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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

 

1.1. JURIDISKAIS STATUSS UN DIBINĀŠANAS VĒSTURE 
 

Banku augstskola (turpmāk tekstā arī – Augstskola) ir atvasināta publiska persona, kas atrodas 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.
1
 

 

Banku augstskola dibināta 1997. gada 30. decembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

1997. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 675 "Par Banku augstskolas dibināšanu". Augstskola dibināta 

uz Latvijas Banku koledžas (LBK) un Latvijas Banku akadēmijas (LBA) bāzes. LBK dibināta 

1992. gada jūnijā, kura 1996. gada 3. janvārī saņēma licenci ar tiesībām uzsākt augstskolas studiju 

programmu īstenošanu Latvijas Banku akadēmijā. Banku augstskola ir Latvijas Bankas 

struktūrvienības — Latvijas Banku koledžas — tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, kustamās 

mantas un intelektuālā īpašuma pārņēmēja.
2
  

 

 

 

1.2. DARBĪBAS VIRZIENI 
 

Banku augstskolas darbības virzieni, saskaņā ar tās Satversmi, ir: 

- Studiju programmu realizācija; 

- Zinātnisko pētījumu veikšana; 

- Tālākizglītības programmu īstenošana.
3
 

 

 

 

1.3. PĀRVALDES INSTITUCIJAS UN STRUKTŪRA 
 

Augstskolas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas
4
 ir:  

- Satversmes sapulce (priekšsēdētājs J.Strautmanis),  

- Senāts (priekšsēdētājs D.Kriķis), 

- Rektors (A.Sarnovičs), 

- Revīzijas komisija (priekšsēdētājs K.Lešinskis), 

- Akadēmiskā šķīrējtiesa (priekšsēdētāja M.Dumpe). 

 

Uz Gada pārskata sagatavošanas brīdi spēkā esoša ir Senāta 2014. gada 26. augusta sēdē (protokola 

Nr. 7) apstiprinātā Banku augstskolas struktūra. Ar to var iepazīties Banku augstskolas mājas lapā: 

http://www.ba.lv/augstskola/kontakti-un-struktura/struktura/  

 

 

                                                 
1
 Banku augstskolas Satversme [tiešsaiste], pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=155880 

2
 Turpat  

3
 Turpat 

4
 Turpat 

http://www.ba.lv/augstskola/kontakti-un-struktura/struktura/
http://likumi.lv/doc.php?id=155880
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1.4. MISIJAS VĒSTĪJUMS UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI 
 

Misija: 

 

- Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Mūsu 

augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, 

profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar 

finanšu un biznesa pasauli. 

 

 

Vīzija: 

 

- Banku augstskola – uzticams un starptautiski atzīts partneris personības izaugsmei. 

 

 

Vērtības: 

 

- Personība; 

- Sadarbība; 

- Piederība. 

 

 

Banku augstskolas ilgtspēja balstīta uz četriem principiem: 

 

1. Latvijā un ārvalstīs atzītu un akreditētu programmu piedāvājums; 

2. Darba devēju un sabiedrības vajadzībām atbilstošs studiju saturs; 

3. Potenciālo studentu pieprasītas studiju programmas; 

4. Atbilstoša infrastruktūra, cilvēkresursi un augstskolas finanšu stabilitāte. 

 

 

BA galvenie stratēģiskie mērķi laika periodam līdz 2017. gadam ir noteikti šādi: 

 

1. Nodrošināt studiju procesu, lai absolvents, izmantojot savas iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences, varētu profesionāli realizēties un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu; 

2. Izveidot kvalitatīvu starptautisku studiju vidi; 

3. Nodrošināt studiju programmu starptautisku atpazīstamību un augstu reputāciju; 

4. Veicināt studijās uzņēmēja garu un attīstīt studentiem spējas un kompetences uzsākt 

uzņēmējdarbību; 

5. Nodrošināt kvalificētu lietišķo pētniecību; 

6. Nodrošināt sabiedrībai un biznesa videi aktuālus tālākizglītības produktus; 

7. Nodrošināt augstu iesaistīšanās līmeni vispārējā un specifiskā sabiedrības informēšanā, 

izglītošanā un konsultēšanā par sabiedrībai svarīgiem ekonomiskiem, finanšu, 

uzņēmējdarbības un izglītības jautājumiem.
5
 

 

 

 

 

                                                 
5
 Banku augstskolas Attīstības stratēģija 2013.-2017. g. [tiešsaiste], pieejams: 

http://www.ba.lv/augstskola/par_augstskolu/misija_un_merki  

http://www.ba.lv/augstskola/par_augstskolu/misija_un_merki
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1.5. 2014. GADA GALVENIE UZDEVUMI 
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1.  
Izstrādāt un licenzēt jaunu profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programmu „Kiberdrošības pārvaldība”  
X   

2.  

Uzsākt sadarbību ar Mančesteras universitāti dubultdiploma iegūšanas iespēju 

piedāvāšanā augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Uzņēmumu 

vadīšana radošajās industrijās” studentiem.  

  X 

3.  Uzsākt Banku augstskolas Biznesa inkubatora darbību X   

4.  Izstrādāt Banku augstskolas atbalsta programmu un uzsākt sponsoru piesaisti  X  

5.  
Uzsākt Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas reorganizācijas procesa 

nodrošināšanu, integrējot koledžu augstskolas struktūrā 
X   

6.  Nodrošināt BA e-pastu pieejamību arī absolventiem   X 

7.  
Izstrādāt visaptverošu Banku augstskolas absolventu aptauju un nodrošināt tās 

sistemātisku regulāru veikšanu. 
 X  

8.  Uzsākt gatavošanos kvalitātes vadības sistēmas pārsertificēšanas procesam X   
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2.  AUGSTSKOLAS GALVENIE DARBĪBAS REZULTĀTI UN 
FINANŠU INFORMĀCIJA 

 

 

2.1. ĪSTENOTIE STUDIJU VIRZIENI UN STUDIJU PROGRAMMAS 
 

 

Banku augstskola 2014./2015.ak.g. Latvijas augstākās izglītības tirgū piedāvā 14 profesionālās 

studiju programmas divos studiju virzienos: finanšu programmas - studiju virzienā „Ekonomika” un 

uzņēmējdarbības programmas - studiju virzienā „Vadība un administrēšana”. Augstskolā tiek 

īstenotas gan pirmā līmeņa, gan bakalaura un maģistra profesionālās studiju programmas, kā arī 

doktora līmeņa studijas. Visas studiju programmas ir akreditētas līdz 2019. gada 25. jūnijam.  

 

 

 

BANKU AUGSTSKOLAS ĪSTENOTĀS STUDIJU PROGRAMMAS 
 
 

 Ekonomika Vadība un administrēšana 

Doktorantūra - 
Biznesa vadība 
(latviešu un angļu valodā) 

Maģistra 
līmenis 

Starptautiskās finanses un banku darbība  
(angļu valodā) 

Kiberdrošības vadīšana 
(latviešu un valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana radošajās 
industrijās  
(latviešu un angļu valodā) 

Finanšu vadība  
(latviešu valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana 
(latviešu valodā) 

Finanses  
(latviešu valodā) 

Inovatīvā uzņēmējdarbība 
(latviešu valodā) 

Bakalaura 
līmenis 

Finanses 

(latviešu valodā vai angļu valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana  

(latviešu valodā vai angļu valodā) 

Risku vadība un apdrošināšana  

(latviešu valodā) 

Inovācijas un produktu attīstība 
uzņēmējdarbībā  
(latviešu valodā) 

1.līmenis 

Banku darbība 

(latviešu valodā) 
- 

Grāmatvedība un finanses  
(latviešu valodā) 

 

 

Bakalaura studiju programma „Finanses” un maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un 

banku darbība” tiek realizētas sadarbībā Banku augstskolas ilggadējo sadarbības partneri Šveices 

Biznesa skolu. Maģistra studentiem ar priekšzināšanām un darba pieredzi konkrētajā nozarē ir 

iespēja studijas apgūt īsākā laika periodā, studējot programmās „Finanšu vadība” un „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība”. Tika uzsākta jaunas maģistra studiju programmas „Kiberdrošības pārvaldība” 

realizācija. Kopīgā doktora studiju programma „Biznesa vadība” tika realizēta sadarbībā ar RISEBA 
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un Ventspils Augstskolu. Papildu informācija par studiju programmām, to mērķiem, sagaidāmajiem 

absolventu rezultātiem, iegūstamo kvalifikāciju, studiju kursiem un moduļiem, studiju ilgumu un 

grafiku, kā arī prasībām iepriekšējai izglītībai ir pieejama Banku augstskolas interneta mājas lapā 

www.ba.lv.  

 

Ik gadu Banku augstskola organizē trīs veidu sagatavošanas kursus – garos sagatavošanas kursus 

studijām augstskolā, īsos sagatavošanas kursus matemātikā, kā arī sagatavošanas kursus studijām 

maģistratūrā.  

 

2014. gada vasarā augstskolā tika organizētas divas angļu valodas vasaras skolas "Intensive English 

Course for Studies". Kursu apjoms: 48 akadēmiskās stundas (3,5 ECTS). Piedalīties intensīvajos 

angļu valodas kursos tika aicināts ikviens interesents ar vēlmi papildināt savas angļu valodas 

zināšanas profesionālu angļu valodas pasniedzēju vadībā, darbojoties starptautiskā vidē.  

 

Kopš 2014. gada, iegūstot Skotijas kvalifikāciju centra SQA akreditāciju, Banku augstskola īsteno 

SQA sertificētu apmācības moduli „Finanšu vadība”. Pēc moduļa apgūšanas tiek piešķirta finanšu 

vadītāja profesionālā kvalifikācija un izsniegts starptautisks sertifikāts.  

