
 
     

 

 

 

Banku augstskola, PVN Reģ. Nr. LV 90000437699, K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, tālr.67360133, fakss 67320620, e-pasts: info@ba.lv, http://www.ba.lv 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BANKU AUGSTSKOLAS 
2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 
 

 
 
 

APTIPRINĀTS AR BANKU AUGSTSKOLAS  
REKTORA 10.05.2016. RĪKOJUMU NR.1.5-3/35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGA 2016  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKU AUGSTSKOLAS 2015.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS 

REPUBLIKAS LIKUMA PAR BUDŽETU UN FINANŠU VADĪBU 14.PANTA 3.PUNKTU, LATVIJAS 

REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA 15.05.2010. NOTEIKUMIEM NR.413 „NOTEIKUMI PA GADA 

PUBLISKAJIEM PĀRSKATIEM” UN LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTSKOLU LIKUMA 75.PANTU. 



3 

 

SATURS 
 

 
1. PAMATINFORMĀCIJA .............................................................................................................. 4 

1.1. JURIDISKAIS STATUSS UN DIBINĀŠANAS VĒSTURE .................................................... 4 

1.2. DARBĪBAS VIRZIENI ......................................................................................................... 4 

1.3. PĀRVALDES INSTITUCIJAS UN STRUKTŪRA ................................................................. 4 

1.4. MISIJAS VĒSTĪJUMS UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI ............................................................ 4 

1.5. 2015. GADA GALVENIE UZDEVUMI ................................................................................. 5 

2. AUGSTSKOLAS GALVENIE DARBĪBAS REZULTĀTI UN FINANŠU INFORMĀCIJA ............... 7 

2.1. ĪSTENOTIE STUDIJU VIRZIENI UN STUDIJU PROGRAMMAS ........................................ 7 

2.2. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI .............................................................................................. 8 

2.3. FINANŠU RESURSI ........................................................................................................... 9 

2.4. BUDŽETA IZLIETOJUMS ................................................................................................. 10 

3. PERSONĀLS ........................................................................................................................... 13 

3.1. STUDENTI........................................................................................................................ 13 

3.2. DARBINIEKI ..................................................................................................................... 14 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU .......................................................................................... 16 

4.1. NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN 

IZGLĪTOŠANAI ........................................................................................................................... 16 

4.2. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI PAR APMIERINĀTĪBU AR 

AUGSTSKOLAS DARBA KVALITĀTI UN TO REZULTĀTI .......................................................... 22 

4.2.1. VIETAS REITINGOS ................................................................................................. 22 

4.2.2. SADARBĪBAS PARTNERU NOVĒRTĒJUMS ............................................................ 22 

4.3.3. REFLEKTANTU APTAUJA ........................................................................................ 23 

5. PLĀNOTIE UZDEVUMI 2016. GADAM .................................................................................... 24 

 

  



4 

 

1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

1.1. JURIDISKAIS STATUSS UN DIBINĀŠANAS VĒSTURE 
 

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

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. 1996. gada 3. janvārī LBK saņēma licenci ar tiesībām uzsākt augstskolas studiju 

programmu īstenošanu kā LBA. Banku augstskola ir Latvijas Bankas struktūrvienības – LBK, 

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 J.Hermanis), 

- Akadēmiskā šķīrējtiesa (priekšsēdētāja M.Dumpe). 

 

Uz Gada pārskata sagatavošanas brīdi spēkā esoša ir Senāta 2016. gada 31. maija sēdē (protokola 

Nr.5) apstiprinātā Banku augstskolas struktūra. Ar to var iepazīties Banku augstskolas mājas lapā: 

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

 

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. 

