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Banku augstskola ir valsts dibināta augstskola, kurā 
tiek īstenotas akreditētas profesionālās augstākās iz-
glītības studiju programmas.  

Banku augstskolas stratēģiskie mērķi:  
• Kļūt par biznesa un finanšu izglītības līderiem 
Latvijā, 

• Augstskolas augsto reputāciju nodrošināt ar fi-
nansiālu stabilitāti, augstas kvalitātes izglītības 
programmām un motivētu personālu; 

• Sagatavot akadēmiski un profesionāli izglītotus 
speciālistus Latvijas tautsaimniecībai; 

• Sekmēt absolventu konkurētspēju vienotā Eiro-
pas un pasaules darba tirgū; 

• Veidot vispusīgi izglītotu un radoši domājošu 
personību; 

• Nodrošināt kvalitatīvu augstskolas attīstību dina-
miski mainīgajā vidē.  

Banku augstskola savas darbības 14 gados ir ieņē-
musi nozīmīgu vietu kopējā Latvijas augstākās izglītī-
bas sistēmā, sagatavojot speciālistus ar plašām zinā-
šanām finansēs un uzņēmējdarbībā, kā arī ar padziļi-
nātām zināšanām un profesionālām iemaņām uzņē-
mējdarbības vadīšanā un ar banku sektoru saistītās 
jomās. 

Banku augstskola ir valsts augstskola, kas darbojas 
pēc pašfinansējuma principa.  

PAR BANKU AUGSTSKOLU 
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Nākotne top šodien. 
Ir jāuzdrošinās un kopā ar Banku augstskolu Jums iz-
dosies savus sapņus īstenot!  
Banku augstskolas rektore 
Dr. oec., profesore Tatjana Volkova 
 
 
Banku augstskola ir dinamiska augstskola, tās darbība ir 

virzīta uz nepārtrauktas darbības pilnveidošanu. Savas pa-
stāvēšanas 14 gados Banku augstskola  ir kļuvusi par finanšu 
un biznesa izglītības līderi  Latvijā, tās darbība kļūst arvien 
atpazīstamāka arī ārpus Latvijas. 
 

Darba devēji augstu vērtē  Banku augstskolas absolventus 
par viņu profesionalitāti, godīgu attieksmi pret darbu un augs-
tu motivāciju.  Mēs ar lielu prieku katru gadu uzņemam arvien 
vairāk ārvalstu studentus, kā arī Banku augstskolas studenti 
arvien aktīvāk izmanto iespējas studēt citu valstu augstskolās. 
Tas veicina studentu profesionālo sagatavotību darbam starp-
tautiskajā biznesa vidē.  
 

Banku augstskolas veiksmīgas darbības pamatā ir profesi-
onāli, motivēti un lojāli darbinieki, atvērti jaunām zināšanām 
un idejām.     
 

Mēs patiesi varam būt lepni par studentu un augstskolas 
darbinieku sasniegumiem, veicinot Banku augstskolas prestižu 
sabiedrībā.  
 

Arī  2005. gads bija strauju pārmaiņu laiks Banku augst-
skolā. Galvenos darbības virzienus, sasniegtos rezultātus un 
ieceres 2006. gadam esam apkopojuši Banku augstskolas 
2005. gada pārskatā.   
 

Novēlu Banku augstskolas studentiem, darbiniekiem, ab-
solventiem, darba devējiem un atbalstītājiem daudz jaunu 
radošu ieceru un sasniegumu arī turpmāk!  

Dr. oec. Tatjana Volkova, 
Banku augstskolas rektore, profesore  

REKTORES UZRUNA 
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Banku augstskola ir Eiropas augstākās 

izglītības telpā funkcionējoša, finansiāli 
stabila augstākās izglītības iestāde, kas 
balstoties uz augsti kvalificētu un motivētu 
personālu, modernām tehnoloģijām un 
augstskolas prestižu Latvijas sabiedrībā, 
nodrošina uzņēmīgu un radoši domājošu 
cilvēku ilgtspējīgu izglītošanu. 

BANKU AUGSTSKOLAS MISIJA 
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STRUKTŪRA 

Banku augstskolas struktūra 2005.gada decembrī 
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Banku augstskola īsteno tikai akreditētas 

visu līmeņu augstākās izglītības profesionālās 
studiju programmas, izsniedzot valsts atzītus 
diplomus. 

 
 
 
 
 
 
Banku augstskolā var iegūt: 
 

• 1.līmeņa profesionālo augstāko izglī-
tību; 

• 2.līmeņa profesionālo augstāko izglī-
tību, 

  
piedāvājot šādas studiju programmas: 
 

STUDIJU PROGRAMMAS 

Studiju programmas 2005.gada decembrī 

Banku augstskolas studentu skaita dinamika 
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Banku augstskolas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 
(turpmāk - PAIP) mērķi un uzdevumi atbilst valsts noteiktiem pirmā līmeņa PAIP stratēģis-
kajiem mērķiem, profesijas standartā noteikto pienākumu, uzdevumu, prasmju un spēju 
apguvei, un augstskolas misijai. 

Programmas mērķis - sagatavot profesionāli izglītotus, mainīgajos sociālekonomiskajos 
apstākļos konkurētspējīgus speciālistus, kas strādā uzņēmumu un iestāžu struktūrvienībās, 
veicinot to mērķu sasniegšanu atbilstoši LR likumdošanas aktiem. 

Studiju programmas īss raksturojums: 

• Studiju līmenis – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 
• Studiju ilgums – 2 gadi pilna laika studijās, 2,5 gadi nepilna laika studijās; 
• Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības speciālists; 
• Izglītības dokuments – diploms par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību. 

2004./2005. akadēmiskajā gadā studiju programmas ietvaros tika īstenoti 3 studiju vir-
zieni: 

• Finanses un grāmatvedība; 
• Uzņēmējdarbība un vadība; 
• Uzņēmējdarbības informātika. 

Studenti pēc sekmīgas studiju programmas apguves iegūst kvalifikāciju 
„Uzņēmējdarbības speciālists”. 

Būtiskākais 2005.gadā: 

Sakarā ar pieprasījuma trūkumu no reflektantu puses, 2005./2006.akadēmiskā gadā vir-
zienā „Uzņēmējdarbības informātika” studējošie vairs netika uzņemti. 

Plāni 2006.gadam: 

Uzsākt jaunu 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Banku dar-
bība”. 

1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA „EKONOMIKA 
UN UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Ekonomika un uzņēmējdarbība” studentu prakses vietu sadalījums 

2005./2006. ak. gadā 

Banku augstskolas Karjeras centrs katru gadu apkopo informāciju par visu studiju prog-
rammu studentu prakses vietu izvēli. 
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Profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” nodrošina profesionālā 
bakalaura grāda uzņēmējdarbības vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācijas iegūšanu.  

 
2005.gadā paveiktais: 

• 2004./2005. ak. gadā ”Uzņēmējdarbības vadīšanas„ studiju programmā augstskolu pabei-
dza un kvalifikāciju ieguva 428 studenti, tai skaitā, 336 pilna laika un 92 nepilna laika stu-
denti, 

• Programmā iesaistītie mācībspēki 2005.gada laikā apmeklējuši konferences un darba tikša-
nās ASV, Lielbritānijā, Šveicē, Slovēnijā, Lietuvā, Igaunijā, Uzbekijā u.c., 

• 2004./2005. ak. gadā Banku augstskolas docētāji, kas īsteno bakalaura studiju programmu 
ir iesaistījušies starptautiskajos un nacionālajos pētījumos: dalība pētījumā “Jauno ES da-
lībvalstu pārejas process un iestāšanās ietekme uz ES ekonomiku”, finansētājs Japānas 
izglītības un zinātnes ministrija, 2003.—2005.g., prof. T. Volkova, doc. S. Šreibere, asoc. 
prof. I. Brīvers), 

• Biznesa nedēļas ietvaros 2004./2005.mācību gadā Banku augstskolas studenti piedalījās ar 
saviem projektiem Beļģijā. Trīs Banku augstskolas studenti strādāja pie finanšu tēmas pro-
jekta un 2 studenti pie mārketinga projekta; biznesa nedēļa notika partneru augstskolā - 
Katholieke Hogeschool Leuven, projektus vadīja BA pasniedzēji G. Innuse un A. Graudiņa, 

• Eironedēļas projektā Polijā, Katovicē piedalījās 2 BA studenti - Ingus Staltmanis un Ramo-
na Kacanova, projektu vadīja J. Grasis. 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS  IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA 
“UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 
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Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
“Uzņēmējdarbības vadīšana” studentu prakses vietu sadalījums 