 

 

2.2. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 
 

 

2014. gadā Banku augstskolā tika uzņemti 417 jauni studenti (t.sk. 14 studenti ziemas uzņemšanā), 

no tiem 294 students bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās, 116 studenti – maģistra studiju programmās un 7 studenti – doktora studiju programmā. 

 

 

 

87 64 87 62 

218 277 
289 

232 

222 
205 153 

116 

6 
9 

6 

7 

0

100

200

300

400

500

600

2011./2012.ak.g. 2012./2013.ak.g. 2013./2014.ak.g. 2014./2015.ak.g.

BANKU AUGSTSKOLAS UZŅEMŠANAS REZULTĀTI  
PA STUDIJU LĪMEŅIEM  

2011./2012.ak.g.-2014./2015.ak.g. 

Doktora līmeņa studijas

Maģistra līmeņa studijas

Bakalaura līmeņa studijas

Pirmā līmeņa studijas

http://www.ba.lv/
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2014./2015.ak.g., salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, reflektantu skaits samazinās gan 

pamatstudijās, gan maģistra studijās.  

 

Atbilstoši uzņemšanas rezultātiem pēdējos četrus gadus nemainīgi vispopulārākā ir bakalaura studiju 

programma „Finanses”.  

 

 

2.3. FINANŠU RESURSI 
 

 

Banku augstskolas pašu ieņēmumi pamatbudžetā 2014. gadā ir EUR 2 436 451,00 Salīdzinot ar 

2013. gadu, augstskolas ieņēmumi samazinājušies par EUR 314 486,00. Minēto samazinājumu 

ietekmēja gan 2014./2015.ak.g. uzņemšanas rezultāti, gan studiju maksas apmēra samazinājums 

sākot ar 2011./2012.ak.g. Studiju maksa ir galvenais Banku augstskolas ieņēmumu avots pašu 

ieņēmumos, t.i., 84.95 % no kopējiem ieņēmumiem.  

 

 

 
 

 

 

Ar 1.līmeņa, bakalaura un maģistra studiju procesu saistītos izdevumus pilnībā nodrošina studentu 

studiju maksa. 

 

 

 

 

Ieņēmumi no telpu 
nomas;   

€ 65 668,00  

Pārējie iepriekš 
neklasificētie pašu 

ienēmumi;   
€ 36 040,00  

Ieņēmumi par dokumentu 
izsniegšanu un 

kancelejas 
pakalpojumiem;  

 € 4 770,00  Ieņēmumi par projektu 
īstenošanu;   
€ 34 305,00  

Ieņēmumi par viesnīcu 
pakalpojumiem;   

€ 106 199,00  

Valsts budžeta līdzekļu 
dotācija;   

€ 87 797,00  

Pārējie ieņēmumi no 
izglītības pakalpojumiem;  

€ 119 152,00  

Ieņēmumi no izglītības 
pakalpojumiem;   
€ 2 069 741,00  

BANKU AUGSTSKOLAS IEŅĒMUMU SADALĪJUMS 2014.g. 
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STUDIJU MAKSA PAR VISU STUDIJU LAIKU TIEM STUDĒJOŠAJIEM, 
 KURI STIDIJAS UZSĀKA 2014.g. 

 
 

1.līmeņa studiju programmām „Banku darbība” un „Grāmatvedība un finanses” 

EUR 3 700,00 
pilna laika studijas 

EUR 2 880,00 
nepilna laika studijas 

Visām latviešu valodā īstenotajām bakalaura studiju programmām 

EUR 7 400,00 
pilna laika studijas 

EUR 6 900,00 
 programmām, kurās ir nepilna laika studijas 

Bakalaura studiju programmai „Finanses” angļu valodā 

EUR 13 090,00  
pilna laika studijas 

Bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadīšana” angļu valodā 

EUR 10 800,00 
pilna laika studijas 

Maģistra studiju programmām „Finanses” un „Uzņēmējdarbība” 

EUR 3 414,00 
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju, pilna 

laika studijas 

EUR 4 040.00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilnā 

laika studijas 
Maģistra studiju programmai „Finanšu vadība” 

EUR 2 280,00 
 pilna laika studijas, 1 gads 

Maģistra studiju programmai „Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

EUR 2 500,00 
pilna laika studijas, 1 gads 1mēnesis 

EUR 3 126,00 
pilna laika studijas, 2 gadi 

Maģistra studiju programmai „Starptautiskās finanses un banku darbība” 

EUR 8 000,00 
 ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna 

laika studijas  

EUR 8 626,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas pilnā 

laika studijas  
Maģistra studiju programmai „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” 

EUR 5 550,00 
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju pilna laika 

studijas 

EUR 6 120,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas pilnā 

laika studijas  
Doktora studiju programmai „Biznesa vadība” 

EUR 9 570,00   

 

 

Studentiem tiek piedāvātas iespējas pretendēt uz studiju maksas atlaidēm, stipendijām, kā arī 

garantijām studiju kredītam. Banku augstskola ieviesusi studiju maksas atlaižu sistēmu. 

2014./2015.ak.g. atlaižu sistēmā iekļautas 16 veidu atlaides studentiem un reflektantiem studijām 

pirmā līmeņa, bakalaura un arī maģistra studiju programmās. Studiju maskas atlaides tiek piešķirtas 

studentiem par lojalitāti, ļoti labām sekmēm, sabiedriskām aktivitātēm un augstskolas publicitātes 

veicināšanu, augstskolas rīkoto konkursu uzvarētājiem u.c. 

 

Līdzekļi EUR 87 797,00 apmērā tika saņemti pamatbudžeta kontā no valsts budžeta doktora studiju 

procesa nodrošināšanai, finansējums EUR 261 677,00 apmērā tika piešķirts ERASMUS un 

ERASMUS IP projekta īstenošanai, EUR 11 427,00 apmērā – atbalstam doktorantiem studiju 

procesa apguvei un EUR 23 884,00 - Šveices pētnieku aktivitāšu Latvijā nodrošināšanai. 
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2014. gada vasarā tika organizētas divas starptautiskas svešvalodu apguves vasaras skolas. Atbilstoši 

augstskolas studiju virzieniem tiek veikts pētnieciskais darbs un organizēti mūžizglītības pasākumi. 

BA aktīvi īstenojusi dažādus Eiropas Savienības projektus, tai skaitā sniedzot studentiem, 

pasniedzējiem un darbiniekiem mobilitātes iespējas ERASMUS programmas ietvaros. 2014. gadā 

realizēti arī vairāki Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekti, tostarp, apmācību kurss 

„Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”. 

 

Banku augstskolas studentu vajadzībām ir iekārtota viesnīca. Viesnīca atrodas Banku augstskolas 

ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 161 8.-10. stāvā. 2014. gadā vidējā īres maksa par vienu gultas vietu 

viesnīcā bija EUR 81,00. 2014. gadā viesnīcas aizpildījums bija 99 %. 

 

 

2.4. BUDŽETA IZLIETOJUMS 
 

 

Banku augstskolas izdevumu lielāko daļu jeb 57,58 % veido atalgojums akadēmiskajam personālam, 

administratīvajam personālam, palīgpersonālam un saimnieciskajam personālam. 

 

 
 

 

No kopējā algu apjoma 5,82 % tika izmaksāts kā piemaksas pie algām, bet prēmijas un naudas 

balvas 2014. gadā netika maksātas. Pārējos izdevumos ietilpa: valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (14,20 % no kopējā izdevumu apjoma), komandējuma un dienesta brauciena 

izdevumi (1,78 %), pakalpojumu apmaksa (18,02 %), periodikas iegāde (1,19 %), stipendijas (0,83 

%), kapitālie izdevumi 4,73 %), kā arī budžeta nodokļu maksājumi (1,67 %). 

 

 

Sociālie pabalsti;  € 25 
043,00  

Preces un pakalpojumi;  € 
655 214,00  

Kapitālie izdevumi;  
€ 174 336,00  

Atlīdzība (t.sk. VSAOI);  € 
2 173 333,00  

BANKU AUGSTSKOLAS IZDEVUMI 2014.g.  
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2.5. VADĪBAS SISTĒMA  
 

 

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

Lielbritānijas kvalitātes standartam Investors in Excellence, kas balstīts uz EFQM (European 

Foundation for Quality Management) principiem un pasaulē atzīts kā noteicošais izcilas vadības 

modelis, jo sniedz elastīgu pieeju nepārtrauktai organizācijas pilnveidošanai visās tās galvenajās 

sfērās, kas aptver arī līderību, darbiniekus un klientu rezultātus. Standarts paredz kvalitātes vadības 

sistēmas pārsertifikāciju ik pēc diviem gadiem, lai regulāri noteiktu organizācijas pilnveidošanos un 

nodrošinātu sertifikāta uzticamību. Banku augstskola saņēmusi Investors in Excellence kvalitātes 

sertifikātu pēc iekšējās kvalitātes vadības sistēmas sertificēšanas 2010. gada 19. maijā un 

pārsertificēšanas 2013. gada 14. martā. Sertifikātu piešķīris Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju 

organizācijas „Investors in Excellence, Ltd” pārstāvis Latvijā SIA „Latvia Excellence”. Iepriekš, 

kopš 2005.gada Banku augstskola ieviesa kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 

pamatprincipiem, kas ir priekšnosacījums kvalitātes vadības īstenošanai atbilstoši Investors in 

Excellence standartam. 
 

Banku augstskolā ir noteikta kvalitātes politika, organizēti procesi un sakārtota darba vide tā, lai 

motivētu personālu un iesaistītās puses augstskolas vīzijas, misijas un stratēģisko mērķu īstenošanai. 

