi: 
• Banku augstskolas ēkas Rīgā, Kr. Valdemā-

ra 161 telpu remontdarbi; 
• Telpu remontdarbi Rīgā, Kr. Valdemāra 

163; 
• Pasažieru liftu uzstādīšana Kr. Valdemāra 

ielā 161 un ar to saistīto būvdarbu veikša-
na. 
Veikti divdesmit seši iepirkumi līdz Ls 

10 000, no tiem svarīgākie: 
• Mēbeļu un tehniskā aprīkojuma iegāde ka-

binetiem, apspriežu un atpūtas telpām; 
• Papilddarbi remontdarbiem Kr. Valdemāra 

161. un 163. ēkā; 
• Žalūziju piegāde un montāža telpās Kr. 

Valdemāra ielā 161 un 163; 
• Digitālā lieljaudas kopētāja piegāde; 
• Kancelejas, saimniecības preču un ziedu 

piegāde 2008. gadā; 
• Reprezentatīvā apkalpošana 2008. gadā. 

Sagatavotas Studentu viesnīcas telpas, 
dzīvošanai izvietoti 146 1. un 2. kursu studenti, 
noslēgti līgumi ar studentiem par viesnīcas telpu 
īri. 

Saimniecības daļas kolektīvs, 1. rindā otrā no kreisās puses E. Stikute - Liukiša, daļas vadītāja 
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Bilance 
uz 2007. gada 31. decembri 

AKTĪVS Pārskata peri-
oda beigām 

Pārskata peri-
oda  sākumā 

  I   ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 1 125 320 469 869 

  1. Nemateriālie ieguldījumi 15 596 17 137 

         Licences, koncesijas un patenti,  preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības    15 596 17 137 

  2. Pamatlīdzekļi 1 109 724 452 732 

          Zeme, ēkas un būves 368 057 252 078 

          Pārējie pamatlīdzekļi 511 778 200 098 

          Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 15 432 0 

          Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 209 618 0 

          Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 4 839 556 

  II  APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  294 694 709 589  

  4. Krājumi 21 380 17 349 

  5. Debitori 43 709 63 950 

  6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un    
projektiem 26 108 303 810 

  8. Naudas līdzekļi 203 497 324 480 

  Bilance (I + II) 1 420 014 1 179 458 
  

  
  

PASĪVS Pārskata peri-
oda beigās 

Pārskata peri-
oda sākumā 

  III  PAŠU KAPITĀLS 1 059 109 933 091 

  1. Rezerves 14 600 14 600 

  2. Budžeta izpildes rezultāti 1 044 509 918 491 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 918 491 733 268 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 126 018 185 223 

  IV KREDITORI  360 905 246 367 

     Īstermiņa saistības  360 905 246 367 

  Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 57 639 26 173 

  Uzkrātās saistības 132 505 109 465 

  Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 1 790 423 

  Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 64 317 33 933 

  Pārējās īstermiņa saistības 508 47 

  Nākamo periodu ieņēmumi 104 146 76 326 

  Bilance 1 420 014 1 179 458 
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Banku augstskola 
Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr.  +371 67360133 
Fakss: + 371 67320620 
E-pasts: info@ba.lv 
 
Mārketinga un sabiedrisko attiecību 
daļa 
Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr.  +371 67509252 
Fakss: + 371 67320620 
E-pasts: ilze.vica@ba.lv 
 
Studiju informācijas daļa  
Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr. + 371 67360229 
Fakss: + 371 67320620 
E-pasts: elina.vevere@ba.lv 
 
Bibliotēka 
Kr. Valdemāra iela 161 
Rīga, LV - 1013, Latvija 
Tālr. + 371 67360279 
Fakss: + 371 67320620 
E-pasts: edite.jurjane@ba.lv 
Darba laiki: 
Darbdienās  10.00–21.20 
Sestdienā 10.00–18.00 
Svētdienā slēgts 
 
Karjeras centrs 
Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr. + 371 67387328 
Fakss: + 371 67320620 
E-pasts: tereza.korsaka@ba.lv 
 
 
 
 

Gada pārskatā izmantotas Gunāra Janaiša fotogrāfijas, 
Banku augstskola, Rīga, 2008 