2005./2006. ak. gadā 

Attīstības plāns 2006.gadam un tālāk: 
1. Pilnveidot studiju programmu profesionālā bakalaura grāda uzņēmējdarbības vadīšanā un 

uzņēmuma vadītāja kvalifikācijas iegūšanai pārmaiņu apstākļos. 
2. Veicināt sadarbību ar profesionālajām asociācijām un darba devējiem, lai nodrošinātu efek-

tīvu atgriezenisko saiti par studiju programmas pilnveidošanas principiem. 
3. Veicināt ārvalstu speciālistu un vieslektoru piesaisti studiju procesam. 
4. Veicināt studiju kursu mācību grāmatu, brošūru un lekciju materiālu sagatavošanu. 
5. Veicināt studentu patstāvīgā darba īpatsvara palielināšanos kopējā studiju procesā. 
6. Veicināt starptautisko studiju un prakses iespējas studentiem. 
7. Uzlabot studentu aptaujas procesa kvalitāti studiju programmas kvalitātes novērtēšanai. 
8. Veicināt Absolventu asociācijas darbību. 
9. Veicināt atgriezenisko saiti ar programmas absolventiem, iesaistot dažādu sadarbības pro-

jektu, patstāvīgo darbu, u.c. izstrādē un vadīšanā. 
10. Turpināt strādāt pie studiju procesa kvalitātes nodrošināšanas mehānismu pilnveidošanas. 
11. Veicināt akadēmiskā personāla pedagoģisko un profesionālo pilnveidi. 
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Banku augstskolas Senāta sēdē 2004.gada 2. jūlijā tika pieņemts lēmums par maģistra 
profesionālās studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana Eiropā” ieviešanu. 

Studiju programmas īstenošanas mērķis: atbilstoši profesijas standartam—Uzņēmumu 
un iestāžu vadītājs, nodrošināt uz zinātņu pamatiem balstītas profesionālās maģistra līme-
ņa studijas, pēc kuru apguves studējošais iegūtu tādu zināšanu, prasmju, kompetences 
un iemaņu līmeni, kas nodrošinātu uzņēmumu konkurētspējīgu darbību un to patstāvīgu 
vērtības pieaugumu. 
 
2005.gadā paveiktais: 
Pamatojoties uz akreditācijas ekspertu ziņojumu, 2005.gada 08.jūnijā (protokols Nr. 8) 

tika izdarītas izmaiņas studiju programmā: 
1. Mainīts studiju programmas nosaukums uz „Uzņēmējdarbības vadīšana”. 
2. Mainīti studiju kursu „Finanšu un vadības grāmatvedība Eiropas vidē”, „Uzņēmumu finan-

šu vadīšana Eiropas vidē”, „Uzņēmumu vērtēšana Eiropas vidē”, „Korporatīvā sociālā at-
bildība Eiropas vidē” nosaukumi uz „Finanšu un vadības grāmatvedība ”, „Uzņēmumu 
finanšu vadīšana”, „Uzņēmumu vērtēšana”, “Korporatīvā sociālā atbildība” nosaukumiem. 

3. Mainīts studiju kursa „Projektu izstrāde un vadība” apjoms no 2 KP uz 4 KP. 
4. Koriģēts studiju kursa „Organizāciju līderība mainīgā vidē” nosaukums uz „Organizāciju 

līderība un personāla vadīšana”. 
 

2005.gada 28.jūnijā tika saņemta licence par tiesībām īstenot profesionālās augstākas 
izglītības studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana” (4634501) profesionālā maģistra 
grāda uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācijas 
iegūšanai. Licences termiņš ir līdz 2007.gada 13.oktobrim. 

 
2005.gada 29.jūnijā tika saņemta studiju programmas akreditācija uz sešiem gadiem – 

līdz 2011.gada 31.decembrim (Nr.003-869). 
 
Studiju programma ir izveidota atbilstoši Latvijas augstākās izglītības likumdošanas  pra-

sībām un profesiju standartam Uzņēmumu / iestāžu vadītājs. 
Izstrādājot studiju programmu tika pieņemts, ka uzņēmumu konkurētspēju var nodroši-

nāt vadītāju un uzņēmumu īpašnieku zināšanas par uzņēmumu konkurētspējīgas priekšro-
cības rašanās avotiem un tās paaugstināšanu ietekmējošiem faktoriem, pamatojoties uz 
jaunākām teorētiskajām atziņām un to efektīvu pielietojumu praksē. Izzināt un izprast šīs 
likumsakarības, apgūt metodes un paņēmienus, kā paaugstināt uzņēmumu vērtību, pama-
tojoties uz izcilu uzņēmuma darbību, ir šis studiju programmas misija.  

 
Lai sasniegtu programmas mērķi ir izvirzīti šādi uzdevumi 2006.gadam un tālāk: 

• Nodrošināt studiju vienotību nozares teorētiskajā, zinātniski pētnieciskajā un profesionālajā dar-
bībā, 

• Piedāvāt obligātos studiju kursus, kuri padziļina zināšanas vadībzinātņu nozarē, sniedz teorētis-
kas un metodoloģiskas atziņas un paredz tās pielietot praksē, 

• Apgūt studiju kursus, kas orientēti uz pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas proce-
su attīstību un pilnveidošanu, 

• Izstrādāt prasmi studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbā, to panākot ar prak-
tiskajām nodarbībām un studentu patstāvīgo darbu ārpus auditoriju nodarbībām, strādājot pēc 
speciāli izstrādātas prakses programmas, 

• Orientēt studiju gala darbu izstrādi ar praktisku ievirzi, lai studenti tos varētu piemērot savā pro-
fesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas, 

• Apgūt pētniecības darba iemaņas, studējot patstāvīgi literatūru un veicot pētījumus. 

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 
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Banku augstskolas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 
“Finanses” īstenošanas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt finanšu attīstības likumsakarības 
un principus, prasmes un spējas, un sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, mainīgos so-
ciālekonomiskajos apstākļos konkurētspējīgus finansistus. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas „Finanses” īss raksturojums: 
• Studiju līmenis – bakalaura profesionālās studijas; 
• Studiju ilgums – 4 gadi pilna laika studijās, 5 gadi nepilna laika studijās; 
• Iegūstamais grāds – bakalaura profesionālais grāds finansēs; 
• Iegūstamā kvalifikācija - finansists; 
• Izglītības dokuments – starptautiski atzīts bakalaura diploms. 

 Bakalaura studiju programmas uzdevumi mērķa sasniegšanai: 
1. Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību finansēs un sagatavot studentus 

praktiskam darbam. 
2. Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā, jaunrades darba iemaņas un prasmes. 
3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības likumsaka-

rībām, kapitāla plānošanu un finanšu prognozēšanu, finansēšanas avotu piesaistīšanu, 
investīciju projektu novērtēšanu. 

4. Iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi plānojot, veicot zinātniski pētniecisko darbu finan-
šu ekonomikā atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 

5. Veidot studentos prasmes un iemaņas darbībai finanšu sistēmās. 
6. Veicināt studējošā pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību. 
7. Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences. 
8. Pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu 

līmeni. 
9. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši taut-

saimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

BAKALAURA PROFESIONĀLĀ STUDIJU PROGRAMMA “FINANSES” 
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Bakalaura profesionālās studiju programmas “Finanses” studentu  
prakses vietu sadalījums 2005./2006. ak. gadā 

Latvijai turpinot integrēties Eiropas un pasaules tautsaimniecībā, mainās finanšu vide, 
tehnoloģijas, un laiks izvirza arvien jaunas prasības darba tirgū. Ņemot vērā to, ka Latvija 
veidojas par nozīmīgu Baltijas reģiona finanšu centru, ir nepieciešami jauni, apņēmīgi, 
mūsdienīgi domājoši un atbilstoši izglītoti darbinieki finanšu struktūrās, tai skaitā, kredīt-
iestādēs, ieguldījumu kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās, valsts institūcijās un ko-
merciestādēs.  

Augstākās profesionālās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmu 
„Finanses” ieviešanas nepieciešamību noteica arī Banku augstskolas studentu izteiktā vēl-
me iegūt profesionālo kvalifikāciju „Finansists”. 
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Studijām augstākā līmenī Banku augstskola piedāvā profesionālās augstākās izglītības 

maģistra studiju programmu „Finanses”, kas ir bakalaura programmas „Finanses” secīgs 
turpinājums. 
 