                                                 
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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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
 

 

1.5. 2015. GADA GALVENIE UZDEVUMI 
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1.  Banku augstskolas atbalsta programmas izstrāde  x  

2.  BA e-pastu sistēmas uzlabošanas nodrošināšana x   

3.  Kvalitātes vadības sistēmas resertifikācija x   

4.  
Internacionalizācijas līmeņa reakreditācija Starptautiskajā biznesa augstskolu 

tīklā (Network of International Business Schools) (NIBS) 
x   

                                                 
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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5.  
Banku augstskolas aģentūras „Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža” 

(turpmāk BAUK) darbības uzsākšana 
x   

6.  BAUK studiju programmu akreditācija x   

7.  Banku augstskolas Biznesa inkubatora darbības nodrošināšana x   

8.  Pārejas uz jauno Banku augstskolas mājas lapu nodrošināšana  x   

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

10.  201. un 305. datorklases aprīkojuma pilnveide x   

11.  Bezvadu interneta tīkla rekonstrukcija ēkā K.Valdemāra 161 x   

12.  Bezvadu tīkla nodrošināšana ēkā K.Valdemāra ielā 163 x   
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2.  AUGSTSKOLAS GALVENIE DARBĪBAS REZULTĀTI UN 
FINANŠU INFORMĀCIJA 

 

2.1. ĪSTENOTIE STUDIJU VIRZIENI UN STUDIJU PROGRAMMAS 
 

Banku augstskola 2015./2016.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 ar Banku augstskolas ilggadējo sadarbības partneri Šveices 

Biznesa skolu (SBS Swiss Business School). Maģistra studentiem ar priekšzināšanām un darba 

pieredzi konkrētajā nozarē ir iespēja studijas apgūt īsākā laika periodā, studējot programmās 

„Finanšu vadība” un „Inovatīvā uzņēmējdarbība”. Kopīgā doktora studiju programma „Biznesa 

vadība” tiek realizēta ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu 

(RISEBA) un sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga) un Kaiserslautern University of 

Applied Sciences (Vācija). Papildu informācija par studiju programmām, to mērķiem, sagaidāmajiem 
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studiju 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.  

 

Kopš 2014. gada, iegūstot Skotijas kvalifikāciju centra Scottish Qualifications Authority (SQA) 

akreditāciju, Banku augstskola īsteno SQA sertificētu apmācības moduli „Finanšu vadība”. Pēc 

moduļa apgūšanas tiek piešķirta finanšu vadītāja profesionālā kvalifikācija un izsniegts starptautisks 

sertifikāts. 2015./2016. akadēmiskajā gadā SQA sertifikātus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, 

saņēmuši 39 studenti.  

 

2.2. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI 
 

2015. gadā Banku augstskolā tika uzņemti 447 jauni studenti, no tiem 315 studenti bakalaura un 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, 124 studenti – maģistra studiju 

programmās un 8 studenti – doktora studiju programmā. 

 

 
 

2015./2016.ak.g., salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu, reflektantu skaits palielinājies gan 

pamatstudijās, gan maģistra studijās. Pēdējos četrus gadus nemainīgi vispopulārākā ir bakalaura 

studiju programma „Finanses”.  
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2.3. FINANŠU RESURSI 
 

Banku augstskolas pašu ieņēmumi pamatbudžetā 2015. gadā ir EUR 2 512 664,00. Salīdzinot ar 

2014. gadu, augstskolas ieņēmumi palielinājušies par EUR 85 030,00. Minēto palielinājumu 

ietekmēja 2015./2016.ak.g. uzņemšanas rezultāti. Studiju maksa ir galvenais Banku augstskolas 

ieņēmumu avots pašu ieņēmumos, t.i., 85,75 % no kopējiem ieņēmumiem.  

 

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

studiju maksa. 