BA kvalitātes politika nosaka augstskolas pamatprocesu – studiju un pētniecības, kā arī to atbalstošo 

procesu kvalitātes līmeni un to nepārtrauktas pilnveidošanas nepieciešamību. Iekšējās kvalitātes 

sistēmas ietvaros tiek mērīta un analizēta katra procesa atbilstība un lietderība, kā arī veicināta visu 

augstskolas darbinieku iesaistīšanās procesu uzlabošanā. Banku augstskolas kvalitātes politika 

nosaka esošo studiju programmu aktualitātes nodrošināšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu. 

Augstskolas darbības pilnveidošana tiek veikta, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu apmierinātību un 

priekšlikumus. Jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek, ievērojot visu ieinteresēto pušu 

mainīgās vajadzības, sistemātiski izzinot un analizējot esošo studentu, absolventu un topošo studentu 

vēlmes un to apmierinātības līmeni, darba devēju prasības, ekonomiskās vides attīstības tendences 

Latvijā un pasaulē, kā arī pārņemot labās prakses piemērus augsti kvalificētu speciālistu 

sagatavošanai. 

 

Banku augstskola regulāri plāno un nodrošina augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu, personāla, 

materiālos un nemateriālos resursus, veicina darbinieku nepārtrauktu izglītošanos un kvalifikācijas 

celšanu. Regulāri tiek novērtēts augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progress, nodrošināta 

mērķtiecīga sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, t.sk. studējošajiem, darba devējiem, citām 

augstskolām, valsts un nevalstiskajām organizācijām. Banku augstskola nodrošina studiju procesu, 

iesaistot augsti kvalificētus Latvijas un ārvalstu docētājus, sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un 

sadarbības programmas ar ārvalstu augstskolām, kā arī aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko 

izglītības organizāciju darbā. 

 

Lai uzlabotu augstskolas darbības efektivitāti, Banku augstskolas organizatoriskā struktūra 

2014. gadā tika reorganizēta divas reizes: 

1)  2014. gada 28. janvārī (Senāta sēdes protokols Nr.1.) sakarā ar ēkas Rīgā, K.Valdemāra 163 

pārņemšanu un papildus slodzi infrastruktūras attīstīšanai, tika likvidēta Saimniecības daļa, 

tās vietā:  

a) izveidojot amatu „Infrastruktūras direktors” un, nosakot tā padotību rektoram;  

b) izveidojot Tehnisko daļu un Nodrošinājuma daļu, kas pakļautas Infrastruktūras 

direktoram; 

c) organizatoriskajā struktūrā iekļauta arī struktūrvienība „Viesnīca”, nosakot tās 

padotību Infrastruktūras direktoram. 
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2) 2014. gada 16. augustā (Senāta sēdes protokols Nr.7) Banku augstskolas organizatoriskajā 

struktūrā tika iekļauta jaunizveidota struktūrvienība - „Biznesa inkubators”. 

 

Kvalitātes vadības sistēmas darbība ir uzlabojusi personāla un iesaistīto pušu komunikāciju, kā arī 

izpratni par to lomu Banku augstskolas sniegto izglītības pakalpojuma īstenošanas procesos. 

Kvalitātes vadība palīdz nodrošināt augstus darbības rezultātus, ko apliecina studentu sasniegumi, kā 

arī augstskolas starptautiski novērtējumi, piemēram, Banku augstskola ir pirmā Latvijas augstskola, 

kurai piešķirta prestižā Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas atzinības zīme. Atzinības zīmei bija 

pieteikušās 47 augstskolas no visām Eiropas Savienības valstīm, bet to ieguva 25 augstskolas. 

 

Banku augstskola saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) piešķirto Eiropas Kredītpunktu pārneses 

sistēmas (ECTS) atzinības zīmi 2014. gadā. Tā apstiprina, ka augstskolā tiek īstenotas uz zināšanām, 

prasmēm un kompetencēm balstītas studiju programmas. Atzinības zīme ir apliecinājums, ka studiju 

procesā reāli tiek pielietota, ECTS un studiju programmas ir savstarpēji salīdzināmas ar citu valstu 

studiju programmām. Banku augstskolā visām studiju programmām ir formulēts mērķis un 

sasniedzamie studiju rezultāti, tāpēc students, izvēloties studiju programmu, var izvērtēt gan studiju 

procesa, gan konkrētās studiju programmas priekšrocības un atšķirīgo no citu augstskolu piedāvāto 

studiju programmu klāsta. Tāpat Banku augstskolas studējošajiem pieejama vispusīga informācija un 

ir skaidra izpratne par iegūstamo kvalifikāciju un darba iespējām pēc studiju programmas 

absolvēšanas. ECTS katalogs sekmē informācijas apmaiņu par augstskolā īstenotām studiju 

programmām studentiem gan savā, gan jebkurā citā valstī, jo vienuviet iespējams iegūt izsmeļošu 

informāciju par īstenotajām studiju programmām, to saturu. Ir pieejami studiju kursu apraksti un cita 

veida informācija. Katalogs ir svarīgs instruments augstskolas akadēmiskajam un administratīvajam 

personālam, kā arī informē sabiedrību par realizētajām studiju programmām un kompetencēm, ko 

ieguvuši Banku augstskolas absolventi. EK atzinības zīmi piešķir tām Eiropas augstākās izglītības 

iestādēm, kas demonstrē izcilību ECTS un diploma pielikumu (DS) izmantošanā un pielietošanā.  
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3. PERSONĀLS 
 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likuma 26.pana 1.daļu, augstskolas personālu veido 

studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti, kā arī akadēmiskais un vispārējais augstskolas 

personāls.  

 

3.1. STUDENTI 
 

 

Uz 2014. gada decembri Banku augstskolā kopējais studentu skaits ir 1382, no kuriem 1039 

studenti ir pilna laika bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās (t.sk. ERASMUS studenti), 269 – maģistra studiju programmās un 19 – doktora studiju 

programmā. Studiju pārtraukumā atrodas 275 studenti. Pilna laika studijās studē 1198 studenti (t.sk. 

ERASMUS studenti), bet nepilna laika studijās - 184 studenti.  

 
 

 
 
 

 

Banku augstskolā visvairāk studentu studē bakalaura studiju programmā „Finanses”. 59 % no visiem 

Augstskolas studentiem ir sievietes (821), bet 41 % – vīrieši (561). Lielākā daļa no Banku 

augstskolas studentiem ir vecumā no 21 līdz 30 gadiem.  
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2014. gadā Banku augstskolā no kopējā studentu skaita pilna laika studijas apgūst 33 ārvalstu 

studenti, savukārt papildus kopējam studentu skaitam 41 ārvalstu studenti studē Banku augstskolā un 

4 studenti iziet praksi ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros.  

 

 

 

19 

73 

903 

387 

BANKU AUGSTSKOLAS STUDENTU SADALĪJUMS PA VECUMA 
GRUPĀM UZ 2014.g. 31.decembri 

…-1974.g. 

1975.g.-1983.g.

1984.g.-1993.g.

1994.g.-1996.g.

19 26 27 
17 

78 
72 

61 78 

4 3 
4 

4 

41 44 

37 
41 

3 
6 

19 

33 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011./2012.ak.g. 2012./2013.ak.g. 2013./2014.ak.g. 2014./2015.ak.g.

STARPTAUTISKO STUDENTU SKAITS BANKU AUGSTSKOLĀ  
2011./2012.ak.g.-2013./2014.ak.g. 

Ārvalstu studentu skaits pilna laika studijās

Ārvalstu studentu skaits ERASMUS studijās

Ārvalstu studentu skaits ERASMUS praksē

Banku augstskolas studentu skaits
ERASMUS studijās

Banku augstskolas studentu skaits
ERASMUS praksē



16 

 

3.2. DARBINIEKI 
 

 

Augstskolā uz 2014. gada 31. decembri ir 131 amata vieta, no kurām 47 – akadēmiskā personāla un 

84 – vispārējā personāla. Tā kā 15 darbinieku apvieno akadēmisko un administratīvo darbu, 

2014. gadā faktiskais darbinieku skaits ir 116. Augstskolā studiju procesā tiek papildus nodarbināti 

arī 37 vieslektori, tostarp 3 ārvalstu viesdocētāji.  
 

2014. gadā personāla skaits tika plānots un nodrošināts, balstoties uz Augstskolas mērķiem un 

galvenajiem stratēģiskās attīstības virzieniem, kā arī ņemot vērā Banku augstskolas darbības 

specifiku, analizējot ar Augstskolas darbību saistītos rezultātus un nosakot nepieciešamās 

kompetences.  

 

 

 
 

 

Salīdzinot ar 2013. gadu, 2014. gadā Banku augstskolā akadēmiskā personāla skaits ir palielinājies 

par 4 docētājiem, vispārējā personāla skaits palielinājies par 5 darbiniekiem, bet saimnieciskā 

personāla skaits samazinājies par vienu darbinieku.  

 

Lielākā daļa akadēmiskā personāla jeb 64% no visiem docētājiem ir docenti (30). 26% no Banku 

augstskolas akadēmiskā personāla ir profesori (3) un asociētie profesori (9), bet 10% no docētājiem 

darbojas lektoru (5) amatā. 

 

Banku augstskolas akadēmiskais personāls organizēts četrās katedrās: Finanšu, Vadībzinību, 

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas, kā arī Svešvalodu katedrā. Skaitliski vislielākā ar 18 

pasniedzējiem ir Finanšu katedra. Vadībzinību katedras sastāvā ir 12 pasniedzēji, bet 
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Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedrā – 10 pasniedzēji. Svešvalodu katedra ir skaitliski 

mazākā – tajā darbojas 7 svešvalodu pasniedzējas.  
 