Maģistra studiju programmas „Finanses” īss raksturojums: 

• Studiju līmenis – maģistra profesionālās studijas; 
• Studiju ilgums – 1,5 vai 2,5 gadi; 
• Iegūstamais grāds – maģistra profesionālais grāds finansēs; 
• Iegūstamā kvalifikācija – finansists; 
• Izglītības dokuments – starptautiski atzīts maģistra diploms. 

MAĢISTRA PROFESIONĀLĀ STUDIJU PROGRAMMA “FINANSES” 
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Maģistra studiju programmu studentu  
prakses vietu sadalījums 2005./2006. ak. gadā 

 
Studiju programmas attīstības plāns aptver laika posmu no 2004. gada līdz 2007. ga-

dam: 
1. Veicināt sadarbību ar profesionālām asociācijām un darba devējiem, lai nodroši-

nātu efektīvu atgriezenisko saiti par studiju programmas pilnveidošanās princi-
piem. 

2. Veicināt studiju kursu mācību grāmatu, brošūru un lekciju materiālu sagatavoša-
nu. 

3. Rast iespēju studiju kursu apgūšanai angļu valodā. 
4. Pakāpeniski palielināt patstāvīgā darba īpatsvaru kopējā studiju laikā. 
5. Veikt ikgadēju studiju programmas novērtēšanu, sadarboties ar kvalitātes aģen-

tūrām Eiropā. 
6. Paplašināt studentiem starptautiskās prakses iespējas. 
7. Veicināt e–studijas. 
8. Vienoties ar Eiropas augstskolām par savstarpēji atzītu studiju programmu, kas 

dotu iespējas studentiem iegūt dubultdiplomu. 
9. Veicināt akadēmiskā personāla pedagoģisko un profesionālo pilnveidi. 
10. Sekmēt programmā iesaistīto doktorantu atbalstu studijām doktorantūrā. 
11. Līdzdarboties akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un pilnveido-

šanas stratēģiskā plāna izstrādē.  
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12. Sekmēt akadēmiskā personāla publikāciju izstrādi un publicēšanu.  
13. Atbalstīt akadēmiskā personāla iesaistīšanos Banku augstskolas un citās tālāk 

izglītības un profesionālās pilnveides programmās.  
14. Gatavot akadēmiskā personāla papildināšanu no maģistrantūras spējīgāko stu-

dentu vidus. 
15. Paplašināt starptautisko sadarbību, veicināt akadēmiskā personāla mobilitāti.  
16. Turpināt līdzdalību starptautiskajos projektos par finanšu sistēmu salīdzināšanas 

un pilnveidošanas jautājumiem un eiro ieviešanu. 
17. Veicināt sadarbību starp līdzīgu programmu akadēmisko personālu Barona prog-

rammas ietvaros. 
18. Veicināt akadēmiskā personāla iesaistīšanos Banku asociācijas, Latvijas Rūpnie-

cības un tirdzniecības kameras, Latvijas biznesa konsultantu asociācijas, Latvijas 
personāla vadīšanas asociācijas un citu profesionālo asociāciju darbā. 

19. Piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros par aktuāliem 
finanšu teorijas un mūsdienu prakses jautājumiem.   

20. Papildināt bibliotēkas grāmatu un citu resursu fondu atbilstoši studiju kursu 
programmām ar jaunākajiem mācību līdzekļiem un uzziņas materiāliem.  
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Personāla daļas kolektīvs—Līga Peiseniece,  
Aija Lukstiņa un Līga Grante 

 
“Mēs esam šeit, lai palīdzētu cits 

citam ceļojumā pa dzīvi.” 

 

2005.gadā tika uzsākts darbs pie Personāla daļas 
izveides un 2005./2006.akadēmiskajā gadā realizēti 
augstskolas attīstībai būtiski pasākumi: 

• Izstrādāti un apstiprināti jauni Banku augstskolas 
darba kārtības noteikumi; 

• Izstrādāta un apstiprināta jauna augstskolas 
struktūra; 

• Izstrādāti un apstiprināti amata atbilstības kritēri-
ji akadēmiskajam personālam; 

• Uzsākta personas lietu noformēšana un aktuali-
zēšana . 

 
Mēs ne tikai kopā strādājam, bet arī svinam 

svētkus. Banku augstskolā kā izglītības iestādē ļoti 
grūti nodalīt personāla svētkus no studējošo svēt-
kiem.  

 
Nozīmīgākie personāla pasākumi 2005.gadā: 
• Zinību dienas svinīgais pasākums, 2005.gada 

01.septembrī, 
• Proklamēšanas 87.gadadienai veltītais svinīgais 

pasākums Banku augstskolas darbiniekiem, 
2005.gada 17.novembrī, 

• Ziemassvētku un Jaungada koncerts Banku 
augstskolas darbiniekiem Latvijas Nacionālajā 
teātrī, 2005.gada 23.decembrī. 

 
Plāni 2006.gadam: 
• Izstrādāt anketu mācību vajadzību apzināšanai 

gan akadēmiskajam, gan administratīvajam per-
sonālam, kā arī izstrādāt kopējo BA darbinieku 
mācību plānu; 

• Uzsākt darbu pie personāla motivācijas sistēmas 
aktualizēšanas, 

• Aktualizēt amata aprakstus visam BA personā-
lam, 

• Izstrādāt iekšēju kārtību personas lietu noformē-
šanai un aktualizēt personas lietas atbilstoši šai 
kārtībai; 

• Attīstīt sadarbību ar augsti kvalificētiem profesi-
onāļiem, lai Banku augstskolā lekcijas lasītu pro-
fesionāļi par nozarē visaktuālākajiem jautāju-
miem un BA students saņemtu mūsdienu darba 
tirgus prasībām atbilstošu izglītību, 

• Apzināt un sniegt augstskolas atbalstu doktoran-
tūrā studējošiem kolēģiem, 

• Turpināt darbu pie personāla pamat procesu 
sakārtošanas, tādējādi gatavojoties BA darbinie-
ku novērtēšanai 2007.gada sākumā. 

BANKU AUGSTSKOLAS PERSONĀLS 
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Akadēmiskais personāls 1996.g —2006.g  

 

 

 

 

Banku augstskolas veiksmīgas dar-
bības un attīstības pamatnosacījums ir 
kompetents, motivēts un lojāls perso-
nāls. Augstskolā, kas orientēta uz zinā-
šanu sniegšanu, tas ir īpaši būtiski, jo 
tieši pasniedzēji dalās ar savām zināša-
nām un pieredzi sniedzot konkurētspē-
jīgu izglītību studentiem. 

 
 

 

 

 

 

 

Vidējais Banku augstskolas akadēmis-
kā personāla vecums ir 50 gadi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kā vienu no saviem mērķiem Banku 

augstskola vienmēr ir atzinusi savu dar-
binieku tālāk izglītības veicināšanu. 
Banku augstskolas darbinieki sistemā-

tiski paaugstina savu zināšanu līmeni 
gan mācoties dažādu augstskolu maģis-
tra vai doktora studiju programmās, 
gan apmeklējot dažādus kursus, semi-
nārus un starptautiskas konferences. 
Banku augstskola savu darbinieku 

studijas citās augstskolās atbalsta finan-
siāli, studijas Banku augstskolā tiek pil-
nībā finansētas no Banku augstskolas 
budžeta.  
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Studiju kursa apguvei studentiem tiek nodrošināti teh-
niski sagatavoti un ar nepieciešamajām datorprogram-
mām apgādāti datori, kas atrodas datorklasēs un ir Banku 
augstskolas īpašums. Kopumā Banku augstskolā ir trīs 
datorklases. Tās atrodas ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 161. 
Ikviens dators ir pieslēgts lokālajam datortīklam un tiek 
izmantots darbam ar lokālā datortīklā koplietošanai izdalī-
tajiem resursiem, arī ar personisko folderi darbu uzglabā-
šanai, lieljaudas tīkla drukas iekārtām un pasniedzēju sa-
gatavoto mācību informāciju. Studentam studiju laikā tiek 
atvērta personiskā elektroniskā pastkaste un izveidota e-
pasta adrese (vards.uzvards@stud.lba.lv) lokālajā pasta 
serverī, kuram iespējams piekļūt arī ārpus augstskolas 
datortīkla. 

