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1. Studiju programmas apraksts 
 

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programma „Finanses” latviešu 

valodā tiek īstenota kopš 2004.gada un vairākkārt akreditācijā saņēmusi augstus 

novērtējumus. Atsaucoties uz augošo ārzemju studentu pieteikumu skaitu, kā arī vietējo 

studējošo vēlmi dažādot savu izglītību ar svešvalodu lietošanas prasmēm, starpdisciplinārajām 

iemaņām, un sagatavoties darbam starptautiskajā vidē, 2012.gadā tika parakstīts sadarbības 

līgums ar ilggadēju Banku augstskolas partneri Šveices biznesa skolu Cīrihē, Šveicē (SBS 

Swiss Business School, www.sbs.edu) par kopīgu bakalaura programmas īstenošanu 

„Finanses” angļu valodā. Šveices biznesa skola nodrošina bakalaura grādu uzņēmējdarbības 

vadīšanā ar specializāciju starptautiskajā vadībā (BBA International Management), Banku 

augstskola – profesionālo bakalaura grādu finansēs. Sakarā ar programmas studiju iespēju 

paplašināšanu tika veikts programmas audits, kā rezultātā programmas saturs tika pilnveidots 

atbilstoši starpdisciplināram un starptautiskam programmas principam. Pilnveidojot 

programmu, veiktās izmaiņas tika apstiprinātas BA Senāta 2012.gada 4.decembra sēdē. 

Kopumā izmaiņas nepārsniedz 20% no akreditētās studiju programmas satura.  

 

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

Programmas mērķis ir sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” un programmas 

starpdisciplinārā principa (divi diplomi: BBA un profesionālais bakalaura grāds finansēs) 

prasībām augsti kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un 

starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, 

iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu un biznesa vadības jomā. Īpašā vērība studiju 

programmā tiek pievērsta pētnieciskā un jaunrades darba veikšanai, kā arī biznesa un finanšu 

starptautiskajiem aspektiem. 

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību finansēs un sagatavot studentus 

praktiskam darbam. 

2. Attīstīt studentu pētnieciskā, jaunrades darba iemaņas un prasmes. 

http://www.sbs.edu/
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3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, finanšu analīzi un finanšu prognozēšanu, finansēšanas avotu 

piesaistīšanu, investīciju projektu izstrādi un finanšu riskiem. 

4. Veidot studentos prasmes un iemaņas darbībai finanšu sistēmā. 

5. Veicināt studentu veidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību. 

6. Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējas kompetences. 

7. Pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu 

līmeni. 

8. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi atbilstoši 

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

 

1.2. Studiju programmas paredzamie rezultāti 

 
Programmā atbilstoši EKI 6. līmenim un piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

profesijas standartam „Finansists” noteikti šādi studiju rezultāti. Studiju programmas 

absolventi: 

1. spēj pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus, kā arī pielietot 

finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;  

2. spēj veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un 

risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;  

3. izprot aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientējas finanšu vidē 

notiekošajos procesos un spēj tos paskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus 

atbilstoši situācijas izmaiņām;  

4. spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto 

informāciju. 

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts Banku augstskolas bakalaura 

profesionālais grāds finansēs (profesionālās augstākās izglītības diploms), un kvalifikācija 

"Finansists", kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim un 6. Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim. Studiju programma ir 

starpdisciplināra un paredz divu grādu iegūšanu. Partnerskola Šveices biznesa skola (SBS 

Swiss Business School) piešķir programmas absolventiem bakalaura grādu „Bachelor of 

Business Administration in International Management”. 
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Bakalaura profesionālā studiju programma BBA „Starptautiskā vadība”/BF „Finanses” 

tika izstrādāta saskaņā ar valdības noteiktiem 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

mērķiem (2014.gada 26.augusta Ministra Kabineta noteikumi Nr.512 „Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts) un profesionālās kvalifikācijas 

“finansists” standartu (2010.gada 18.maija Ministra Kabineta noteikumi Nr.461 “Noteikumi 

par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”). Šis standarts 

nosaka profesionāļiem, kas iegūst finansista kvalifikāciju, pamata prasības, prasmes un spējas. 

1.3.  Studiju programmas plāns 

1.tabula 

Pilna laika studiju programmas plāns 2013./2014. ak. gadā 

 

N. 

p. 

k. 

Studiju kursa nosaukums 

ECTS 

Pārbaudījums 1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 

4. 

gads 
Kopā 

Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa) 

1. Speciālā lietojuma angļu valoda 6    6 eksāmens 

2. Lietišķā saskarsme  3    3 eksāmens 

3. Vācu valoda  3 6 6 3 18 eksāmens 

4. Pētnieciskā darba metodoloģija  3   3 eksāmens 

Kopā: 12 9 6 3 30   

Nozares studiju kursi (B daļa) 

5. Mikroekonomika 3       3 eksāmens 

6. 
Informātika un datu bāzu vadības 

sistēmas  6    6 
eksāmens 

7. 
Uzņēmējdarbība un finanses                                    6     6 

eksāmens 

8. Matemātika 9       9 eksāmens 

9. 

Tiesību zinības 

1. daļa Lietvedība 3ECTS 

2. daļa Tiesību zinības I 3ECTS 

3. daļa Tiesību zinības II 3ECTS 

3 

3 

 3     9 

eksāmens 

10. Statistika 6    6 eksāmens 

11. Makroekonomika 6    6 eksāmens 

12. 
Pārdošanas un starpkultūru 

komunikācija 

  

 3   3 eksāmens 

13. Audits   3  3 eksāmens 

14. Līderība un cilvēkresursu vadība    3  3 eksāmens 

15. 
Bizness pasaules ekonomikā (lietišķais 

pētījums) 
  3  3 eksāmens 

Kopā: 30 18 9 0 57   

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (B daļa)  

16. 