Banku augstskolas vispārējo personālu 2014. gadā veido mācību palīgpersonāls 28 darbinieku 

sastāvā, 18 administratīvie darbinieki, kā arī pārējais personāls 19 darbinieku sastāvā. 

 
Lielākā daļa Banku augstskolas darbinieku ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Akadēmiskā personāla 

sastāvā ir 32 sieviete un 15 vīrieši. No docētāju vidus 25 pasniedzējiem ir doktora grāds, no tiem 14 - 

sievietēm un 11 - vīriešiem. Doktoru īpatsvars Banku augstskolā ir 53% no visa akadēmiskā 

personāla skaita. Uz 2014. gada 31. decembri vēl 8 docētāji studē doktorantūrā. 

 

Papildus studiju kursu vadīšanai, Banku augstskolā vēlētais akadēmiskais personāls atbilstoši 

apstiprinātajiem katedru pētnieciskajiem virzieniem veic zinātnisko un pētniecisko darbu. 2014. gadā 

Banku augstskolas docētāju 7 zinātniskie raksti tika publicēti izdevumos, kuri ir pieejami 

starptautiski citējamās datu bāzēs (Scopus, Web of Science, EBSCO etc.). 

 

Tā kā Banku augstskola īsteno vairākas studiju programmas angļu valodā, papildus latviešu valodai 

studiju kursus angļu valodā vada 34 no visiem vēlētajiem docētājiem.  
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4. KOMUNIKĀCIJA  AR SABIEDRĪBU 
 

 

Banku augstskolas darbība ir cieši saistīta ar sociālo atbildību pret sabiedrību un vidi, kurā tā 

darbojas. Papildus profesionālu speciālistu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum, 

kā arī sabiedrisko projektu īstenošanai, Banku augstskola sniedz ieguldījumu sabiedrības izglītošanā 

par aktuālām ar tautsaimniecību un uzņēmējdarbību saistītām tēmām. Banku augstskolas 

akadēmiskie spēki ir aktīvi sabiedriskās domas veidotāji, iesaistoties valstiska līmeņa darba grupās, 

sniedzot intervijas mēdijos, kā arī konsultējot uzņēmumus. Banku augstskola organizē tālākizglītības 

un informatīvus pasākumus, kā arī paneļdiskusijas sadarbības partneru projektu ietvaros.  

 

Arī Banku augstskolas studenti pasniedzēju vadībā veic pētījumus pēc sabiedrības pieprasījuma. BA 

tiek īstenoti vairāki Eiropas Savienības programmu līdzfinansēti projekti, iesaistot tajos akadēmisko 

un vispārējo personālu, kā arī studentus. Ik gadu Banku augstskolas vadība un docētāji apmeklē 

Latvijas vidusskolas, lai prezentētu Augstskolu un iepazīstinātu ar tās realizētajām studiju 

programmām, lasītu publiskas lekcijas un atbildētu uz interesentu jautājumiem. Banku augstskolas 

aktualitātes tiek atspoguļotas televīzijas un radio reklāmās, drukātajos izdevumus, sociālajos tīklos 

un lielākajos portālos, kā arī vides reklāmās. Banku augstskolas studenti un akadēmiskais personāls 

pārstāv augstskolu starptautiskajās biznesa nedēļās, semināros un konferencēs ārzemēs. Ik gadu 

Banku augstskolas notiek dažādi kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, kuros piedalās kā studenti tā 

personāls un augstskolas draugi. Banku augstskolā tiek īpaši svinēts studiju gada sākums, svarīgākie 

valsts svētki, kā arī absolventu izlaidumi. Banku augstskolā darbojas studentu ievēlēta pašpārvalde – 

Banku augstskolas studentu padome. Studenti un darbinieki, kā arī augstskolas draugi apvienojušies 

Banku augstskolas korī “Monēta” un augstskolas komandās dažādos sporta veidos. 

 

Banku augstskolas publicitātes veidošanā iesaistās kā augstskolas vadība un personāls, tā arī studenti 

un sadarbības partneri. BA tēlu veido aktīva un profesionāla akadēmiskā personāla sabiedriskā 

darbība, kā arī BA Studentu padomes aktivitātes un studentu sasniegumi. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta arī aktīvai sabiedrības informēšanai par Banku augstskolu, izmantojot medijus, sociālos 

tīklus un dalību sabiedriskās aktivitātēs. Ik gadu BA piedalījusies starptautiskajā izglītības izstādē 

„Skola”. Banku augstskolu izstādē pārstāv augstskolas darbinieki un studenti, sniedzot interesentiem 

visaptverošu informāciju par studiju iespējām augstskolā. Banku augstskolas stendā skolēniem un 

viņu vecākiem bija iespēja saņemt bukletus ar izsmeļošu informāciju par pilna un nepilna laika 

studiju programmām, to norisi, iestāšanās noteikumiem, apmaiņas studijām ārzemēs, augstskolas 

kultūras un sporta pasākumiem, kā arī uzzināt, kā iespējams iegūt atlaides studiju maksai. Banku 

augstskola tiek pārstāvēta arī ārvalstu augstākās izglītības izstādēs.  
 

 
 

 

 

 
 

4.1. NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN 
IZGLĪTOŠANAI 

 

 
08.01.2014.  

 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētās grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 

Latvijā” apakšprojektu ietvaros Banku augstskolā bakalaura dubultdiplomu studiju programmā 

„Finanses” studējošajiem lekciju „Lietiškā saskarsme un personības psiholoģija” lasa Šveices 

Biznesa skolas (SBS Swiss Business School) vadošā pētniece K. Budlonga. 

09.01.2014.  

 Banku augstskolā notiek studiju atklāšanas pasākums starpaugstskolu doktora studiju programmas 

„Biznesa vadība” 13 jaunajiem doktorantiem.  
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14.01.2014.  

 Banku augstskolā tiek organizēta Padomnieku konventa sēde. Sēdē tiek pārrunāta Banku 

augstskolas attīstības stratēģijas 2013.-2017. gadam īstenošanas gaita un augstskolas darbības 

rezultāti 2013. gadā, kā arī aktualitātes nākotnē. 

16.01.2014.  

 Banku augstskolā eksāmenu starptautiska sertifikāta un finanšu vadītāja profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai kārto pirmie divpadsmit Banku augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Finanses” studenti.  

17.-25.01.2014.  

 Banku augstskola tiek pārstāvēta Šrilankā reģiona lielākajā izglītības un karjeras izstādē „EDEX 

Expo” ar mērķi popularizēt augstskolas starptautiskās studiju programmas, vairot starptautisko 

atpazīstamību un piesaistīt ārvalstu studentus.  

24.01.2014.  

 Apmeklējot Līvānus, Banku augstskolas rektors, Vadībzinību katedras asociētais profesors 

A. Sarnovičs lasa lekciju par pieejamo finanšu instrumentu sniegtajām iespējām un riskiem, studiju 

un studējošā kredīta priekšrocībām, atmaksas noteikumiem u..c ikdienā svarīgiem finanšu 

jautājumiem Līvānu 1. vidusskolas un Līvānu 2. vidusskolas vecāko klašu skolēniem.  

11.02.2014.  

 Banku augstskolā tiek organizēts seminārs pilna laika 2. kursu studentiem, kura laikā savā pieredzē 

dalījās un veiksmes stāstus stāsta vecāko kursu studenti un augstskolas absolventi. Seminārā 

studentus uzrunā arī Banku augstskolas vadība, studiju programmu direktori, Karjeras centra 

pārstāvji un ERASMUS programmas koordinatori. 

12.02.2014.  

 Izglītības un zinātnes ministre I. Druviete, Banku augstskolas rektors A. Sarnovičs un Rīgas 

Uzņēmējdarbības koledžas direktore D. Gaile paraksta memorandu par Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledžas reorganizācijas procesa nodrošināšanu, integrējot koledžu augstskolas 

struktūrā. Reorganizācijas mērķis ir paaugstināt Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas īstenoto pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības un vidējās profesionālās izglītības programmu kvalitāti, 

kā arī optimāli izmantot koledžas un augstskolas cilvēkkapitālu, infrastruktūru un finanšu resursus. 

12.02.2014.  

 Banku augstskolā norisinās ikgadējais pasākums „Karjeras dienas”, kurā 1. un 2.kursa studentiem 

tiek sniegta iespēja klātienē tikties ar darba devēju pārstāvjiem, uzzināt par prakses un darba 

iespējām, iesniegt darba devējam savu CV un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. 

12.02.2014  

 Ēnu dienā Banku augstskolā piedalās seši skolēni no dažādām Latvijas skolām, ēnojot Banku 

augstskolas rektoru, rektora asistentu kvalitātes vadības un administratīvajos jautājumos, 

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras profesoru, Karjeras centra vadītāju, 

personālvadības speciālistu un Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāju. 

17.02.2014.  

 Banku augstskolas izlaidumā diplomus par iegūto augstāko izglītību saņēma 83 studenti, no tiem 56 

ieguva maģistra grādus, divi studenti – bakalaura grādu un 25 studenti - diplomu par iegūtu 

1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.   

21.02.2014.  

 Ar izbraukuma lekciju Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās 

vidusskolas vecāko klašu skolēnus apmeklē Banku augstskolas rektors, Vadībzinību katedras 

asociētais profesors A. Sarnovičs. Ar jauniešiem tiek pārrunātas šobrīd pieejamo finanšu 

instrumentu sniegtās iespējas un riski, skaidrotas studiju un studējošā kredīta priekšrocības un 

atmaksas noteikumi, jaunieši arī piedalīsies diskusijā par viņu ikdienā svarīgiem finanšu 

jautājumiem. 

21.02.2014.  