Datora lietošana ārpus lekciju laikā notiek 501. vai 
301. klausītavā praktisko lekciju laikos, kuri - atkarībā no 
studiju noslodzes - datorklasēs mainās. Aktuālais dator-   
klases darba grafiks ir izvietots pie katras datorklases 
durvīm. Ārpus lekcijām ir iespējams mācību mērķiem iz-
mantot globālo tīklu – internetu, kā arī veikt nepiecieša-
mo dokumentu sagatavošanu un izdruku. 

Lai iegūtu tīkla lietotāja statusu, studentam jāiepazīs-
tas ar šādiem reglamentējošiem dokumentiem un jāak-
ceptē to saturs: 

• Darba drošības noteikumi darbam ar datoru, 
• Datorklašu lietošanas noteikumi. 

Ar šiem dokumentiem students var iepazīties, uzsākot 
informātikas studiju kursu apguves laikā - 1. kursā vai 
ierodoties Studentu informācijas centrā (SIC). 

Ja studentam mācību laikā rodas problēmas ar pieslēg-
šanos datortīklam, pieeju tīklā koplietošanai izvietotai in-
formācijai, kā arī citas ar datoru vai tajā uzstādītajām 
programmām saistītas problēmsituācijas, par to ir jāinfor-
mē lokālā datortīkla administrators, rakstot uz e-pasta 
adresi administrator@stud.lba.lv, vai personiski jebkurā 
darbadienā ierodoties 501. klausītavā.  

IT RESURSI 

BA datortīkla administrators  
Ronalds Kanonirs 

 
 

“Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš 
iet, pasaule pati paver ceļu.” 

 
/D.Džordāns/ 



17  

 

Kvalitātes daļa 
Kopš 2005.gada 20.septembra Banku augstskolā ir ieviesta kva-

litātes pārvaldības sistēma (turpmāk – KPS) atbilstoši starptautiskajam 
un Latvijas standartam LVS EN ISO 9001:2000. Saskaņā ar šo stan-
dartu izveidotā un aprakstītā kvalitātes pārvaldības sistēma aptver ar 
Banku augstskolas pamatdarbību, t.i., ar studiju procesa īstenošanu, 
saistītos procesus, kā arī administratīvās, klientu vēlmju pētīšanas un 
materiāli - tehniskās apgādes darbības sfēras. 

Ir izstrādāti un apstiprināti KPS galvenie pamatdokumenti - Kva-
litātes rokasgrāmata (turpmāk – KRG) un 12 procedūras. Pēc kvalitā-
tes dokumentu apstiprināšanas un ieviešanas, 2005. gada 17., 24. un 
31. oktobrī, ir notikuši kvalitātes iekšējie auditi, kas apliecināja, ka 
sistēma ir izveidota un dokumentēta. 

Auditi notika pēc iepriekš saskaņotas programmas un to veica 
divi ārējie un viens iekšējais kvalitātes auditors. Auditu rezultātā tika 
atklātas 22 neatbilstības un 2 novērojumi. Tika sastādīts neatbilstību 
novēršanas plāns, kura izpildes termiņš – 2006. gada 31. janvāris. 

Banku augstskolas un KPS darbības pilnveidošanai tiek veikts un 
turpinās pakāpenisks un nepārtraukts darbs šādos virzienos: 

• KPS dokumentācijas aktualizācijas nodrošināšana, 
• Personāla resursu kvalitāte un darbs ar personālu, 
• Uz klientu vērstas darbības veicināšana un vienotas izpratnes 

veidošana par klientu apmierinātības izpēti, 
• Studējošo akadēmisko un finansiālo saistību izpildes pārraudzī-

bas pilnveidošana.  
 
Iekšējā audita daļa 
2005.gadā paveiktais: 

1. Laika periodā no 01.01.2005 līdz 31.12.2005, atbilstoši Banku 
augstskolas iekšējā audita plānam 2005.gadam, tika realizēti 3 
iekšējie auditi no gada plānā paredzētajiem 7 auditiem, par veik-
tajiem auditiem sniegts ziņojums augstskolas vadībai. Četri auditi 
netika veikti personāla trūkuma dēļ.  

2. 2005.gadā veikto iekšējo auditu rezultātā konstatēti būtiskākie 
trūkumi un izstrādāti ieteikumi saistīti ar: “Personāla atalgojuma 
plānošanu, izpildi, kontroli”, “Drošību un kontroli informācijas 
tehnoloģiju jomā” un “Līdzdalību starptautiskajās organizācijās”. 

3. Aktualizēts Banku augstskolas IA ilgtermiņa attīstības plāns. 
4. Aktualizēts Banku augstskolas IA stratēģiskais plāns 2006.—

2009.gadam. 
5. Izstrādāts Banku augstskolas iekšējā audita plāns 2006.gadam. 
6. Izstrādāts Banku augstskolas iekšējā audita daļas personāla mā-

cību plāns 2006.gadam. 
7. LR Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegts Banku augstskolas 

iekšējā audita darbības gada pārskats par 2005.gadu. 
8. 2005.gadā tika pieņemti darbā 2 auditori. 

Plāni 2006.gadam: 
1. Veikt auditus saskaņā ar Banku augstskolas iekšējā audita plānu 

2006.gadam. Veikt audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību. 
2. Celt iekšējo auditoru kvalifikāciju saskaņā ar Banku augstskolas 

iekšējā audita daļas personāla mācību plānu 2006.gadam. 
3. Pārstrādāt un iesniegt LR IZM Banku augstskolas sistēmu sarak-

stu atbilstoši Banku augstskolas strukturālajām un studiju proce-
su izmaiņām. 

4. 2006.gada decembrī veikt risku novērtējumu, aktualizēt iekšējā 
audita ilgtermiņa plānus un izstrādāt plānus 2007.gadam. 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Kvalitātes vadītāja 
 Inita Zaltāne 

 
“Vislabākais veids, kā  
izbēgt no problēmas,  

ir to atrisināt!” 
 

/Alans Saporta/ 
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Uzlabojumi un sasniegumi Studentu informācijas centrā 2005.gadā: 

• Sagatavoti un papildināti studiju līgumi un papildus vienošanās, sadarbībā ar BAIS izstrādes grupu 
veikta studiju līgumu elektroniska sagatavošana un reģistrācija, 

• Realizēta izziņu un rīkojumu uzskaites sagatavošanas sistēma BAIS, 
• Pilnveidota dažādas informācijas sniegšana studentiem BAIS, 
• Realizēta izvēles studiju kursu reģistrācijas sistēma BAIS, tās apkopošana un rezultātu iesniegša-

na Studiju daļā, 
• Sagatavots projekts „Pārbaudījumu protokolu izsniegšanas un iesniegšanas kārtība SIC”, kurš palī-

dzēs uzlabot un pilnveidot sadarbību ar BA docētājiem un Studiju daļu, 
• Pilnveidota atskaišu un citas informācijas sagatavošanas un iesniegšanas sistēma citām struktūr-

vienībām, ārējām institūcijām, t.sk. studentu sarakstu iesniegšana Studiju daļai, katedrām un 
programmu direktoriem, 

• No Maģistrantūras daļas pārņemtas visas funkcijas, kas saistītas ar studiju procesa koordināciju 
un realizāciju, 

• Sagatavoti izlaidumi, diplomi un diplomu pielikumi 1035 studējošajiem, kuri 2005./2006. ak. ab-
solvējuši BA.  

Plāni 2006./2007. akadēmiskajam gadam: 

• Sadarbībā ar citām BA struktūrvienībām nodrošināt studiju procesa efektivitātes paaugstināšanu 
atbilstoši BA misijai un mērķiem, 

• Pilnveidot sadarbību ar BAIS izstrādes grupu, sasniedzot mūsdienu līmenim atbilstošu un uz mo-
dernām tehnoloģijām balstītu pakalpojumu plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu un nodrošinā-
šanu, 

• Konsultāciju un informācijas nodrošināšana studējošajiem par vispārīgiem - ar studijām saistītiem 
jautājumiem, 

• Likumdošanas un BA normatīvajos aktos noteikto studiju dokumentācijas nodrošināšana un uz-
skaite, studiju nobeiguma – diplomu, diplomu pielikumu un izlaidumu sagatavošana, 

• Pilnveidot studentu finansiālo izpildes kontroli saskaņā ar BA Debitoru politiku, 
• Pilnveidot studentu akadēmisko saistību kontroles sistēmu, veicot individuālo darbu ar nesekmīga-

jiem studentiem un 2006./2007. ak g. I semestrī veicot atestāciju 1.kursu studentiem, 
• Sociālo, kultūras, sporta u.c. pakalpojumu nodrošināšana studentiem, 
• Pāreja uz jauno studējošo personas lietu sistēmu.  