Finanšu grāmatvedība un nodokļi 

1. daļa Finanšu  grāmatvedība I 6ECTS                    

2. daļa Finanšu  grāmatvedība II 3ECTS                   

3. daļa Finanšu grāmatvedība III 3ECTS 

4. daļa Nodokļi, nodokļu audits un 

optimizācija 9 ECTS 

6 

 

 

 

3 

 
3 

 

 

 

 

9 

21 eksāmens 
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17. 

Finanšu sistēma   

1. daļa Ievads finansēs, Banku un finanšu 

pakalpojumi 3ECTS   

2. daļa Apdrošināšana (nedzīvības) 

3ECTS 

3. daļa Apdrošināšana (dzīvības) 3ECTS                                            

  
3 

 

 

 

 

3 

3 

9 eksāmens 

18. Starptautiskās finanses    6  6 eksāmens 

19. Finanšu analīze  3   3 eksāmens 

20. Mārketings 3    3 eksāmens 

21. 

Uzņēmumu vadīšana 

 1. daļa Organizāciju vadīšana 3ECTS 

 2. daļa Projektu vadīšana 3ECTS 

 3. daļa Stratēģiskā vadīšana 3ECTS  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 9 eksāmens 

22. 

Finanšu vadība 

1. daļa Uzņēmumu finanšu vadīšana 

6ECTS 

2. daļa Finanšu risku vadība 3ECTS 

3. daļa Uzņēmējdarbības novērtēšana 

3ECTS 

3 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

 

 
12 eksāmens 

23. Uzņēmumu vadības grāmatvedība  3   3 eksāmens 

24. 

Banku darbība un risku vadība 

   6 6 eksāmens 

25. E-komercija  3   3 eksāmens 

26. Patērētāju uzvedība finanšu tirgū   3  3 eksāmens 

Kopā: 15 15 27 21 78   

Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa)* 

27. 
Otrā svešvaloda: 

Krievu valoda/ Ķīniešu valoda 
3* 6* 6* 3* 18* eksāmens 

28. Loģistika  3*   3* eksāmens 

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums 

29. Kursa darbs  X    Aizstāvēšana 

30. Inovāciju projekts/Lietišķais pētījums   X   Aizstāvēšana 

31. Prakse    12 12 15 39 Aizstāvēšana 

32. Bakalaura darbs       18 18 Aizstāvēšana 

  KOPĀ par visu programmu: 60 60 60 60 240  
* izvēles kursi. 

„Informātika un datu bāzu vadības sistēmas” studiju kurss 1.grupai tika sadalīts 2ECTS 1.gadā un 4 ECTS 

2.gadā, sākot ar 2.grupu visi 6 ECTS 2.gadā. 
 

1.4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

Studiju programmas kursu un moduļu apraksti ir pieejami Banku augstskolas mājas lapā 

http://www.ba.lv/en/node/4198  

 

 

http://www.ba.lv/en/node/4198
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1.5.  Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas norisi vada programmas direktors sadarbībā ar BA 

struktūrvienībām, pamatojoties uz Nolikumu par studiju programmas direktori un amata 

aprakstu. Saziņu ar studentiem un programmas lietvedību palīdz nodrošināt programmas 

koordinatore.  

Studiju programmas vadīšanā tiek ievērots demokrātiskuma princips, skaidri noteiktas 

administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. 

Studējošiem tiek nodrošināta starptautiskā studiju vide: 40%  no docētājiem ir ārzemju 

docētāji, grupā studē ārzemju studenti, 100% studentiem ir iespēja piedalīties ERASMUS 

apmaiņā. Komandu darbi, situāciju analīze, simulācija, lomu spēles ir galvenās interaktīvas 

studiju metodes programmā. 

 

Studiju programmā ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, 

prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir publiski pieejami mājas 

lapā un Banku augstskolas informatīvajā sistēma (turpmāk tekstā –BAISā) un tiek kontrolēti: 

1. Prakses programmu izstrādā Karjera centrs (turpmāk tekstā – KC) sadarbībā ar Finanšu 

katedras docētājiem un Programmas direktori, pamatojoties uz studiju programmas 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Ir apstiprināta Prakses procesa organizēšanas 

kārtība, Prakses programma, Norādījumi prakses norisei, tipveida prakses līguma paraugs. 

2. Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, iegūstot studiju programmai un 

kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūts praktisko iemaņu kopums, kas 

nepieciešamas finansistam.  

3. Prakses laikā students veic pētījumu organizācijā, kuru prakses noslēgumā prakses 

pārskata formā iesniedz BA. Prakses atskaites tiek uzglabātas KC vienu gadu pēc studiju 

programmas absolvēšanas, bet ne ilgāk par trim gadiem.  

4. Praktikanta sniegumu prakses laikā novērtē darba devējs, prakses pārskata recenzents un 

aizstāvēšanas komisija, kas izveidota ar rektora rīkojumu.  