 Ar mērķi studiju procesā nodrošināt teorētisko zināšanu un prakses ciešu sasaisti, Banku augstskolā 

studiju programmas „Finanses” 3.kursa studentiem studiju kursa „Nodokļu audits” lekcijās piedalās 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu kontroles pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja Edīte 

Silova.  

24.02.2014.  

 Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, 

Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un 

Latvijas Apdrošinātāju asociācija paraksta memorandu par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības 

stratēģijas 2014–2020 ieviešanu. 
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25.02.2014.  

 Banku augstskolā ar publisko lekciju uzstājas Latvijas sporta žurnālists A. Tripāns, daloties 

pieredzē par sporta žurnālistikas ikdienu un darba specifiku.  

06.03.2014.  

 Banku augstskolā norisinās pasākums “Seko studentam”, kurā gandrīz 30 skolēni no dažādām 

Latvijas vidusskolām.. Jauniešiem ir iespēja piedalīties lekcijas, iepazīties ar augstskolas telpām un 

studentu viesnīcu, iegūt jaunus kontaktus, kā arī piedalīties konkursos un laimēt balvas. Pasākumu 

organizē Banku augstskolas Studentu pašpārvalde.  

06.03.2014.  

 Banku augstskolā tiek svinīgi uzsākts ERASMUS programmas apmaiņas studentu pavasara 

semestris. Pasākumā piedalās augstskolas vadība un studenti, kuri apmaiņas programmas ietvaros 

izmantojuši iespējas studēt vai iziet praksi ārzemēs, kā arī pārstāvji no vairāku valstu vēstniecībām 

Latvijā.  

12.03.2014.  

 Banku augstskolā notiek bezmaksas seminārs "Finanšu pratības attīstīšana vidusskolas matemātikas 

stundās" vidusskolas matemātikas skolotājiem. Semināru vada un savā pieredzē dalās Banku 

augstskolas docents, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotājs D. Kriķis.  

17.-28.03.2014.  

 Lai motivētu pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību, Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, Banku 

augstskola organizē bezmaksas apmācību kurss „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”. Kursu līdzfinansē 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Kursa ietvaros tiek apmācīti 30 Latvijas 

augstskolu vecāko kursu studenti, kuri ir motivēti iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī topošie 

uzņēmēji, kam nepieciešama zināšanu pilnveidošana savas inovatīvās biznesa idejas attīstībai.  

25-27.03.2014.  

 12. klašu skolēnu brīvlaikā tiek organizēti Banku augstskolas īsie sagatavošanas kursi matemātikā. 

Kursus vada Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras docents, 

matemātikas pasniedzējs, daudzu grāmatu autors D. Kriķis.  

25.- 27.02.2014. 

08-09.04.2014. 

 

 Banku augstskolā tiek organizēts ir ikgadējs simulācijas spēļu konkurss Bizness 24h, kurā piedalās 

vidusskolēni un studējošie no visas Latvijas.  Dalībai biznesa simulācijas spēlē pieteicās vairāk 

nekā 80 komandu. Vairāk nekā 100 jauniešu tika atlasīti dalībai pusfinālā. Finālā piedalījās deviņas 

komandas Swebank Centrālajā ēkā norisinājās biznesa simulācijas spēļu konkursa „Bizness 24h” 

fināls, kurā sīvā cīņā galveno balvu - titulu „Biznesa Guru 2014 – ieguva Aizkraukles novada 

ģimnāzijas komanda. Viņu mērķis ir atbalstīt Latvijas ražotājus, un divu nedēļu laikā, pārdodot 

dažādus ādas izstrādājumus, puiši jau spējuši strādāt ar peļņu 

28.02.-02.03.2014.  

 Banku augstskola tiek pārstāvēta Latvijas ikgadējā izglītības izstādē „Skola 2014”. Trīs dienu 

garumā gan paši studenti, gan akadēmiskais un vispārējais personāls konsultē un atbild uz 

jautājumiem potenciālajiem studēt gribētājiem, kā arī aicina kopīgi izkalt īpašo Banku augstskolas 

monētu. 

02.03.; 13.03.2014.  

 Banku augstskolā notiek atvērto durvju dienas Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas kopīgi 

īstenotajai dubultdiplomu bakalaura studiju programmai „Bachelor of Finance/ BBA International 

Manegent” un kopīgi īstenotajai maģistra studiju programmai MF/MBA „International Finance and 

Banking”.  

10.03.2014.  

 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā notiek RISEBA promocijas 

padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbus doktora grāda iegūšanai aizstāv divi starpaugstskolu 

doktora studiju programmas „Biznesa vadība” doktoranti: Inga Jākobsone aizstāv promocijas darbu 

„Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā 

Baltijas valstīs”, un Arnis Lagzdiņš, aizstāv promocijas darbu „Atbilstības riska pārvaldīšana 

Latvijas komercbankās”. 

10.-14.03.2014.  

 Banku augstskolas iesaistās Finanšu izglītības nedēļas organizēšanā. Nedēļas pasākumu devīze ir 

„Atrodi un piepildi savu finanšu mērķi”. Finanšu izglītības nedēļas ietvaros dažādās profesionālās 

pilnveides aktivitātes sasniegušas vairāk nekā 130 Latvijas skolotājus 24 Latvijas skolās dažādos 

reģionos. 
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10.-14.03.2014.  

 Banku augstskola organizē Starptautisko biznesa nedēļu. Tajā piedalās studenti un pasniedzēji no 

12 sadarbības partneru augstskolām Dānijā, Austrijā, Nīderlandē, Vācijā, Francijā, Beļģijā un 

Čehijā. Ārvalstu studenti kopā ar Banku augstskolas studiju programmu „Uzņēmējdarbības 

vadīšana”, „Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” un „Finanses” 3.kursa pilna laika 

dienas nodaļas un arī ERASMUS apmaiņas studentiem darba grupās strādā divās atšķirīgās jomās – 

mārketingā un projektu vadībā.  

12.03.2014.  

 Banku augstskola pasniedz simpātijas balvu Finanšu izglītības nedēļas ietvaros Swedbank 

Privātpersonu finanšu institūta organizētā konkursa vidusskolēniem finanšu prasmju apgūšanai 

“Jaunais finanšu eksperts” pirmās vietas ieguvējiem Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komandai.  

12.03.2014.  

 Viesnīcā Albert Hotel, norisinās ikgadējā Banku augstskolas absolventu asociācijas (BAAA) biedru 

kopsapulce. Kopsapulces laikā BAAA biedri lemj turpmāko BAAA attīstību. Tiek ievēlēti arī 

jaunie BAAA padomes locekļi: S. Koklačova, F. Bikovs un K. Jēkabsons.  

14.03.2014  

 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētās grantu shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes 

Latvijā” apakšprojektu ietvaros Banku augstskolā lekcijas  par vērtspapīru investīciju analīzi vada 

Šveices Biznesa skolas (SBS) pasniedzējs,  Portfolio Management   un Investment Management 

eksperts  Dr. Sudhindra Bhat  (Indija).  

18.03.2014.  

 Banku augstskolā tiek organizēts augstskolas absolventa K. Jēkabsona dibinātās biedrības „100 

latviešu stāsti” stāstu vakars, kurā ar publisko lekciju uzstājas Banku augstskolas absolvents 

D. Plotnieks ar U. Plotnieci, kuri dalījās pieredzē par kājām nostaigātajiem 600 km no slavenā 

Santjago jeb Svētā Jēkaba ceļa Spānijā.  

29.03.2014.  

 Banku augstskolas konferenču zālē notiek III studentu pētniecības darbu konference „Latvijas 

ekonomikas izrāviena īstenošanas dimensijas un perspektīvas”. Konferencē referē gan Banku 

augstskolas maģistra un bakalaura programmu absolventi, kuru noslēguma darbus valsts 

pārbaudījumu komisija tika vērtējusi kā izcilus, gan arī trešā un pirmā kursa studenti, kuri ir studiju 

kursu ietvaros, ir spējuši sagatavot saturīgus pētniecības darbus. Konferenci moderē pasniedzēji 

asoc.prof. J. Grasis un asoc.prof. J. Strautmanis un pētniecības direktors A. Nātriņš. Konferencē 

piedalījās Banku augstskolas vadība – rektors A. Sarnovičs un studiju prorektore L. Peiseniece, kā 

arī augstskolas goda profesors un mecenāts E. Samulis. 

31.03.-12.04.2014.  

 Banku augstskolā norisinās ERASMUS intensīvās programmas projekts „Data Science for 

Business and Government”. Projektā piedalās 50 studenti no 9 valstīm – Latvijas, Lietuvas, 

Portugāles, Nīderlandes, Beļģijas, Dānijas, Grieķijas, Polijas un Somijas, kā arī no katras 

universitātes 2 pasniedzēji. Projekta mērķis ir veicināt biznesa un IT jomas studentu un akadēmiskā 

personāla sadarbību, apvienojot abu jomu zināšanas. 

01.04.2014  

 Banku augstskolā tiek organizēts augstskolas absolventa K.Jēkabsona dibinātās biedrības 

„100 latviešu stāsti” stāstu vakars, kurā par piedzīvoto, šķeļot Teides vulkāna mākoņlaukus 

Kanāriju salās, dalās mākoņu skrējējs, Banku augstskolas students M. Zvīdriņš. 

07.04.2014.  

 Banku augstskolā īstenotās ERASMUS intensīvās programmas „Data Science for Business and 

Government” (DaSBug) ietvaros notiek lekcija par datu apstrādi, izmantošanu un pielietošanu. 

Lekcijā uzstājas un savā, sava uzņēmuma pieredzē dalās Kristaps Siliņš (Infogr.am), Jānis Volbergs 

(DataVisualizationSoftwareLab), Jānis Peisenieks (NFC team). 

09.04.2014.  