STUDENTU INFORMĀCIJAS CENTRS 

Banku augstskolas Studentu informācijas centra (SIC) mēr-
ķis ir nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus studentiem, 
sniedzot informāciju un konsultācijas par studiju iespējām un 
kārtību Banku augstskolā, informējot par studiju procesu, kredi-
tēšanas iespējām un citiem studiju datiem. 

 
SIC galvenie uzdevumi ir: 

• Apkopot informāciju, 
• Sagatavot dokumentus un kontrolēt studējošo akadēmisko un 

finansiālo saistību izpildi un to rotāciju, 
• Sadarbībā ar citām struktūrvienībām un ārpus tām nodrošināt 

studiju procesa koordināciju un tehnisko realizāciju, 
• Izsniegt izziņas studentiem par statusu un sekmēm, 
• Sagatavot rīkojumu projektus par studentu imatrikulāciju, eks-

matrikulāciju, pārcelšanu nākamajā kursā vai citā studiju prog-
rammā, vai citā studiju formā, par attiecīgā līmeņa profesionā-
lās izglītības iegūšanu, par atbilstoša izglītības grāda iegūšanu, 
studiju pārtraukuma piešķiršanu, studiju atjaunošanu, 

• Nodrošināt studentus ar informāciju par studiju procesa norisi, 
BA noteikumiem, prasībām un to izmaiņām.  

Studentu informācijas  
centra vadītāja Anta Araka 

 
SIC moto: 

“Vispirms students, 
tad es pats!” 
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Banku augstskolas informatīvās sistēmas (BAIS) 
projekts tika uzsākts 2003. gada oktobrī ar mērķi auto-
matizēt svarīgākos Banku augstskolas procesus – uzņem-
šanu, lekciju plānošanu, studentu uzskaiti, personāla uz-
skaiti, studiju rīkojumu sastādīšana. 

Pārskata gadā Banku augstskolas informatīvajā sis-
tēmā ir realizēta studiju rīkojumu, studiju līgumu sastādī-
šanas un uzskaites sistēma, brīvās izvēles studiju kursu 
uzskaites sistēma, diplomu sagatavošanas modulis, pro-
tokolu sagatavošanas modulis, mācību materiālu publicē-
šanas sistēma, kā arī pilnveidoti iepriekš izstrādātie mo-
duļi. Izstrādāts modulis BAIS sadarbībai ar bibliotēkas 
sistēmu ALISE, ieviesta pieejas kontroles sistēma, stu-
dentu un darbinieku apliecību sagatavošanas un reģistrā-
cijas sistēma, studenti nodrošināti ar informāciju no at-
zīmju uzskaites sistēmas. BAIS tīmekļa vieta papildināta 
dokumentu sadaļu, kas nodrošina iespēju studentiem ie-
pazīties ar nepieciešamajiem studiju procesu reglamentē-
jošajiem dokumentiem. 

Tā kā informācija par studējošajiem un studiju pro-
cesu ir apjomīgākā Banku augstskolā, kā arī studenti ir 
skaita ziņā lielākais BAIS lietotājs, tad Informatīvās sistē-
mas izstrādes grupa kopā ar Studentu informācijas cen-
tru ir pilnveidojusi studentu reģistru un precizējusi tajā 
esošo informāciju, lai nodrošinātu augstskolas adminis-
trāciju, pasniedzējus un studentus ar aktuālu un precīzu 
informāciju. 

Laika gaitā, paplašinot BAIS funkcionalitāti, palielinās 
arī BAIS lietotāju skaits. 2004. gada decembrī BAIS tī-
mekļa vietu izmantoja aptuveni 1100 studenti, bet 2005. 
gada decembrī šis skaits bija divkāršojies un pārsniedza 
2000 lietotājus.  

BANKU AUGSTSKOLAS INFORMATĪVĀ SISTĒMA 

BAIS projekta izstrādes grupa, 
vadītājs - Arnis Skrastiņš 

 
“BAIS - tas ir spēks!” 

1467 1376

994 960

2092 2106 2165 2139 2146

05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006

BAIS struktūra BAIS apmeklējuma statistika 

2006. gadā galvenokārt plānots paplašināt BAIS tī-
mekļa vietas funkcionalitāti, ieviest studentu patstāvīgo 
darbu uzskaiti, mācību maksas uzskaiti, kā arī uzsākt dar-
bu pie personāla moduļa pilnveides.  
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Banku augstskolas Karjeras centram (KC) ir 
senas tradīcijas veiksmīgai sadarbībai ar darba 
devējiem. 
Lai studiju programma būtu mūsdienīga, mo-

derna un pieprasīta, ir svarīgi tās izveidē iesais-
tīt arī profesionāļus. Banku augstskolā ik gadu 
notiek augstskolas studentu un organizāciju 
Karjeras dienas. Arī 2005.gada 08.novembrī no-
tika prakses vietu un darba devēju kontakta pa-
sākums „Laiks kāpt pa Karjeras kāpnēm”, kur 
piedalījās tādi uzņēmumi kā “Assistants to busi-
ness”, Valsts Kontrole, CV Online, Valsts ieņē-
mumu dienests, SIA „KPMG”, A/S 
„Hansabanka”, SIA „Procter & Gamble Marke-
ting Latvia Ltd.”, AIESEC Latvija, SIA 
„PricewaterhouseCoopers”, A/S „Latvijas Krāj-
banka”, Latvijas Biznesa Konsultantu asociācija, 
Finanšu ministrija, SIA „BaLDi”, SIA 
„Ernst&Young Baltic”, A/S „Nord/LB”, SIA 
„Deloitte Latvia” u.c. 
Pieaugot sadarbībai, darba devēji labprāt ie-

saista studentus dažādos projektos. Šīs sadarbī-
bas ieguvums ir arī studentu iekļaušana darba 
tirgū. Banku augstskola lepojas, ka daudzas or-
ganizācijas (vadošās auditorfirmas, Valsts kase, 
VID, ministrijas, bankas) vispirms informē 
augstskolas Karjeras centru par brīvajām darba 
vietām. 
Bieži arī absolventi savos uzņēmumos darbi-

niekus vispirms meklē Banku augstskolā. Lai 
atvieglotu informācijas apmaiņu, Studentu pa-
dome ir izveidojusi mājas lapu www.basp.lv, kur 
atbilstošo informāciju var ievietot gan darba 
meklētāji, gan darba devēji. 

 

KARJERAS CENTRS 

Karjeras dienas 2005 

Karjeras centra vadītāja Dzintra Atstāja 

 
“Nemeklē sarežģījumus,  
lūkojies pēc iespējām” 
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Pirms prakses uzsākšanas Banku augstskolā 

notiek tradicionālie pasākumi “Semināri—
Diskusijas – Radošais un racionālais profesionālo 
studiju praksē”. Pasākumā piedalās studenti, ab-
solventi, darba devēji, prakses devēji un akadē-
miskais personāls. Pārrunas un diskusijas ļauj 
studentiem labāk izprast prakses nozīmi un tās 
nozīmi turpmākajā karjerā. 
2005.gadā paveiktais:  
• Notika vairākas diskusijas “Radošais un raci-
onālais profesionālās studiju programmas 
praksē – veiksmīgas karjeras sākums”, 

• 2005.gada 08.novembrī notika prakses vietu 
un darba devēju kontakta pasākums „Laiks 
kāpt pa Karjeras kāpnēm”, 

• Veiktas darba devēju un studentu aptaujas. 
 

Studentu aptaujas rezultāti: 
• Pieaug studentu atsaucība, studenti ir ieinte-
resēti studiju procesa, t.sk., prakses kvalitā-
tes uzlabošanā, 

• Studenti mērķtiecīgāk izvēlas prakses vietas, 
plāno savu karjeru, 

• Organizētie pasākumi veicina sadarbību ar 
studentiem, 

• Studenti objektīvi un godīgi vērtē savus sa-
sniegums prakses laikā.  
 
Pēdējos gados darba devēju aptaujas veik-

tas gan telefoniski, gan intervējot tikšanas reizes 
un anketējot. Atbilstoši aptaujas mērķim, tiek 
izvelēta mērķauditorija un jautājumi, uz kuriem 
atbildēt. Aptaujas tiek veiktas gan anonīmi, gan 
norādot atbilžu sniedzēju. 