5. Prakses vietas nodrošina KC. BA ir noslēgusi 81 ilgtermiņa prakses līgumu. 

Programmas vadība organizē informatīvos pasākumus studentiem, kā arī nodrošina 

komunikācijas iespējas ikdienā. Katru gadu, vismaz divas reizes akadēmiskā gada laikā, 

studenti tiekas ar programmas direktori par studiju programmas realizācijas jautājumiem, 
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prasībām studiju kursu apguvē, vērtēšanas sistēmu u.c. būtiskiem studiju procesa 

jautājumiem. Katra gada 1.septembrī notiek ievads studijās un informatīvs pasākums 

studentiem. Pirms katras došanās praksē studentu grupām ir ieplānotas tikšanās ar 

programmas direktori un Karjeras centra vadītāju. Pirms bakalaura darba izstrādes uzsākšanas 

notiek seminārs, kurā tiek pārrunātas prasības darba izstrādei. Augstskolā tiek rīkoti arī citi 

metodiskie pasākumi pēc vajadzības. 

1.6.  Prasības uzsākot studiju programmu 

 

Pieteikties studijām bakalaura studiju programmā Banku augstskolā var elektroniski, 

izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portāla www.latvija.lv/studijas sniegto e-

pakalpojumu. 

Tiesības studēt BA ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz LR 

izdotu nepilsoņa pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un 

kuras ieguvušas vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.  

Lai uzsāktu studijas programmā, ir nepieciešami sekojoši izglītības līmeni apliecinoši 

dokumenti: 

1. dokuments par vidējo vai vidējo profesionālo izglītību; 

2. centralizēto eksāmenu sertifikāti matemātikā, svešvalodā (angļu vai vācu) un latviešu 

valodā un literatūrā. 

Saskaņā ar BA uzņemšanas noteikumiem centralizēto eksāmenu vērtējumam bija jābūt 

ne zemākam kā E līmenis, tas ir, ne zemākam par 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu vērtējumā. 

Uzņemšana pilna laika studijām notiek konkursa kārtībā. Konkursa rezultātus nosaka un 

apstiprina Imatrikulācijas komisija. 

Uzņemšanas noteikumi katru gadu tiek aktualizēti un apstiprināti Senātā. Banku 

augstskolas mājas lapā jau ir pieejami uzņemšanas noteikumi 2014./2015. ak.g. 

(www.ba.lv/bnode/2472). 

Saskaņā ar 2004.gada 16. decembra LR MK noteikumiem Nr. 932 „Studiju uzsākšanas 

kārtība vēlākajos studiju posmos” tiesības uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos ir 

personām, kas kāda iemesla dēļ ir pārtraukušas studijas BA vai citā akreditētā augstskolā un 

vēlas tās turpināt. Tiesības turpināt studijas profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

http://www.latvija.lv/studijas
http://www.ba.lv/bnode/2472
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studiju programmā ir arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu 

absolventiem. Iepriekš iegūtā izglītība tiek pielīdzināta programmas prasībām individuāli 

katrā gadījumā. 

1.7.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

Banku augstskola spēj gandrīz pilnībā nodrošināt programmas īstenošanu ar 

ievēlētajiem docētājiem, 30% ievēlētajiem docētājiem ir doktora grāds. Tajā pašā laikā, lai 

nodrošinātu programmas starptautisku kontekstu un starpdisciplināru principu, skola aktīvi 

piesaista ārzemju docētājus un docētājus no citām augstskolām Latvijā. Saskaņā ar sadarbības 

nosacījumiem, Šveices biznesa skola nodrošina docētājus vismaz 40% studiju kursu. 

Programmā var pasniegt tikai docētāji ar akadēmiskā darba pieredzi un darba pieredzi 

pasniegtajā jomā, kas brīvi pārvalda angļu valodu. 

Programmā ir iespēja studēt tikai pilna laika studiju formā. Studiju ilgums ir 4 gadi (8 

semestri). Pirmos divos gados grupa studē dienas nodaļā, sākot ar 3.studiju gadu studentiem ir 

vēlams sākt strādāt, grupa studēs diena – vakarā režīmā ar lekcijām vakaros un nedēļas 

nogalēs.  

Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (KP). Viens kredītpunkts saskaņā ar 

Augstskolu likuma 1. pantu atbilst studējošā darba apjoma 40 akadēmiskajām stundām jeb 

vienai studiju nedēļai. Pamatojoties uz 2012.gada 4.decembra Senāta sēdē (protokols Nr. 10) 

apstiprinātajiem grozījumiem Nolikumā par BA docētāju atalgojumu un darba laika uzskaiti 

2012./2013.ak.g., kā arī aktualizēto nolikuma redakciju 2013./2014.ak.g., kas nosaka 1 KP 

atbilstošo akadēmisko kontaktstundu skaitu: 

-   pilna laika studentiem dienas grupās 20 kontaktstundas; 

-   pilna laika studentiem diena - vakarā grupās 20 kontaktstundas. 

Studiju gads sadalīts divos semestros. Semestra laikā pēc studiju kursu apguves un 

patstāvīgā darba uzdevumu nokārtošanas studenti kārto pārbaudījumus atbilstošajos studiju 

kursos. Sesijas laikā tiek kārtoti pārbaudījumi studiju kursos, kas tiek īstenoti visa semestra 

garumā. 

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja un 

atgriezeniskā saite. Individuālā pieeja tiek nodrošināta trijos veidos: mazs studentu skaits 

grupās (līdz 45); individuālie patstāvīgie darbi studiju kursa laikā; ārpusnodarbību 
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konsultācijas pie docētājiem. Jebkura studiju kursa norisē ir paredzētas studentu regulāras 

individuālās konsultācijas (saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku) ar docētāju, kurās 

tiek pārrunāti un izvērtēti konkrētā studenta sasniegumi, bet pastāv iespēja arī tikties ar 

pasniedzēju citā laikā vai arī attālināti ar Skype palīdzību, par to vienojoties individuāli.  