 Banku augstskolas mecenāta, goda profesora E.Samuļa stipendijas saņem seši Banku augstskolas 

izcilnieki - studiju programmas „Finanses” 4.kursa studentes L. Polovjanova, S. Gorbačova un 

3.kursa studentes M. Šapovalova un N. Sudorgina, kā arī divi studiju programmas 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 4.kursa studenti - A. Ābele un L. Zvanītājs. Kopš 2007. gada 

E. Samuļa stipendijas par izcilību saņēmuši 205 studenti, stipendijām kopā ziedots vairāk nekā 

EUR 120 000. 
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16.04.2014.  

 Banku augstskola notiek Atvērto durvju diena bakalaura studiju programmām, kurā piedalās 

gandrīz 50 vidusskolēnu no Rīgas, Siguldas, Ogres, Vaiņodes, Ķekavas, Cēsīm, Ādažiem un 

Salaspils. Šādas Atvērto durvju dienas tiek organizētas arī 14.maijā, 12.jūnijā un 3.jūlijā.  

21.-25.04.2014.  

 Bakalaura studiju programmas „Bakalaurs finanses (BA)/Uzņēmējdarbības vadīšana ar 

Specializāciju starptautiskā vadībā (SBS)” 1.kursa angļu valodas grupas studentiem tiek organizēta 

biznesa spēle, kuras laikā studentiem jādarbojas biznesa vidē, plānojot un vadot savu uzņēmumu, 

strādājot konkurences apstākļos un papildinot komandas darba prasmes.  

21.-26.04.2014.  

 Banku augstskolas studentes N. Sudorgina, M. Šapovalova, S.  Ņikitina  (3F3)  un  R. Sarnoviča 

(3Fv) ar pasniedzēju asoc.prof. I. Mavļutovu piedalās Biznesa nedēļā Nīderlandes pilsētā 

Roterdamā. Biznesa nedēļā komandās ar citu valstu studentiem Banku augstskolas studentes strādā 

pie finanšu situācijas analīzes (Case study) par „zaļa” mārketinga plāna izstrādi uzņēmumam 

„Natuurlijk Adverteren”, pētot un analizējot uzņēmuma finanšu rādītājus, izvērtējot kredīta 

piesaistes iespējas, kā arī izstrādājot jaunas idejas un risinājumus uzņēmuma darbības attīstībai. Par 

uzvarētāju kļūst komanda, kurā piedalījās arī Banku augstskolas studente S. Ņikitina. 

29.04.2014.  

 Banku augstskolā ar vieslekciju „Lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā” viesojas 

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Dr. K. Kariņš. Vieslekcija notiek profesora J. Graša vadītā 

studiju kursa "Starptautiskās tiesības" ietvaros studiju programmas „Finanses” 3.kursa studentiem. 

Lekcijā piedalās arī citi interesenti.  

28.04.-02.05.2014.  

 Zviedrijā, Malardalenas universitātē notiekošajā starptautiskais studentu projektu konkursā 

EUROWEEK  2014 "Smart Cities" Banku augstskolu pārstāv studenti D. Bukša, A. Bunkše, 

J. Kruglikovs, L. Lāma, A. Muzikante, E. Stepiņa un docētāji: B. Baltača, K. Lešinskis, M. Dumpe 

un S. Kraže. Strādājot starptautiskā komandā, kopā strādājot Banku augstskolas, ASV- Molloy 

college un Vācijas - University of Applied Sciences studentiem,  Banku augstskolas studentes A. 

Muzikante, E. Stepiņa un docētāja B. Baltaču iegūst pirmo vietu 18 projektu konkurencē projektā 

"What can social enterprises offer to cities for solving urban problems and foster creativity". 

Studentu projektu konkursu organizē PRIME Netwroking asociācijas dalībnieki, kur Latviju pārstāv 

Banku augstskola. Asociācijā ir 18 valstis, tai skaitā Eiropas valstis, ASV un Kolumbija. 

29.04.2014.  

 Banku augstskolā ar publisko lekciju „Katrs darbinieks kā uzņēmuma preses sekretārs” uzstājas 

Banku augstskolas absolvents, Swedbank Latvija Ārējās komunikācijas vadītājs I. Svilāns. Lekciju 

organizē Banku augstskolas Absolventu asociācija.  

06.05.2014.  

 Banku augstskolā tiek organizēts augstskolas absolventa K. Jēkabsona dibinātās biedrības „100 

latviešu stāsti” stāstu vakars, kurā ar publisko lekciju uzstājas I. Krūtainis, grāmatas "100 countries 

under 30" autors.  

15.05.2014.  

 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas telpās Radošās darbības nedēļas RADI!2014 ietvaros notiek 

Kultūras Ministrijas un Banku augstskolas maģistra studiju programmas “Uzņēmumu vadīšana 

radošajās industrijās” kopīgi organizētā diskusija „Kultūras telpas nozīme pilsētvides attīstībā”. 

20.05.2014.  

 Rīgas RISEBA promocijas padomes atklātā sēdē savu promocijas darbu „Organizācijas kultūras un 

klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā” aizstāv Banku 

augstskolas pasniedzējs Lotārs Dubkēvičs, iegūstot doktora grādu vadībzinātnē. 

23.05.2014.  

 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas 

padomē savu promocijas darbu “Uzņēmuma ienākuma nodoklis kā instruments Latvijas reģionu 

attīstības veicināšanai” aizstāv Banku augstskolas pasniedzēja un programmu direktore Biruta Pūle, 

iegūstot ekonomikas doktora grādu. 

27.05.2014.  

 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētās grantu shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes 

Latvijā” apakšprojektu ietvaros Banku augstskolas studentiem lekcijas par nākotnes finanšu 

darījumiem un opcijām lasa Šveices Biznesa skolas (SBS) pasniedzējs un vadošais pētnieks 

T. Signers.   
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29.05.2014.  

 Banku augstskola piedalās Microsoft Latvia kopā ar sadarbības partneriem rīkotajā iniciatīvā 

„Strādā jebkur”, kuras mērķis ir popularizēt elastīgu darba stilu Latvijā un demonstrēt tā 

priekšrocības. Pasākumā, kurš norisinās Spīķeru laukumā Banku augstskolu pārstāv speciālisti, kuri 

strādā gan IT, gan darbojas starptautiskās sadarbības, komunikācijas un mārketinga un citās jomās.   

03.06.2014.  

 Banku augstskolas absolventu asociācija organizē Personāla vadības forumu, kura ietvaros notiek 

publiskās lekcijas par tēmām, kas aktuālas personāla vadības jomā. Forums kuplā skaitā kopā pulcē 

vairākus nozares ekspertus no tādiem uzņēmumiem, kā Latvijas Darba devēju konfederācija, Eiro 

personāls, SIA EVRY Latvia, Cytec Latvia, Adros Baltija, SIA Latakko, TELE 2, Transcom, 

Izdevniecība Rīgas Viļņi, G4S, SIA Energo Rīga un pārstāvjus no citiem uzņēmumiem. Forumā 

aktīvi piedalās arī Banku augstskolas absolventi un studenti. 

03.06.2014.  

 Banku augstskola pirmā un uz Pārskata sagatavošanas brīdi vienīgā saņēm prestižu Eiropas 

Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzinības zīmi Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 

organizētajā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā.  

09.06.2014.  

 
Latvijas XXIV Universiādē starp 27 Latvijas augstskolām Banku augstskolas sportisti 

kopvērtējumā ierindojās augstajā septītajā vietā, piekāpjoties vien Latvijas lielākajām augstskolām. 

14.06.2014.  

 
Banku augstskolā tiek organizēta maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana 

radošajās industrijās” atvērto durvju diena. 

19.06.2014.  

 

Publiski tiek prezentēts Banku augstskolas studentu veiktais pētījums “Studentu budžets”, kurš tika 

uzsākts 2013. gada 20. novembrī pēc Swedbank Privātpersonu finanšu institūta ierosinājuma. Visa 

akadēmiskā gada garumā Banku augstskolas studenti pasniedzēju vadībā pētīja nozīmīgākos 

aspektus, kas raksturo studentu ienākumus un patēriņu. Pētījuma tapšanā liels ieguldījums bija arī 

Centrālās statistikas pārvaldes konsultantiem un uztura speciālistei A. Augulei. Savukārt kā eksperti 

pētījumā bija iesaistīti arī studenti no Rēzeknes Augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes un 

Liepājas Universitātes. 

27.06.2014.  

 Rīgas Kongresu Namā notiek Banku augstskolas izlaidums, kurā diplomus saņēma 165 studenti - 

44 ieguva maģistra grādu, 106 studenti – bakalaura grādu un 15 - 1.līmeņa kvalifikāciju. Izlaidumā 

starptautisko Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA (Scottish Qualifications Authority) sertifikātu 

par iegūto finanšu vadītāja profesionālo kvalifikāciju saņem pirmie divpadsmit Banku augstskolas 

profesionālās bakalaura studiju programmas „Finanses” studenti, kuri veiksmīgi nokārtoja 

eksāmenu, iegūstot starptautisku finanšu vadītāja profesionālo kvalifikāciju. 

27.-29.06.2014.  

 Banku augstskolas koris „Monēta” diriģentes Ilzes Feldmanes vadībā piedalās 17. Baltijas valstu 

studentu dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, kas Daugavpilī kopā pulcē ap 5000 dalībnieku no 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 

04.07.-11.07.2014.  

 Banku augstskolā viesojas sadarbības partneri no Austrijas, Beļģijas un Vācijas, lai kopīgi ar 

Latvijas pārstāvjiem pārrunātu Mūžizglītības Starptautiskā pētniecības projekta „Financial 

Education - Levering The Emplementation Efficiency in Schools” gaitu un sasniedzamos 

rezultātus.  