 
Darba devēju aptaujas rezultāti: 
• Darba devējs uzticas BA sniegtajam studenta 
vērtējumam, 

• Izmanto iespēju savlaicīgi izvēlēties, atlasīt 
praktikantus un darbiniekus, 

• Ir ieinteresēts sadarbības paplašināšanā un 
uzlabošanā. 

 
Karjeras centra plāni 2006.gadam: 
• Prakses kvalitātes un prestiža nodrošināšana, 
izvirzot konkrētas kvalitātes prasības un kri-
tērijus (gan prakses vietu nodrošinātājiem, 
gan studentiem, gan arī KC), 

• Sadarbības veicināšana un saiknes uzturēša-
na ar absolventiem un studentiem, iesaistīša-
na KC aktivitātēs un pasākumos, 

• Jaunu projektu un pasākumu īstenošana 
augstskolas prestiža nodrošināšanai. 

Banku augstskolas prakses semināri 
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Lai veicinātu Banku augstskolas studentu 
konkurētspēju ne tikai Latvijas darba tirgū, bet 
arī starptautiskā līmenī, izmantojot ES izglītības 
programmu Tempus, Socrates/Erasmus, Leonar-
do da Vinci u.c. sniegtās iespējas, studentiem 
tiek piedāvātas studiju un prakses iespējas sa-
darbības partneru augstskolās ārvalstīs (Vācijā, 
Francijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, Beļģijā, Aus-
trijā, Portugālē, Kiprā, Lietuvā, Polijā, Itālijā). 

Aizvadītajos gados Banku augstskola ir 
strauji attīstījusi starptautisko sadarbību ar dau-
dzām valstīm. Globalizācijas procesa aktualitāte 
mūsdienu sabiedrībā, starptautiskās sadarbības 
un integrācijas nozīmīgums tā veicināšanā nosa-
ka to, ka informācijas apmaiņas process vairs 
nevar notikt tikai vienas valsts ietvaros un ir ne-
pieciešama plaša starptautiska sadarbība. Piemē-
rošanās spēja prasībām darba tirgū, savstarpējo 
sakaru paplašināšanās un uzticības veidošana 
starp augstskolām ir būtiskākie augstskolu attīstī-
bas procesa priekšnoteikumi. 

Lai veicinātu Banku augstskolas iekļauša-
nos starptautiskajā apritē, 1999./2000. mācību 
gadā tika izveidota Starptautisko sakaru un pro-
jektu daļa, kas organizēja studijas un prakses 
ārvalstīs starpaugstskolu līgumu ietvaros un in-
formē par dažādiem fondiem, kas sniedz studen-
tiem un pasniedzējiem finansiālu atbalstu. Viens 
no galvenajiem uzdevumiem ir atbalstīt Banku 
augstskolas līdzdalību ES izglītības programmās 
(Tempus, Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci 
u.c.). 

2002./2003. akadēmiskā gada 2.semestrī 
Banku augstskolā studēja students no Portugāles 
programmas Socrates/Erasmus ietvaros. 

2002./2003. studiju gadā Banku augstskola 
saņēma Eiropas Komisijas Eiropas Hartu, kas dod 
tiesības aktīvi iesaistīties studentu un pasniedzēju 
mobilitātes pasākumos un uzliek atbildību ievērot 
Eiropas Komisijas prasības izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā un kredītpunktu pārneses sistē-
mas ievērošanā. 

 

STUDIJU MOBILITĀTES DAĻA 

16
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22
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2003/2004 2004/2005 2005/2006

Pasniedzēju mobilitāte 

Studentu mobilitāte 

Studiju mobilitātes daļas vadītāja 
Sandra Kraže un students no Portugāles 

 
“Sadarbojoties iespējas kļūst par 

realitāti!” 
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2002./2003. studiju gadā tika uzsākta sadar-

bība ar Mikkeli Politehnisko augstskolu Somijā 
par iespējām studentiem iegūt 2 augstskolu dip-
lomus – Banku augstskolas un Somijas Mikkeli 
Politehniskās augstskolas diplomu, savstarpēji 
atzīstot studiju programmu un ieviešot kredītpun-
ktu pārneses sistēmu. 

2004./2005. ak. gadā turpinājās darbs pie 
starptautisko sakaru attīstīšanas un studentu un 
pasniedzēju mobilitātes veicināšanas. 

  

5

15
16

2003/2004 2004/2005 2005/2006

Ārzemju studenti BA programmas 
SOCRATES/ERASMUS ietvaros 

Fotogrāfijas no Euroweek 
(Eironedēļas) pasākumiem 
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Banku augstskolas bibliotēka ir Banku 
augstskolas struktūrvienība, kas nodrošina Ban-
ku augstskolu ar studijām un pētnieciskajam 
darbam nepieciešamo literatūru, datu bāzēm 
u.c. informāciju. 

Bibliotēkas krājums satur ap 14000 infor-
mācijas vienību. Tās ir gan grāmatas, gan sta-
tistikas materiāli, gan periodiskie izdevumi - kā 
papīra, tā arī elektroniskā formātā latviešu, an-
gļu, vācu un krievu valodās. 

Grāmatas plauktā tiek kārtotas saskaņā ar 
UDK (Universālā decimālā klasifikācija) tabulām. 

Visi bibliotēkas darba procesi ir pilnībā au-
tomatizēti (kataloģizācija, komplektēšana, lasī-
tāju saraksta veidošana un aktualizācija, lasītāju 
apkalpošana u.c.). Tas viss notiek ar integrētās 
bibliotēku sistēmas ALISE palīdzību. 

 
 

 

BIBLIOTĒKA 

BA pieejamās datu bāzes 

 
 
 

Bibliotēkas katalogs ir pieejams bibliotēkā 
no lokālās ALISES versijas un arī interneta 
adresē http://www.ba.lv/alise/alise3i.asp, jo 
2005.gadā Banku augstskolas bibliotēka ie-
saistījās arī Augstskolu un speciālo bibliotēku 
virtuālā kopkataloga projektā. Šajā katalogā, 
atzīmējot interesējošās bibliotēkas, iespējams 
meklēšanas pieprasījumu nosūtīt uz vairākām 
bibliotēkām vienlaicīgi. 

Jebkurš lietotājs katalogā pēc dažādiem 
kritērijiem var atrast vajadzīgās grāmatas vai 
citas informācijas vienības aprakstu, noskaid-
rot, cik eksemplāru ir bibliotēkā, cik izsniegti 
un kad sagaidāmi atpakaļ, kā arī adresi, kur 
tie atrodas. 

Reģistrēts lietotājs - tāds, kuru ir reģistrē-
jis bibliotekārs un kuram sistēmā ir lietotāj-
vārds un parole, var nepieciešamo grāmatu 
rezervēt un kontrolēt savu konta stāvokli - 
kādas grāmatas ir pie lasītāja un līdz kādam 
termiņam. 

Par lasītāja karti kalpo Banku augstskolas 
studentu apliecība. 

Bibliotēkas lasītavā iespējams lietot dato-
rus, pieejami kopēšanas un drukāšanas pa-
kalpojumi.  

Bibliotēkas vadītāja Edīte Jurjāne 
 

“Informācijas pakalpojumu 
kvalitāte un pieejamība ir bib-
liotēkas galvenā prioritāte.” 
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2005.gadā paveiktais: 

• Banku augstskolas bibliotēka iesaistījās 
Augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālā 
kopkataloga projektā, 

• Datu bāze papildināta ar 3 datu bāzēm—
Emerald, SpringerLink un BBN, 

• Mācību grāmatu fonds papildināts atbil-
stoši jauno studiju programmu vajadzī-
bām, 

• Integrētā bibliotēkas sistēma ALISE tika 
papildināta ar jauniem moduļiem, 

• Tika iegādāti jauni datori lasītavas vaja-
dzībām, 

• Darbinieki apmeklēja vairākus kursus un 
seminārus kvalifikācijas celšanai. 

Plāni 2006.gadam: 
• Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākiem 
informācijas avotiem (datu bāzes, grāma-
tas, statistikas materiāli, periodika u.c.), 

• Pāriet uz sistēmas ALISE jauno versiju 
ALISE 4.0 un apmācīt darbiniekus darbam 
ar to, 

• Pārcelties un iekārtoties jaunās telpās Kr. 
Valdemāra ielā 161, 

• Integrēto bibliotēkas sistēmu ALISE papil-
dināt ar inventarizācijas moduli un moduli 
Z39.50, kas nodrošinātu datu apmaiņu ar 
citiem katalogiem. 
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Banku augstskolā - Studentu informā-

cijas centra ietvaros - veiksmīgi darbojas 
ārpusstudiju darba organizators un spor-
ta organizators.  
Katru gadu septembra sākumā tiek 

izstrādāts ārpusstudiju darba organizato-
riskais plāns, kas ataino visus ar studen-
tiem un augstskolu saistītos ārpusstudiju  
pasākumus nākamajam akadēmiskajam 
mācību gadam. 
 