Studiju procesā tiek izmantotas šādas studiju metodes:  

1. lekcijas, semināri, praktiskie darbi; 

2. metodes, kas veicina analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanu, veido 

komunikāciju prasmes – grupu darbi, diskusijas, prezentāciju sniegšana, situāciju analīze 

(case study), simulācijas spēles, atsevišķos studiju kursos vizītes uzņēmumos un iestādēs; 

3. studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba veicināšana – 

referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, kuros studenti gūst 

starptautisku atzinību Eiropas valstu ietvaros; 

4. tikšanās ar uzaicinātajiem ekspertiem – nozares profesionāļiem – studiju kursu ietvaros. 

5. prakse uzņēmumos un iestādēs Latvijā un ārzemēs. 

 

Studentiem ir iespēja vismaz 1 semestrī studēt ārzemēs BA partnerskolā ERASMUS 

apmaiņas vai brīvās kustības formā (free mover). 

Pirmajos divos studiju gados studentiem tiek sniegtas un klasificētas esošās zināšanas 

visos izvēlētās specialitātes pamatjautājumos, students šīs zināšanas apgūst gan priekšstatu, 

gan izpratnes līmenī (saskaņā ar profesijas standartu). Studiju pēdējos kursos tiek īstenota 

„problem- based learning”. 

Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar specializētām datorprogrammām 

(SPSS, MS Project u.c.) un bezvada interneta pieslēgumu visās BA telpās. Liela daļa no 

programmas studiju kursiem un to materiāliem tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir 

pieejami studentiem Moodle sistēmā (e-platformā), kurai var pieslēgties gan augstskolā, gan 

ārpus tās. Atsevišķos studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti elektroniski. Programmas 

studenti ir imatrikulēti abās skolās – BA un Šveices biznesa skolā, tāpēc viņiem ir iespēja 

izmantot arī Šveices biznesa skolas bibliotēkas (e-bibliotēka, pieejama ārpus skolas telpām) 

resursus, kā arī partnerskolas studiju e-vidi. 

Studiju programmā studiju kursu laikā studenti gatavo individuālos un grupu darbus, 

sadarbībā ar docētājiem veic pētniecisko darbību un sadarbībā ar darba vadītājiem izstrādā 

biznesa plānus, kursa darbus, prakses pārskatus, projekta darbus un bakalaura darbu. 



 11 

Atgriezeniskā saite tiek nodrošināta ar studentu aptaujām par studiju kursiem 

(anonīmas, elektroniskā veidā), ar individuāla studenta vai grupas vecākā viedokļa izteikšanu 

vadībai, docētājam vai Programmas direktoram (mutiski vai rakstiski). Docētāji studiju kursu 

ietvaros studentiem sniedz atgriezenisko saikni par sasniegtajiem studiju rezultātiem (mutiski, 

rakstiski, elektroniski). BA vadība regulāri tiekas ar studentu pašpārvaldi par studiju 

pilnveides jautājumiem. 

1.8.  Vērtēšanas sistēma 

 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 

2002.gada 11.novembra LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas apguves 

vērtēšanas pamatprincipus un vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), BA 2009.gada 10. 

novembra Senātā apstiprināto Studiju nolikumu, BA 2014.gada 10.jūnija Senāta sēdē 

apstiprināto Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju programmu 

Nolikumu par studijām un studējošo finansiālo un akadēmisko saistību kārtošanas kārtību. 

BA ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

1. zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

2. vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji ir: 

1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2. iegūtās prasmes un iemaņas; 

3. attieksme pret mācīšanos; 

4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

BA studentu sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 

4 balles (gandrīz viduvēji). Šveices biznesa skola novērtē studentu sasniegumus burtu un 

procentu veidā: A+ 100% ir maksimālā pozitīvā atzīme, D- 50% - minimālā). Lai iegūtu arī 

Šveices biznesa skolas diplomu studenta vidējā atzīme par visu programmu jābūt vismaz 7, 

(pēc SBS prasībām vidējam vērtējumam jābūt C- vai 70%). Lai nodrošinātu studentu 
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sasniegumu līdzvērtīgu novērtēšanu BA un Šveices biznesa skolā, tiek izmantota šāda 

novērtējumu konvertēšanas sistēma:  

 

2. tabula 

BA un Šveices biznesa skolas (SBS) studentu sasniegumu novērtēšanas 

skalas 
SBS novērtējums BA novērtējums 

A+ 97-100% 4.0 Teicami  10 Izcili 

A 93-96% 3.8   9 Teicami 

A- 90-92% 3.7   9 Teicami 

B+ 87-89% 3.3 Labi 8 Ļoti labi 

B 83-86% 3.0   8 Ļoti labi 

B- 80-82% 2.7   8 Ļoti labi 

C+ 77-79% 2.3 Apmierinoši 7 Labi 

C 73-76% 2.0   7 Labi 

C- 70-72% 1.7   7 Labi 

D+ 64-69% 1.3 Viduvēji 6 Gandrīz labi 

D 56-63% 1.0   5 Viduvēji 

D- 50-55% 0.7   4 Gandrīz viduvēji 

Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un veidu (mutisks, rakstisks vai 

jaukts) nosaka docētājs. Ieteicamā gala pārbaudījuma forma ir eksāmens 1,5-3 stundas, bez 

iespējas izmantot pierakstus, grāmatas vai kādus citus palīglīdzekļus vai rīkus (mobilais 

telefons, dators u.c.). Galīgajā vērtējumā par studiju kursa apguvi var ietvert studenta darba 

novērtējumu visa studiju kursa laikā, ko veido uzkrājošo punktu sistēma, t.i. atsevišķu studiju 

darbu summēto vērtējumu. Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: analītisks raksts, 

studentu grupas darbs, uzdevums, referāts, problēmas izpēte, publikācijas analīze, faktu 

materiālu apkopojums, izvērtējums u.c. 

Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos, kuri pieejami katram studējošam 

Moodle sistēmā. Studiju kursu uzsākot, docētājs iepazīstina ar studiju kursa aprakstu, 

akcentējot izvirzītās prasības. 

Pastāvīgo darbu izstrādes prasības noteiktas „Metodiskajos norādījumos patstāvīgo un 

pētniecisko studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai”, kas tiek pārskatīti katru gadu un ir 

pieejami BAISā. 
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Eksāmenu prasības studiju kursā nepieciešamības gadījumā var būt izrunātas un 

apstiprinātas atbilstošās katedras sēdē, kā arī tām ir jābūt saskaņotām ar Šveices biznesa 

skolas dekānu.  

Prakses pārskatu kvalitāti un uzbūvi, kā arī studentu prezentācijas prasmi vērtē kopā ar 

darba devējiem izveidotas aizstāvēšanas komisijas. 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu: aizstāv 

bakalaura darbu. Bakalaura darbu aizstāvēšanā kā valsts pārbaudījumu komisiju 

priekšsēdētāji un komisijas locekļi tiek pieaicināti darba devēji un docētāji. Priekšlikumus par 

komisijas sastāvu sagatavo programmas direktors un tos izskata un apstiprina Senātā. 

Profesionālo bakalaura grādu finansēs un 5.līmeņa finansista kvalifikāciju var iegūt, ja 

ir sekmīgi nokārtoti visi studiju kursi, aizstāvēts prakses pārskats un bakalaura darbs.  

Banku augstskola ir nodrošinājusi iespējas veikt pētījumus kopā ar citu Latvijas un 

ārvalstu studiju programmu studējošiem. Lai veicinātu studentu aktivitāti pētnieciskā darbā, 

liela uzmanība tiek pievērsta BA studentu dalībai starptautiskajās biznesa nedēļās, veicot 

lietišķos pētījumus, izstrādājot projektus, kuri gūst starptautisku atzinību, t.sk. Eiropas valstu 

ietvaros. BA organizē ikgadējo studentu konferenci, kurā tiek prezentēti labākie darbi, ar 

iespēju vēlāk tos prezentēt starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicēt zinātniskos 

rakstos, šādi veicinot docētāju un studentu sadarbību pētniecības jomā.  

Lai veicinātu BA studentu integrāciju starptautiskā līmenī, kas ir būtisks 

priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, BA ir aktīva 

līdzdalībniece ES studentu apmaiņas programmā ERASMUS+, sniedzot iespēju studentiem 

pieteikties stipendijai 3 līdz 10 mēnešu studijām BA sadarbības partneru augstskolās. Daži 

BA 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. ak.g. sadarbības partneri: Nīderlandē - Rotterdam 

University, Austrijā - University of Applied Science, BFI Viena, FH Joanneum, Turcijā - 

Yasar University, Izmir University, Beļģijā - KH Leuven, Karel de Grote Hogeschool 

Antwerpen, Hogeschool Gent, KATHO Kortrijk, Plantijn Hogeschool Antverpen, Čehijā - 

Brno University of Technology. Studentiem ir arī iespēja iegūt stipendijas prakses iziešanai 

ES valstīs. 
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1.9. Studiju programmas izmaksas 

 

BA ir valsts dibināta izglītības iestāde, kas darbojas pēc pašfinansēšanas principa un tās 

finanšu resursu struktūru nosaka Senāts. Studiju maksa 2012./2013.ak.g. bakalaura līmeņa 

studijām bija noteikta Ls 1990 apmērā par vienu pilna laika studiju gadu, no 2013./2014.ak.g. 

– 2300 Ls jeb 3272 EUR. Katru gadu studentiem ir pieejamas dažādas studiju maksas atlaides 

(apstiprina BA Senāts). Programmas studiju maksa tiek proporcionāli (50%/50%) sadalīta 

starp BA un Šveices biznesa skolu, pamatojoties uz aktīvo studentu skaitu katrā grupā. Savu 

ieņēmumu daļu BA sadala atbilstoši 3.tabulā minētiem posteņiem. 

3. tabula 

Dubultdiplomu Bakalaura studiju programma 

Bakalaurs finansēs/ BBA Starptautiskā vadība 

pilna laika studijas 

mācību maksas % sadalījums pa izmaksu posteņiem  2013./ 2014. akadēmiskajā gadā. 