 

 

STUDIJU MAKSA PAR VISU STUDIJU LAIKU TIEM STUDĒJOŠAJIEM, 
 KURI STUDIJAS UZSĀKA 2015.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 7 600,00 
pilna laika studijas 

EUR 7 000,00 
 programmām, kurās ir nepilna laika studijas 

Ieņēmumi no 
telpu nomas;  
€ 75 089,00  Pārējie iepriekš 

neklasificētie pašu 
ienēmumi;  € 24 497,00  

Ieņēmumi par dokumentu 
izsniegšanu un 

kancelejas 
pakalpojumiem;   

€ 4 552,00  
Ieņēmumi par projektu 

īstenošanu;  € 12 788,00  

Ieņēmumi par viesnīcu 
pakalpojumiem;   

€ 142 635,00  

Valsts budžeta līdzekļu 
dotācija;  € 87 797,00  

Pārējie ieņēmumi no 
izglītības pakalpojumiem;  

€ 98 332,00  

Ieņēmumi no  studiju 
maksas;  

€ 2 154 771,00  

Dotācija Banku 
augstskolas 

Uzņēmējdarbības 
koledžas uzturēšanai;   

€ 300 547,00  

BANKU AUGSTSKOLAS IEŅĒMUMU SADALĪJUMS 2015.g. 
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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, pilna 

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 iegūtu profesionālo kvalifikāciju, pilna 

laika studijas  

EUR 8 626,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilna 

laika studijas  

Maģistra studiju programmai „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” 

EUR 5 550,00 
ar jau iegūtu profesionālo kvalifikāciju, pilna 

laika studijas 

EUR 6 120,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilna 

laika studijas  

Maģistra studiju programmai „Kiberdrošības pārvaldība” 

EUR 6 300,00 
ar jau iegūtu profesionālo kvalifikāciju, pilna 

laika studijas 

EUR 6 900,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilna 

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. 

2015./2016.ak.g. atlaižu sistēmā iekļautas 12 veidu atlaides studentiem un reflektantiem studijām 

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

studentiem par lojalitāti, sabiedriskām aktivitātēm un augstskolas publicitātes veicināšanu, uzvaru 

augstskolas rīkotajos konkursos u.c. 

 

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

procesa nodrošināšanai, finansējums EUR 323 462,00 apmērā tika piešķirts ERASMUS+, 

EURp80550,00 apmērā – Norvēģijas Finanšu instrumenta programmai „Pētniecība un stipendijas”, 

EUR 136 504,00 – projekta „Partnerships to ensure Risk Management in practice” īstenošanai. 

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

ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 161 7.-10. stāvā. 2015. gadā vidējā īres maksa par vienu gultas vietu 

viesnīcā bija EUR 81,00, bet viesnīcas aizpildījums - 99 %. 

 

2.4. BUDŽETA IZLIETOJUMS 
 

Banku augstskolas izdevumu lielāko daļu jeb 62,09% veido atalgojums akadēmiskajam personālam, 

administratīvajam personālam, palīgpersonālam un saimnieciskajam personālam. 
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No kopējā algu apjoma 2,10% tika izmaksāts kā piemaksas pie algām, bet prēmijas un naudas balvas 

2015. gadā netika maksātas. Pārējos izdevumos ietilpa: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (15,14% no kopējā izdevumu apjoma), komandējuma un dienesta brauciena izdevumi 

(0,5%), pakalpojumu samaksa un materiālu iegāde (18,32%), grāmatu un žurnālu iegāde (0,71%), 

stipendijas (0,97%), kapitālie izdevumi (0,72%), kā arī nodokļu maksājumi (1,55%). 

 

 

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 un 2015. gada 11. februārī. Sertifikātu piešķīra Lielbritānijas 

kvalitātes vērtētāju organizāciju „Investors in Excellence, Ltd” Latvijā pārstāvošā organizācija 

SIAp„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 

Sociālie pabalsti;  
€ 46 953,00  

Preces un 
pakalpojumi;  
 € 566 198,00  

Kapitālie izdevumi;   
€ 116 971,00  

Atlīdzība (t.sk. 
VSAOI);   

€ 2 026 176,00  

Banku augstskolas 
Uzņēmējdarbības 

koledžas uzturēšanas 
izdevumi;  

 € 300 547,00  

Doktorantūras 
stipendijas;   
€ 25 043,00  

Komandējumi;  
 € 13 750,00  

BANKU AUGSTSKOLAS IZDEVUMI 2015.g. 
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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. 
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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 2015. gada decembri Banku augstskolā kopējais studentu skaits ir 1622, no kuriem 1242 

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

programmās (t.sk. ERASMUS studenti), 348 – maģistra studiju programmās un 32 – doktora studiju 

programmā. Studiju pārtraukumā atrodas 261 studenti. Pilna laika studijās studē 1383 studenti (t.sk. 