Koris “Monēta” 
Visi dziedāt gribošie var izlocīt savas 

balsis korī “Monēta”, kas dibināts 
1999.gadā.  
Kori vada Irīna un Jānis Švarcbahi.  
Paralēli akadēmiskajai kora mūzikai, 

sadarbībā ar Pitu Andersonu, Jāni Kurše-
vu, Arni Miltiņu, R. Ašmaņa Big band un 
citiem pazīstamiem solistiem un izpildītā-
jiem, dziedātāji apgūst arī populārās mū-
zikas repertuāru.  
Kora sastāvā ir ~ 35 dziedātāji. 
2005.gadā koris “Monēta” koncertēja 

vietēja mēroga koncertos un gatavojās 
XV Baltijas valstu studentu dziesmu un 
deju svētkiem Gaudeamus Tartu 
(Igaunijā) 2006.gadā. 
2005.gada 26.decembrī notika kora 

„Monēta” populārās latviešu mūzikas 
Jaungada koncerts „Zem eglītes” Iļģucie-
ma Kultūras centrā. 

 

ĀRPUSSTUDIJU PASĀKUMI 

Koris “Monēta” 

Ārpusstudiju darba organizators Ilmārs Pilinieks  
 

“Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi un rūpējies par 
tiem, kurus mīli!” 
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Sports 
Augstskolā ir iespēja spēlēt gan basketbola ko-

mandā (vīriešu un sieviešu), gan futbola koman-
dā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daži no nozīmīgākajiem sporta un izklaides 

pasākumiem 2005.gadā: 
• Latvijas studējošās jaunatnes sporta, mūzi-

kas un mākslas spēles “Jaunlaiku spēles 
Ventspilī” 2005.gada 09.—10.septembrī, 

• Banku augstskolas sporta spēles 
2005.gada 13.oktobrī. 

BA futbola komanda 

BA basketbola komanda 

Plova vārīšana Saulkrastos kopā ar Uzbekijas 
pārstāvjiem 2005.gada vasarā 

BA studenti Jaunlaiku sporta spēles Ventspilī 
2005.gada 09.-10.septembrī 
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Lai sniegtu sabiedrībai pilnvērtīgu informāciju par augstskolu, tās piedāvātajām studiju ie-
spējam, darbības aktualitātēm un citiem jaunumiem, Banku augstskolā ir izveidota Sabiedrisko 
attiecību un mārketinga daļa, kas izmanto dažādus komunikāciju līdzekļus, sagatavo un pasūta 
reklāmas materiālus un citus izdevumus, kā arī nodrošina Banku augstskolas piedalīšanos in-
formatīvos pasākumos un tematiskās izstādēs. 

Augstskolai ir stabila sadarbība ar izglītībai veltītu katalogu izdevējiem, tāpēc informācija par 
Banku augstskolu ir rodama izdevumos „Izglītības ceļvedis”, „Augstāka izglītība Latvija un ārze-
mes” u.c. Augstskolas sagatavotās preses relīzes tiek publicētas zinu aģentūru LETA un BNS 
mājas lapās. Fotoattēli, kas vēsta par Banku augstskolu, ir pieejami ari foto ziņu aģentūras AFI 
datubāzē. 

Atsaucoties lielajai vidusskolēnu interesei par Banku augstskolu, tiek rīkotas Informācijas 
dienas. Šie pasākumi augstskolā notiek vairākas reizes akadēmiskā gada laikā: septembra bei-
gās vai oktobra sākumā un skolu pavasara brīvlaikā. 

Jau no 2004.gada Banku augstskolai ir sava interneta mājas lapa www.BA.lv, kura palīdz 
saņemt operatīvāku un plašāku informāciju par augstskolu, tās aktualitātēm un piedāvātajām 
studiju iespējam. 

 
Dalība izstādē “Skola 2005” - Augstskola regulāri piedalās izstādē skola, kas ir nozīmīgākais 

gada pasākums visām Latvijas mācību iestādēm, lai tiktos ar potenciālajiem studentiem. Tieši 
šajā izstādē ir iespēja četru dienu laikā satikt, runāt un skaidrot augstskolā apgūstamo studiju 
programmu saturu, sabiedrisko dzīvi un iestāšanās noteikumus vislielākajam interesentu skai-
tam. Lai sekmīgi strādātu izstādē, 2005.gadā tika izstrādāts jauns buklets ar informāciju par 
augstskolā apgūstamajām programmām. Izstādes darbā aktīvi iesaistās kā akadēmiskais per-
sonāls un administrācija, tā arī studenti. Pēc izstādes no studentu puses tika izteikti priekšliku-
mi, kā uzlabot 2006. gada Banku augstskolas stendu un darbu tajā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klientu apmierinātības pētījumi - Banku augstskolā notiek apmācības darbiniekiem par klien-

tu apmierinātības mērīšanas un uzlabošanas potenciāla identifikācijas jautājumiem. 
Lai veidotu vienotu izpratni un pieeju Banku augstskolas klientu apmierinātības izpētes pro-

cesa organizācijai, ar rektora rīkojumu tika izveidota darba grupa, kuras darba rezultātā 
2005.gadā ir uzsākts darbs pie klientu apmierinātības izpētes politikas - darba dokumenta, kas 
nosaka Banku augstskolas klientu apmierinātības izpētes organizācijas turpmākās attīstības 
mērķus, pamatprincipus un organizācijas kārtību. 

Notiek informācijas apkopošana par studējošo un citu klientu telefonu zvanos saņemto in-
formāciju, kas varētu vērst mūsu uzmanību uz jebkuru nepilnību novēršanu.  

Ar mērķi noskaidrot un analizēt iemeslus, kuru dēļ studenti pamet augstskolu, ir ieviesta 
zaudēto studentu aptaujas anketa. 

BANKU AUGSTSKOLA UN SABIEDRĪBA 

Dalība izstādē “Skola 2005” 
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Absolventu asociācija - viens no būtiskiem mūsdie-

nu biznesa faktoriem ir cilvēka faktors, savukārt lietiš-
ķos kontaktus ir vieglāk nodibināt ar zināmiem cilvē-
kiem, kuriem var uzticēties. Ar mērķi paplašināt BA 
absolventu kontaktu loku, uzturēt aktīvas attiecības 
starp absolventiem, tādējādi veicinot savu biznesu, 
gatavot un īstenot pasākumus, kuros visiem interesan-
ti, uzturēt ciešākus kontaktus ar Alma Mater, Banku 
augstskolas absolventi nākuši klajā ar iniciatīvu un 
2005.gada 20.septembrī nodibinājuši Absolventu aso-
ciāciju. 

Absolventu asociācijas moto - apzināt, vienot un 
veicināt. 

Asociācijas mērķi ir tās biedru savstarpējo attiecību 
veicināšana un uzturēšana. 

 
Banku augstskolas 7.ikgadējā starptautiskā konfe-

rence „Biznesa vērtības palielināšana: jaunas pieejas 
un atziņas” - konference notika 2005. gada 14. oktobrī 
sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Ka-
meru, Latvijas Biznesa konsultantu asociāciju un Biz-
nesa konsultāciju kompāniju Konsorts. 

Konferencē plenārsēdē un 3 paralēlās darba grupās 
tika apspriesti sekojoši jautājumi: 
• Biznesa vērtības vadība un tās loma konkurētspējas 

palielināšanā, 
• Vadītāja loma konkurētspējas palielināšanā, 
• Spilgtākie piemēri biznesa vērtības palielināšanā. 
 
Konferences mērķauditorija: 
• Biznesa un uzņēmēju vides pārstāvji, 
• Akadēmiskais un zinātniskais personāls, 
• Ekonomikas un biznesa analītiķi.  