N.p.k. Izmaksu pozīcija % 

1.  Atalgojums 53 

2.  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13 

3.  Komandējumi un dienesta braucieni 1 

4.  Pakalpojumi 13 

5.  Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 2 

6.  Grāmatas un žurnāli 1 

7.  Iekārtu iegāde un modernizēšana  2 

8.  Augstskolas attīstība 5 

9.  Zinātniski pētnieciskais darbs 5 

10.  Augstskolas rezerves fonds  5 

KOPĀ 100  

 

 

1.10.  Studiju programmas atbilstība profesiju standartam, profesionālās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

 

Diplomu par profesionālo bakalaura grādu un kvalifikāciju var saņemt studējošais, kas 

ir sekmīgi nokārtojis visas programmas prasības un aizstāvējis bakalaura darbu. Studiju 

programmas saturs un tā sadalījums norādīts 4. un 5. tabulās. 
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4. tabula 

Dubultdiplomu Bakalaura studiju programma 

Bakalaurs finansēs/ BBA Starptautiskā vadība 

Studiju programmas saturs 

Nr. p.k.  Studiju programmas saturs KP % 

1. Studiju kursi 122 76.25 

2. Prakse 26 16.25 

3. Bakalaura darbs 12 7.50 

4. Kopā 160 100 

 

5. tabula 

Dubultdiplomu Bakalaura studiju programma 

Bakalaurs finansēs/ BBA Starptautiskā vadība 

Studiju programmas satura sadalījums 

Nr. p.k.  Studiju programmas kursi KP % 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi 20 16,39 

2. Nozares studiju kursi 38 31,15 

3. Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi 52 42,62 

4. Izvēles kursi minimālā izvēle 12 9,84 

5. Kopā 122 100 

 

Biznesa plāns, kursa darbs un lietišķais pētījums ir studiju laikā iegūto zināšanu un 

prasmju integrēta pielietošana un tiek integrēti studiju kursos vai bibliotēkas dienu laikā, 

piemēram, biznesa plāna izstrāde un prezentācijas ir studiju kursa „Uzņēmējdarbība un 

finanses” daļa, lietišķais pētījums – „Bizness pasaules ekonomikā” daļa, kursa darbs ir 

rakstiskais darbs par studentu interesējošo tematu.  Programma izveidota un tiek īstenota tā, 

lai studenti iegūtu padziļinātas zināšanas finanšu jautājumos, par tautsaimniecības funkcijām, 

mijiedarbību finanšu sistēmā, uzņēmējdarbības finansēm. Lai pastiprinātu programmas 

starptautisku aspektu un sagatavot studentus darbam globālajā vidē, programmas ietvaros liels 

uzsvars ir likts uz svešvalodu apguvi (angļu valoda 1.semestrī un kā studiju valoda visā 

studiju laikā, vācu valoda - 6 semestri, ķīniešu vai krievu valoda - 6 semestri). Ārzemju 

studentiem tiek dota iespēja apgūt latviešu valodā. Studiju beigās absolventiem būtu brīvi 

jāpārvalda vismaz augstāk minētas valodas. 

Lai noteiktu Studiju programmas atbilstību 5.līmeņa profesijas standartam 

„Finansists” (apstiprināts 2010.gada 18.maijā), izmantota profesijas standartā lietotā darbam 

nepieciešamo zināšanu un prasmju struktūra, kas tiek iegūtas atbilstošo studiju kursu un 

prakses norises laikā, izstrādājot patstāvīgos studiju darbus. Studiju kursu apraksti apliecina, 

ka Studiju programmas nodrošina finansista profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju 
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apguvi (skat. 6. un 7.tabulu). Sekmīgi apgūta bakalaura otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītības programma ļauj turpināt izglītību maģistra studiju programmā. 

6. tabula 

Profesiju standartā „Finansists” norādīto prasību izpilde. 

Apgūstamās 

prasmes 
Studiju kursi 

Kopīgās 

profesionālās 

prasmes 

Makroekonomika, Mikroekonomika, Informātika un datu bāzu vadības sistēmas, Matemātika, 

Ievads finansēs, Banku un finanšu pakalpojumi, Uzņēmējdarbība un finanses, Mārketings, 

Statistika, Organizāciju vadīšana, Projektu vadīšana, Stratēģiskā vadīšana, Loģistika, Audits, 

Pārdošanas un starpkultūru komunikācija, Starptautiskās finanses 

Vispārējās 

prasmes un 

spējas 

 Matemātika, Lietišķā saskarsme, Pārdošanas un starpkultūru komunikācija, Pētnieciskā darba 

metodoloģija, Informātika un datu bāzu vadības sistēmas, Tiesību zinības, Lietvedība, Līderība 

un cilvēkresursu vadība, svešvalodas 

Specifiskās 

prasmes 

profesijā 

Finanšu grāmatvedība un nodokļi, Apdrošināšana, Finanšu analīze, Finanšu vadība, 

Uzņēmumu vadības grāmatvedība, Banku darbība un risku vadība, e-komercija, patērētāju 

uzvedība finanšu tirgū  

 

7. tabula 

Profesiju standartā „Finansists” norādīto prasību izpilde. 

Nr.p.k. Zināšanas Studiju kursi 
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas 

priekšstata līmenī 
1.1.  Ekonomikas un finanšu vēsture Mikroekonomika, makroekonomika 

1.2. ES un starptautisko organizāciju 

nostādnes finanšu analīzes un 

plānošanas jomā 

Ievads finansēs, Starptautiskās finanses, Banku un finanšu 

pakalpojumi, Uzņēmējdarbība un finanses, Tiesību zinības 

(ES Tiesības, kursa 2.daļa) 

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes 

līmenī 
2.1. Finanšu darbību reglamentējošās 

normatīvās bāzes izpratne 

Ievads finansēs, Banku un finanšu pakalpojumi, 

Starptautiskās finanses, Tiesību zinības, Finanšu vadība, 

Banku darbība un risku vadība, patērētāju uzvedība finanšu 

tirgū  

2.2. Mikroekonomika, makroekonomika Mikroekonomika, Makroekonomika 

2.3. Finanšu teorijas Ievads finansēs, Finanšu grāmatvedība un nodokļi, Finanšu 

analīze, Finanšu vadība, Uzņēmumu vadības grāmatvedība 
Banku darbība un risku vadība, patērētāju uzvedība finanšu 

tirgū  

2.4. Lietišķās saskarsmes psiholoģija  Pārdošanas un starpkultūru komunikācija, Lietišķā saskarsme 
patērētāju uzvedība finanšu tirgū 