9.-19.07.2014.  

 Banku augstskolas koris „Monēta” diriģentes Ilzes Feldmanes vadībā piedalās pasaules koru 

olimpiādē, kas ir lielākais pasaules koru mūzikas festivāls, kas šogad notiek Rīgā un pulcē piecu 

kontinentu 73 valstu 460 koru 27 000 dalībniekus. Dalībnieku skaita un vēriena ziņā koru 

olimpiāde irs gan lielākais Eiropas kultūras galvaspilsētas gada notikums, gan arī ļauj Rīgai uz 

divām nedēļām kļūt par pasaules kora mūzikas galvaspilsētu. 

21.07.-01.08.2014.  

 Banku augstskola organizē starptautisko vasaras skolu "Intensive Business English Course for 

Studies and Management", kurā piedalās ārzemju augstskolu studenti, Banku augstskolas darbinieki 

topošie Banku augstskolas studenti un citi interesenti.  
 

29.07.2014.  

 Latvijas valdība atbalsta Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas reorganizāciju, iekļaujot to Banku 

augstskolas struktūrā.  
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14.08.; 21.08.2014.  

 Banku augstskolā tiek organizētas atvērto durvju dienas profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programmās.  

11.-23.08.2014.  

 Banku augstskola organizē starptautisko vasaras skolu "English for Studies and Management", kurā 

piedalās 16 studenti no Krievijas - Dagestan State Institute of National Economy.  

25.08.2014.  

 Latvijas Bankā notiek Banku Augstskolas, Latvijas Bankas, LU Ekonomikas un vadības fakultātes 

un Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēts seminārs „Aktualitātes 

ekonomikā un finanšu jautājumos” ekonomikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, 

vispārējās vidējās, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības ekonomikas un komerczinību 

skolotājiem.  

03.09.2014.  

 Banku augstskolas studiju prorektore, Vadībzinību katedras asoc. prof. L. Peiseniece Limbažu 

novada ģimnāzijā vidusskolēniem saistošās sniedza lekciju par biznesa izglītību, kā arī ar 

skolēniem diskutēja par dzīves mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu. 

18.09.2014.  

 Banku augstskolas rektors A. Sarnovičs un Baltikums Bank AS valdes priekšsēdētājs D. Latiševs 

paraksta ilgtermiņa sadarbības līgumu. Tā ietvaros paredzēts īstenot pasākumus, kas vērsti uz 

Banku augstskolas studiju satura, studiju procesa kvalitātes pilnveidošanu, studiju pieejamības 

palielināšanu, studentu motivācijas veicināšanu un ar finanšu pakalpojumu nozari saistītās 

pētniecības attīstīšanu. 2014./2015.studiju gadā Baltikums Bank šo mērķu īstenošanai ieguldīs 7500 

eiro. 

02.-04.10.2014.  

 Banku augstskola pirmo reizi organizē Starptautisko mārketinga nedēļu tīkla "The International 

Marketing Business Network" sanāksmi, kurā piedalās sadarbības partneri no augstskolām Beļģijā 

(Katholieke Hogeschool Leuven un Haute Ecole EPHEC), Vācijā (Heiborn University), Somijā 

(Lahti University of Applied), Francijā (IUT – Gestion Des Entreprises Et des Administrations 

un  ESCID-CO), Dānijā (IBA Kolding), Austrijā (Fachhochshule BFI Vien), Nīderlandē (The 

Hague University), Spānijā (Universidad Eurepea de madrid-Centro Adscrito de Valencia) un 

Lielbritānijā (Southampton Solent University). 

03.10.2014.  

 Banku augstskolā notiek pirmā Atvērto durvju diena 2014./2015.akadēmiskajā gadā 

10.10.2014.  

 Banku augstskolā notiek apaļā galda ekspertu diskusija "Kiberdrošības pārvaldības kompetences 

veidošana Latvijā: perspektīvie virzieni un izaicinājumi". Diskusijā piedalās eksperti no 

Aizsardzības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Banku augstskolas, Finanšu un 

kapitāla tirgus komisijas, bankām, kā arī informācijas tehnoloģiju un kiberdrošības speciālisti no 

dažādiem uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Diskusijas mērķis ir novērtēt 

kiberdrošības pārvaldības lomu efektīvas kiberdrošības stratēģijas īstenošanā publiskā un privātā 

sektora institūcijās un uzņēmumos Latvijā, kā izšķirošu faktoru akcentējot kompetences veidošanu 

šajā jomā. 

13.-17.10.2014.  

 Banku augstskola piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā Karjeras nedēļā, 

apmeklējot skolēnus Latvijas skolās, kā arī uzņemot tos augstskolas telpās. Banku augstskolas 

rektors prof. A. Sarnovičs vada lekciju Ogres 1. vidusskolā vecāko klašu skolēniem. Asoc.prof. 

L. Peiseniece vada lekcijas Ogresgala pamatskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Rēzeknes 1. vidusskolā 

un Nautrēnu vidusskolā. Daugavpils Valsts ģimnāzijā L.Peiseniece vada lekciju kopā ar docenti 

A. Ziemeli. Banku augstskolas karjeras centra prakses vadītājs I. Pilinieks apmeklē Rīgas Teikas 

vidusskolu un Saldus Karjeras centru. Docents A. Fomins vada lekcijas Suntažu vidusskolā un  

Madlienas vidusskolā.  Docents K. Lešinskis lasa lekcijas Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. 

vidusskolā. Banku augstskolā viesosies audzēkņi no Bauskas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Kultūru 

vidusskolas. Viņiem lekcijas vada docente S. Kraže un prof. T. Volkova. Karjeras nedēļas ietvaros 

Banku augstskolā studentiem par veiksmīgas karjeras izaugsmes ceļa karti un iespējām darba tirgu 

lekciju sniedza Labklājības ministrs U. Augulis un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 

direktore I. Kalvāne. 
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14.10.2014.  

 Banku augstskolā ar publisko lekciju viesojas lielākā mūzikas un mākslas festivāla Baltijā 

"Positivus" rīkotājs Ģ. Majors. Pasākumu organizē Banku Augstskolas Absolventu asociācija 

sadarbībā ar biedrību „100 latviešu stāsti”. 

29.10.2014.  

 Banku augstskola uzsāk Latvijā pirmās maģistra studiju programmas „Kiberdrošības pārvaldība” 

īstenošanu. 

06.-11.11.2014.  

 Banku augstskolas studentiem lekcijas par pārdošanu un starpkultūru komunikāciju lasa Šveices 

Biznesa skolas (SBS) pētnieks Karla Olsena (Carl Olsen). Lekcijas tiek organizētas Latvijas un 

Šveices sadarbības programmas finansētās grantu shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” 

apakšprojektu ietvaros. 

12.11.2014.  

 Banku augstskolas absolventu asociācija sadarbībā ar Banku augstskolu organizē publisku 

informatīvu semināru, kurā Ekonomikas ministrijas speciālisti informē par Eiropas Savienības 

struktūrfondu atbalstu uzņēmējiem šobrīd un plānotajām aktivitātēm jaunajā plānošanas periodā 

2014.-2020.g. Tāpat arī Latvijas Garantiju aģentūra un Latvijas attīstības finanšu institūcija 

ALTUM informē par šobrīd pieejamo atbalstu uzņēmējiem.  

14.11.2014.  

 Banku augstskolu apmeklē un Latvijas Republikas neatkarības dienai veltītajā svinīgajā pasākumā 

studentus un darbiniekus uzrunā sabiedriskais darbinieks, politiķis, Latvijas Republikas 

diplomātiskais darbinieks, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris O. Ē. Kalniņš. 

15.11.2014.  

 Kinoteātrī „Splendid Palace”, notiek Banku augstskolas profesionālā maģistra studiju programmu 

„Finanšu vadība” un „Inovatīvā uzņēmējdarbība” izlaidums. 

19.11.2014.  

 Banku augstskolu Risku vadības biznesa nedēļā Nīderlandē pārstāvēja studenti J. Semčuka, 

L.Deģe-Groskopa, M. Cakule un D. Krilovskis. Nedēļas ietvaros studenti apmeklēja pasaulē 

vadošo apdrošināšanas brokeru sabiedrību AON, Eiropas lielāko ostu Rotterdam un vienu no 

lielākajām bankām Nīderlandē – Rabobank. Biznesa nedēļā 12 komandās darbojās studenti no 

Beļģijas, Nīderlandes, Čehijas, Somijas, Portugāles, Polijas un Dānijas un Latvijas. Latviju. 

Pēc komandu sniegtā rezultāta, tika noteiktas 3 uzvarētājas komandas, no kurām divās uzvarētāju 

komandās darbojās tieši Banku augstskolas J. Semčukai no 3RVA un D. Krilovskim no 4RVA. 

24.-28.11.2014.  

 Banku augstskolā notiek ERASMUS+ starptautiskā vieslektoru nedēļa, kuras laikā Banku 

augstskolas studentiem ir lieliska iespēja klausīties ārvalstu docētāju lekcijas par dažādiem 

pārvaldības un finanšu jautājumiem, risku vadību, marketingu, starpkultūru saskarsmi un daudzām 

citām tēmām, strādājot gan darba grupās, gan aktīvi diskutējot. Augstskolā viesojās 30 vieslektori 

no partneru augstskolām Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Grieķijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Somijā, 

Ungārijā, Vācijā, un Zviedrijā. Vieslektoru lekciju tēmas bija aktuālas un interesantas gan 

studentiem, gan Banku augstskolu pasniedzējiem. 

05.12.2014.  

 Banku augstskolā notiek Atvērto durvju diena.   

05.12.2014.  