Ņemot vērā šīsdienas situāciju un laiku, konferen-
ces atklāšanas runā Dr. oec. prof. Tatjana Volkova, 
Banku augstskolas rektore, retrospektīvā atskatījās uz 
Latvijas biznesa attīstību, uzņēmumu veidošanos un 
ieiešanu Latvijas un pasaules tirgū 90. gados, pieminot 
izmaiņas, kas notikušas pēdējos 10 - 15 gados, un sa-
līdzināja akcentus, kas dominē biznesa jēdzienos ta-
gad un netieši norāda uz izmaiņām gan uzņēmēju do-
māšanā, gan mērķos, kas saistīti ar sekmīga biznesa 
realizēšanu. Uzstāšanās nobeigumā Banku augstskolas 
rektore atgādināja, ka šāda veida konferences nav ti-
kai diskusijas starp uzņēmējiem un biznesa skolu 
pasniedzējiem/pētniekiem, bet palīdz saprast, kas būtu 
jāmāca studentiem, lai “viņi būtu sagatavoti darba tir-
gum ar pareizajām zināšanām”’. 

Sīkāka informācija par konferences dalībniekiem un 
norisi tika atspoguļota Banku augstskolas mājas lapā 
un ir pieejama vēl joprojām: http://www.ba.lv/
conference2005/index.php. Foto no Banku augstskolas 7.ikgadējās starptau-

tiskās konferences „Biznesa vērtības palielināšana: 
jaunas pieejas un atziņas” 
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Divpusējie sadarbības līgumi: 

2005.gada 28.oktobrī Banku augstskola un Ventspils augstskola pamatojoties uz sadarbī-
bu studiju un pētniecības jomā vienojas par sekojošo: 

• Gadījumā, ja tiks pārtrauktas Ventspils augstskolas studiju programmas vadībzinātnē („Sociālo 
zinātņu bakalaura grāda iegūšanai vadībzinātnē” realizēšana, Banku augstskola apņemas šo 
studiju programmas studentiem nodrošināt iespējas turpināt studijas Banku augstskolas ietva-
ros, 

• Gadījumā, ja tiks pārtrauktas Banku augstskolas bakalauru studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” vai „Finanses” realizēšana, Ventspils augstskola apņemas šo 
studiju programmu studentiem nodrošināt iespējas turpināt studijas Ventspils augstskolas ie-
tvaros. 

2005.gada 16.maijā Banku augstskola un Starptautiskā ekonomikas un biznesa adminis-
trācijas augstskola noslēdz sadarbības līgumu: 

• Banku augstskolas valsts akreditētās profesionālās maģistra studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības vadīšana” likvidācijas gadījumā, RSEBAA nodrošinās studiju programmā 
studējošiem iespēju turpināt izglītības ieguvi valsts akreditētā profesionālā augstākās izglītības 
maģistrantūras studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”, 

• RSEBAA valsts akreditētās profesionālās augstākās izglītības maģistrantūras studiju program-
mās „Uzņēmējdarbības vadīšana” likvidācijas gadījumā, Banku augstskola nodrošinās minētājā 
studiju programmā studējošiem iespēju turpināt izglītības ieguvi valsts akreditētā profesionālā 
augstākās izglītības maģistrantūras studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana”. 

Konferences, semināri, kursi: 
Banku augstskolas 2005.gadā organizētie kursi un semināri: 
• Valūtas operāciju kursi, 
• Latvijas Hipotēku un zemes bankas darbinieku mācības, 
• Seminārs Krājaizdevu sabiedrību darbiniekiem. 
 
Balvas, stipendijas un goda nosaukumi: 
Kopš 2002.gada 14.jūnija pastāv vienošanās par Latvijas Hipotēku un zemes bankas un 

Banku augstskolas sadarbību ekonomikas, banku un finansu speciālistu sagatavošanā. 
Vienošanās ir spēkā kopš 2002.gada 14.jūnija un paredz: 

• Trim izcilākajiem Banku augstskolas studentiem piešķirt stipendijas Ls 50 mēnesī 
(2005./2006.mācību gadā stipendiju izcīnīja Karīna Kuzmina, Renārs Roze, Uldis Man-
gulsons), 

• Divu izcilāko maģistra darbu autoriem piešķirt naudas balvas Ls 500 apmērā, 
• Sešu izcilāko bakalaura darbu autoriem piešķirt naudas balvas Ls 300 apmērā, 
• Savstarpēji vienojoties, veicināt un finansiāli atbalstīt augstvērtīgas tautsaimniecības un 

finanšu literatūras (grāmatas, žurnāli, pārskata raksti un tml.) sagatavošanu un izdoša-
nu, 

• Organizēt kopīgus pasākumus un sniegt konsultācijas, lai pēc savstarpēju ieguvumu 
principa, saistītu teoriju un reālo darba vidi. 

 
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas plāni nākamajam gadam: 

• 2006. gadā liels darba apjoms tiks ieguldīts Augstskolas vizuālā tēla atjaunošanai un 
ieviešanai dzīvē, 

• Vienotu prezentācijas materiālu izstrāde, 
• Pastāvīgu kontaktu dibināšana ar masu mēdijiem, 
• Paplašināt datu un informācijas vākšanu par augstskolu, 
• Izstrādāt pasākumu plānu augstskolas 15 gadu jubilejai 2007.gadā, 
• Pastiprināt darbu ar jaunu reflektantu piesaisti. 



31  

 

SVARĪGĀKIE FINANŠU DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 2005.GADĀ 

BANKU AUGSTSKOLAS IZDEVUMI 2005.GADĀ 

BANKU AUGSTSKOLAS IEŅĒMUMI 2005.GADĀ 
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      BILANCE  
      2005.gada 31.decembrī 

FINANŠU INFORMĀCIJA 

AKTĪVS Uz pārskata peri-
oda beigām, LVL 

Uz pārskata 
gada sākumu, 

LVL 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI     
Nemateriālie ieguldījumi - kopā 19 455 22 074 

koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, 
datorprogrammas 19 455 22 074 

Pamatlīdzekļi - kopā 347 984 325 784 

zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 179 995 152 099 

tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 77 415 79 326 

pārējie pamatlīdzekļi 90 574 94 359 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     

Krājumi - kopā 122 417 111 777 

izejvielas un materiāli 13 726 9 680 

inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda speci-
fiska veida inventārs 108 691 102 097 

Norēķini par prasībām ( debitoriem) 123 166 42 625 

Nākamo periodu izdevumi 22 776 803 

Naudas līdzekļi - kopā 168 672 109 094 

pamatbudžeta konti 122 829 46 435 

ziedojumu un dāvinājumu konti 45 843 52 470 

citu budžetu līdzekļu konti   9 765 

īpašu norēķinu formu konti 0 424 

Bilance 804 470 612 157 

      
      
PASĪVS     

PAŠU KAPITĀLS     

Pamatkapitāls ( līdzdalības kapitāls), ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves 208 754 214 032 

budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds 148 256 159 892 

valsts ( pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls) 60 498 54 140 

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts 394 848 256 044 

pamatbudžeta 322 957 218 793 

ziedojumu un dāvinājumu 62 126 37 251 

citu budžetu 9 765 0 

Pārskata gada (perioda)  budžeta  izpildes rezultāts 129 666 138 804 

pamatbudžeta 144 175 104 165 

ziedojumu un dāvinājumu - 5 482 24 874 

citu budžetu - 9 027 9 765 

KREDITORI     

Norēķini par saņemtajiem avansiem 51 667 0 

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 18 316 8 

Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu 2 0 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas 
(izņemot nodokļus) 1 110 413 

Norēķini par nodokļiem 107 2 856 

Bilance 804 470 612 157 
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Banku augstskola 
Kr. Valdemāra iela 1b, 
Rīga, LV – 1819, Latvija 
Tālr.  +371 732 2605  
Fakss: + 371 732 0620 
E-pasts: info@ba.lv 
 
Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga daļa 
Kr. Valdemāra iela 1b, 
Rīga, LV – 1819, Latvija 
Tālr.  +371 732 2801 
Fakss: + 371 732 0620 
E-pasts: ilze.levane@ba.lv 
 
Studentu informācijas centrs  
Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr. + 371 736 0229 
Fakss: + 371 736 0229 
E-pasts: elina.vevere@ba.lv 
 
Bibliotēka 
Kr. Valdemāra iela 161 
Rīga, LV - 1013, Latvija 
Tālr. + 371 738 7314 
Fakss: + 371 736 0765 
E-pasts: edite.jurjane@ba.lv 
Darba laiki: 
Darbdienās:  10.00–21.20 
Sestdienā:  10.00–18.00 
Svētdienā:  slēgta 
 
Karjeras centrs 
Kr. Valdemāra iela 161, 
Rīga, LV – 1013, Latvija 
Tālr. + 371 736 0645 
Fakss: + 371 736 0765 
E-pasts: guntis.balodis@ba.lv 
 

KONTAKTI 