2.5. Finanšu sistēmas uzbūve Ievads finansēs, Banku un finanšu pakalpojumi, 

Starptautiskās finanses, Apdrošināšana, Finanšu vadība, 

Banku darbība un risku vadība, patērētāju uzvedība finanšu 

tirgū  

2.6. Globālās finanses Starptautiskās finanses 

2.7. Tirgzinības Mikroekonomika, Uzņēmējdarbība un finanses, Mārketings 
Pārdošanas un starpkultūru komunikācija, e-komercija 

2.8. Komercdarbības vadība Informātika un datu bāzu vadības sistēmas, Uzņēmējdarbība 

un finanses, Organizāciju vadīšana, Projektu vadīšana, 

Stratēģiskā vadīšana, Lietvedība, Līderība un cilvēkresursu 

vadība, Uzņēmumu vadības grāmatvedība, Tiesību zinības 

2.9. Profesionālie termini valsts un divās 

svešvalodās 

Finanšu grāmatvedība, Finanšu analīze, Finanšu vadība, 

uzņēmuma vadības grāmatvedība, apdrošināšana, Speciālā 
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lietojuma angļu valoda, Krievu valoda, Vācu valoda, Ķīniešu 

valoda, Tiesību zinības, Lietvedība 

 

 

Nr.p.k. Zināšanas Studiju kursi 
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī 

3.1. Finanšu grāmatvedība un audita pamati Finanšu grāmatvedība un nodokļi, Uzņēmumu vadības 

grāmatvedība 

3.2. Finanšu analīze un finanšu vadība Finanšu analīze, Finanšu vadība, Banku darbība un risku 

vadība, patērētāju uzvedība finanšu tirgū 

3.3. Zinātniskās darbības organizācija Pētnieciskā darba metodoloģija, SPSS 

3.4. Statistisko metožu izmantošana 

finansēs 

Statistika, Matemātika 

3.5. Komercdarbības informātika Informātika un datu bāzu vadības sistēmas 

3.6 Finanšu instrumentu tirgus Starptautiskās finanses, Apdrošināšana, Finanšu vadība, 

Patērētāju uzvedība finanšu tirgū 

3.7. Banku darbība Banku un finanšu pakalpojumi, , Banku darbība un risku 

vadība 

3.8. Nodokļi un nodokļu un nodevu 

sistēmas 

Finanšu grāmatvedība un nodokļi 

3.9. Investīcijas Finanšu analīze, Finanšu vadība, Banku darbība un risku 

vadība, patērētāju uzvedība finanšu tirgū 

3.10. Projektu finansēšana Projektu vadīšana 

3.11. Ētika, komercdarbības etiķete Organizāciju vadīšana 

3.12. Informāciju tehnoloģijas Informātika un datu bāzu vadības sistēmas, SPSS, e-

komercija 

3.13. Vides un darba aizsardzība Makroekonomika, Tiesību zinības, Uzņēmējdarbība un 

finanses 

3.15. Vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī 

Speciālā lietojuma angļu valoda,  Vācu valoda, Krievu vai 

Ķīniešu valoda 

3.17. Darba tiesiskās attiecības Tiesību zinības 

 

1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 

virzienam  Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu studiju programmām 

 

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Finanses” salīdzināšana ar citām līdzīgām 

studiju programmām dod iespēju izvērtēt tās saturu, konstatēt profilējošo kursu īpatsvaru un 

apjomu. Salīdzinājums veikts ar Latvijas Universitātes (LU) studiju programmu 

„Apdrošināšana un finanses”. Augstskolu studiju programmu salīdzināšanas rezultāti (dažādu 

kursu kategoriju relatīvais apjoms ir norādīts procentos, lai varētu efektīvi salīdzināt 

raksturlielumus, neskatoties uz dažādām kursu apjoma novērtēšanas metodēm dažādās 

augstskolās) ir apkopoti 8. tabulā. 
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8. tabula 

Dubultdiplomu Bakalaura studiju programmas 

Bakalaurs finansēs/ BBA Starptautiskā vadība 

salīdzinājums ar LU bakalaura studiju programmu „Apdrošināšana un Finanses” 

Rādītāji Bakalaura studiju programma 

„Finanses”/ BBA 

Bakalaura studiju programma 

„Apdrošināšana un finanses” 

Studiju ilgums 4 gadi pilna laika studijās 4 gadi pilna laika studijās 

Vispārizglītojošie studiju kursi 

procentos no programmas 

 

12.5 

 

12.5 

Nozares studiju kursi procentos no 

programmas 

23,75 21.0 

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi, procentos no 

studiju programmas 

 

32,5 

 

39.0 

Brīvās izvēles studiju kursi 

procentos no programmas 

7,5 3.7 

Prakse Prakse ir obligāta Prakse ir obligāta 

Noslēguma darbs Bakalaura darbs Diplomdarbs 

Kopējais studiju plāns, kredītpunkti 160 160 

 

Veicot studiju programmu satura salīdzinājumu, tika konstatēts, ka programmās ir 

līdzīgi studiju kursi, jo to apgūšanas rezultātā tiek piešķirta finansista kvalifikācija. 