 Banku augstskolā notiek Absolventu asociācijas organizētais Absolventu vakars, kura laikā 

absolventi augstskolai pasniedz dāvanā - jaunizveidotu mājas lapas dizainu. Šis ir pirmais 

asociācijas īstenotais projekts.   

03.12.2014.  

 Banku augstskolā notiek publiskā lekcija par pārrobežu uzņēmumu grupu darbību nodokļu 

kontekstā. Lekciju vada SIA „Deloitte Latvia” Nodokļu konsultāciju departamenta menedžeris 

D. Vodolagins.  

21.12.2014.  

 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētās grantu shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes 

Latvijā” apakšprojektu ietvaros Banku augstskolas studentiem ir iespēja piedalīties Šveices Biznesa 

skolas (SBS) pasniedzēju un vadošo pētnieku lekcijās: K G. Malmstroma lekcijās par starptautisko 

finanšu vadību, K. Olsena lekcijās par organizāciju vadību, T. Kīfera lekcijās par projektu 

vadīšanas jautājumiem.    
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4.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR APMIERINĀTĪBU 
AR AUGSTSKOLAS DARBA KVALITĀTI UN TO REZULTĀTI 

 

4.2.1. VIETAS REITINGOS 
 

Augstskola aktīvi seko līdz sabiedriskajai domai un reitingu informācijai. 2014.gadā Banku 

augstskola ieņēma 11. novērtējumu augstskolu reitingā, kuru ik gadu veido Latvijas Avīze sadarbībā 

ar Latvijas Universitāti un dažādu nozaru ekspertiem, kā arī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu 

centru SKDS. Vienā reitingā iekļautas visas Latvijas augstākās izglītības iestādes – gan valsts, gan 

juridisko personu dibinātās, kopskaitā 33. Šajā reitingā Banku augstskola ieņēmusi 8.vietu starp 

valsts dibinātajām augstskolām un 7. vietu starp Rīgas augstskolām. Sešus gadus, kopš tiek veidots 

Augstskolu reitings, Banku augstskola ir uzsvērusi, ka tajā izmantotie vērtēšanas kritēriji un 

metodoloģija pilnībā neatspoguļo Augstskolu darbības kvalitāti un vērtēšanā ir svarīga atbilstošu 

kritēriju iekļaušana, piemēram, biznesa augstskolām būtu nepieciešama atšķirīga vērtēšanas sistēma 

nekā daudzprofilu universitātēm, mākslas vai tehniskajām augstskolām. Banku augstskolas vadība 

pauž uzskatu, ka šie reitingi nekalpo par objektīvu augstskolas kvalitātes rādītāju, tomēr salīdzinoši 

augstā vieta veicina reputācijas nostiprināšanos.  

 

Eduniversal, Francijas kompānijas SMBG organizācija, specializējas augstākās izglītības un 

profesionālās orientācijas jautājumos un ik gadu veido 1000 labāko biznesa skolu un universitāšu 

reitingu. 2014./2015.ak.g. Eduniversal starptautiskā zinātniskā komiteja atzinusi Banku augstskolas 

īstenoto maģistra studiju programmu „Starptautiskās finanses un banku darbība” kā 12. labāko starp 

finanšu studiju programmām Austrumeiropā, savukārt BA maģistra studiju programma „Uzņēmumu 

vadīšana radošajās industrijās” ir ierindota 41.vietā starp labākajām mākslas un kultūras vadības 

studiju programmām pasaulē. Programmu vērtēšana tika veikta, izvērtējot trīs kritērijus: programmas 

reputāciju, absolventu atalgojumu pirmajā darbavietā, kā arī studentu apmierinātību. Studentu 

apmierinātība ir pats būtiskākais aspekts vērtēšanā, kas pats par sevi ir arī unikāls aspekts. 

Eduniversal aptaujā piedalījās gandrīz 100 000 absolventu, un katram bija iespēja izvērtēt absolvēto 

studiju programmu. Eduniversal maģistra studiju programmu vērtējums nodrošina nopietnu un 

unikālu informācijas avotu citiem studentiem, profesionāļiem un darba devējiem, kā arī augstskolām 

un universitātēm visā pasaulē. Jau kopš 2008.gadā Banku augstskola ierindojas starp 1000 labākajām 

pasaules biznesa skolām un universitātēm nominācijā „Izcilas biznesa skolas”. Četrus gadus pēc 

kārtas Banku augstskolai tiek piešķirta atzinības zīme ar divām palmām.  

 

2014. gadā Banku augstskola ieguvusi 3.vietu ieteiktāko izglītības iestāžu topā, kas tiek veidots pēc 

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla Prakse.lv iniciatīvas. Topā tika 

apkopots darba devēju viedoklis par darba tirgū aktuālajām profesijām un ieteicamām izglītības 

iestādēm, kurās tās apgūt. TOPs tika veidots ar mērķi palīdzēt pamatskolu un vidusskolu 

absolventiem izdarīt pareizo profesijas un izglītības iestādes izvēli. Darba devēju vērtējumā Banku 

augstskolas studiju programmas „Finanses” un „Uzņēmējdarbības vadīšana” ierindojušās starp 

piecām ieteiktākajām ekonomikas virziena un vadībzinības studiju programmām.  

 

4.2.2. SADARBĪBAS PARTNERU NOVĒRTĒJUMS 
 

Augstskola ik gadu novērtē savu sadarbību ar partneriem. Šie dati ļauj pārliecināties, kā 

sadarbība palīdz īstenot augstskolas stratēģiskos mērķus un nostiprina augstskolas uzticamību un 

sociāli atbildīga partera reputāciju. Banku augstskola sadarbojas ar vairāk nekā 250 darba devējiem: 

Latvijas Republikā reģistrētiem individuāliem, komercsabiedrībām (personālsabiedrībām un 

kapitālsabiedrībām), kā arī profesionālām un darba devējus apvienojošām organizācijām. Banku 
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augstskolas sadarbības partneri ir Latvijā pazīstamas bankas, uzņēmumi un institūcijas. Plašā darba 

devēju pārstāvniecība studentiem nodrošina iespējas izvēlēties sev piemērotāko prakses vietu, 

savukārt darba devējiem piedalīties topošo darbinieku sagatavošanā atbilstoši darba tirgus 

vajadzībām. Banku augstskola sadarbojas ar 25 no kopskaitā 29 bankām un to filiālēm, kas darbojas 

Latvijā, dažāda veida uzņēmumiem, kuriem nepieciešami kā finanšu tā uzņēmējdarbības vadīšanas 

speciālisti. Augstskolas studenti izmanto iespējas arī iziet praksi apdrošināšanas un audita 

sabiedrībās. Augstskola, izvērtējot prakses vietas specifikas piemērotību, sadarbojas arī ar valsts 

pārvaldes iestādēm. ERASMUS programmas īstenošanā Augstskola sadarbojas ar 126 ārvalstu 

augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Arī ārpus šīs programmas Augstskolai ir sadarbība ar 

vairākām augstskolām Eiropā, Āzijā un ASV. Banku augstskola ir arī sešu Latvijas profesionālo 

organizāciju biedre, kā arī līdzdarbojas astoņās starptautiskās akadēmiskās un profesionālās 

organizācijās.  Augstskolas dalība asociācijās sniedz ne tikai iespēju celt studiju procesa kvalitāti un 

piedāvāt studentiem starptautiskas aktivitātes, iesaistīties dažādos projektos un iegūt sadarbības 

partnerus, bet arī sekmē augstskolas atpazīstamību un dalību sabiedrības izglītošanas jautājumu 

risināšanā.   

 

4.3.3. REFLEKTANTU APTAUJA 
 

Uzņemšanas laikā ik gadu tiek veikta reflektantu aptauja, kurā tiek apzināti iemesli, kuri noteikuši 

reflektantu izvēli studēt Banku augstskolā, kā arī noskaidroti tie informācijas avoti, no kuriem 

reflektanti ieguvuši informāciju par augstskolu.  
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Rezultāti rāda, ka visu trīs gadu periodā reflektantu izvēli visbūtiskāk ietekmē augstskolas 

reputācija un studiju programmu klāsts. Anketā iezīmējas svarīga tendence, ka labākā augstskolas 

reklāma ir tās studenti, radi, draugi un paziņas, kas mācās BA un viņu atsauksmes, kā arī darba 

devēju sniegtās karjeras iespējas Banku augstskolas absolventiem. Rezultātus apstiprina arī 

reflektantu atbildes uz jautājumu, kur iegūta informācija par iespējām studēt Banku augstskolā – 

lielākā daļa par Banku augstskolu uzzinājuši tieši no savu draugu un paziņu ieteikumiem.   
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5. PLĀNOTIE UZDEVUMI 2015. GADAM  
 

N
R

.P
.K

. 

 

1.  Banku augstskolas atbalsta programmas izstrādes pabeigšana 

2.  BA e-pastu sistēmas uzlabošanas nodrošināšana 

3.  Kvalitātes vadības sistēmas resertifikācija 

4.  Internacionalizācijas līmeņa reakreditācija Starptautiskā biznesa augstskolu tīklā (NIBS) 

5.  
Banku augstskolas aģentūras „Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža” (turpmāk BAUK) 

darbības uzsākšana 

6.  BAUK studiju programmu akreditācija 

7.  Banku augstskolas biznesa inkubatora darbības nodrošināšana 

8.  Pārejas uz jauno Banku augstskolas mājas lapu nodrošināšana  

9.  Viesnīcas paplašināšana, pievienojot tai 7.stāvu ēkā K.Valdemāra 161 

10.  201. un 305. datorklases aprīkojuma pilnveide 

11.  Bezvadu interneta tīkla rekonstrukcija ēkā K.Valdemāra 161 

12.  Bezvadu tīkla nodrošināšana ēkā K.Valdemāra ielā 163 
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