Programmās liela uzmanība ir pievērsta lietišķās un speciālās svešvalodas apgūšanai. LU 

studiju programmā lielāks kredītpunktu skaits veltīts kvantitatīvo metožu pielietojuma studiju 

kursiem. 

Salīdzināšanai ar divu Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

izvēlētas studiju programmas divās BA partneraugstskolās – Katholieke Hogeschool Leuven 

studiju programma „Finance and Insurance” un Rotterdam University of Applied Science, 

studiju programmu „Bachelour of Finance and Control”. 

Bakalaura grāda iegūšana Katholieke Hogeschool Leuven nodrošina studiju kursu un 

programmas prasību izpilde 3 gados (6 semestros). 

 1.gadā studiju kursi nodrošina bāzi tālākajām studijām: Ekonomikas principi, 

Mikroekonomika. Makroekonomika, Ievads grāmatvedībā un finanšu vadībā, Finanšu 

tehnika un Tiesību zinības; 

 2.gadā jāapgūst studiju kursi: Finanšu principi, Modernie finanšu principi, Ievads 

ekonometrijā, Statistika, Patērētāju uzvedība, Mārketings, Finanšu un kriminālās 

tiesības, Svešvalodas; 
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 3.gadā jāapgūst studiju kursi: Banku un apdrošināšanas darījumi, Svešvalodas, 

Finanšu analīze, Darījumu apdrošināšana, Dzīvības apdrošināšana, Nedzīvības 

apdrošināšana, Nodokļi. 

Bakalaura grāda iegūšana Rotterdam University of Applied Science nodrošina studiju kursu 

un programmas prasību izpilde 4 gados (8 semestros). 

 1.gadā studenti apgūst vispārizglītojošos un  finanšu jomu saistītos studiju kursus: 

Matemātika, Statistika, Grāmatvedība, Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Tiesības, kā arī 

piedalās  ar finansēm saistīta projekta darbā; 

 2.gadā jāapgūst  nozares un  ar uzņēmējdarbības vidi saistītus  studiju kursi: 

Uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbība vide, Biznesa procesu vadība, Risku vadība; 

 3.gadā jāapgūst nozares profesionālās specializācijas studiju kursi un paredzēta prakse 

uzņēmumā: Finanšu vadība, Starptautiskās finanses, Nodokļi, Projektu vadība un 

atskaišu sagatavošana; 

 4.gadā vienu semestri studijas  ārzemēs kādā no Rotterdam University of Applied 

Science partneraugstskolām un bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. 

Līdz ar to var secināt, ka BA un tās partneraugstskolās piedāvātās studiju programmas 

nodrošina  gan vispārizglītojošo, gan nozares speciālo studiju kursu apguvi. 

1.12.  Informācija par studējošajiem 

1.12.1. Studējošo skaits 

2012./2013. ak.g. programmā tika uzņemti 30 studenti, t.sk. 1 ārzemju students. 

2013./2014. ak.g. programmā tika uzņemti 43 studenti, t.sk. 3 ārzemju studenti. 

2014.g.decembrī programmā kopumā studē 111 cilvēks. Tā kā dubultdiplomu studijas tika 

uzsāktas tikai 2012.g.septembrī, programmā vēl nav absolventu. BA plāno turpināt palielināt 

ārzemju studentu skaitu programmā. 

 

1.12.2. Pirmā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 

2012./2013. ak.g. studiju programmā tika imatrikulēti 30 studenti, 2013./2014. ak.g. 

programmā tika uzņemti 43 studenti. 
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1.12.3. Absolventu skaits 

 

Absolventu dubultdiplomu grupās vēl nav, pirmā grupa vēl studē 3.kursā. 

1.13. Studējošo aptaujas un analīze 

 

BA studenti regulāri tiek aptaujāti par apmierinātību ar studiju procesu, infrastruktūru un 

administrēšanas jautājumiem. Studējošie pauž savu viedokli par docētāju darbu un studiju 

procesu kopumā – to apliecina veiktās aptaujas. Ar aptauju rezultātiem var iepazīties 

programmas direktora birojā. Studenti augstu novērtē studiju kvalitāti, kādēļ programmā tiek 

saglabāts pastāvīgs docētāju sastāvs. 

 

1.14. Absolventu aptaujas un analīze 

 

Absolventu dubultdiplomu grupās vēl nav, pirmā grupa vēl studē 3.kursā.  

1.15.  Līdzdalība studiju procesā pilnveidošanā 

 

BA Satversmē ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: Satversmes 

sapulcē, Revīzijas komisijā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā un Senātā. Studentu padomes pārstāvis 

tiek deleģēts darbam BA Ētikas komisijā. Tas nodrošina studentu aktīvu piedalīšanos visos 

jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus studiju darbu. BA 

studentiem tiek dota iespēja piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. Savukārt, atsevišķu 

studentu individuālo grūtību uzklausīšana ir docētāju, programmas direktora un katedras 

vadītāju kompetencē. 

Arī darba devēji piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Piemēram, prakses devēji katru gadu 

novērtē studentu kompetences prakses beigās, ko apkopo un analīzē BA Karjeras centrs.  

BA darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldei ir iespējas izteikt un aizstāvēt 

studentu viedokli Senātā un Satversmes sapulcē. BA Studentu padome (BASP) pārstāv BA 

studentu intereses visās augstskolas un valsts institūcijās.  

 

Programmas direktore 

Tatjana Mavrenko 

  

 
 

Tālrunis:  +371 26532939 

E-pasts: tatjana.mavrenko@ba.lv 
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