ERASMUS studenti), bet nepilna laika studijās - 239 studenti.  

 
 

Banku augstskolā visvairāk studentu studē bakalaura studiju programmā „Finanses”. 67 % no visiem 

Augstskolas studentiem ir sievietes (1094), bet 33 % – vīrieši (528). Lielākā daļa Banku augstskolas 

studentu ir vecumā no 21 līdz 30 gadiem.  

 

 
2015. gadā Banku augstskolā no kopējā studentu skaita pilna laika studijas apgūst 29 ārvalstu 

studenti, savukārt papildu kopējam studentu skaitam Banku augstskolā studē 48 ārvalstu studenti un 

3 studenti iziet praksi Latvijā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros.  

 

44 

233 

851 

494 

BANKU AUGSTSKOLAS STUDENTU SKAITA SADALĪJUMS  
PA VECUMA GRUPĀM UZ 2015.g. 31.decembri 

…-1974.g. 

1975.g.-1983.g.

1984.g.-1993.g.

1994.g.-1996.g.
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3.2. DARBINIEKI 
 

Augstskolā uz 2015. gada 31. decembri ir 128 amata vieta, no kurām 47 – akadēmiskā personāla un 

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

2015. gadā faktiskais darbinieku skaits ir 113. Augstskolā studiju procesā tiek papildus nodarbināti 

arī 62 vieslektori, tostarp 3 ārvalstu viesdocētāji.  
 

2015. 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.  
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Banku augstskolas organizatoriskā struktūra 2015. gadā netika grozīta.  

 

Salīdzinot ar 2014. gadu, 2015. gadā Banku augstskolā akadēmiskā personāla skaits ir saglabāts 

nemainīgs, vispārējā personāla skaits samazinājies par 2 darbiniekiem, bet saimnieciskā personāla 

skaits samazinājies par vienu darbinieku.  

 

Lielākā daļa akadēmiskā personāla jeb 68,1% no visiem docētājiem ir docenti (32). 23,4% no Banku 

augstskolas akadēmiskā personāla ir profesori (3) un asociētie profesori (8), bet 8,5% no docētājiem 

darbojas lektoru (4) 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 13 pasniedzēji, bet 

Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedrā – 9 pasniedzēji. Svešvalodu katedra ir skaitliski 

mazākā – tajā darbojas 7 svešvalodu pasniedzējas.  
 

Banku augstskolas vispārējo personālu 2015. gadā veido mācību palīgpersonāls 26 darbinieku 

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

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

sastāvā ir 30 sievietes un 17 vīrieši. No docētāju vidus 26 pasniedzējiem ir doktora grāds, no tiem 13 

- sievietēm un 13 - vīriešiem. Doktoru īpatsvars Banku augstskolā ir 55,3% no visa akadēmiskā 

personāla skaita. Uz 2015. gada 31. decembri 8 docētāji studē doktorantūrā. 

 

Papildus studiju kursu vadīšanai, Banku augstskolā ievēlētais akadēmiskais personāls atbilstoši 

apstiprinātajiem katedru pētnieciskajiem virzieniem veic zinātnisko un pētniecisko darbu. 2015. gadā 

Banku augstskolas docētāju 28 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, papildu latviešu valodai 

studiju kursus angļu valodā vada 34 no visiem ievēlētajiem docētājiem.  

  



16 

 

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 augstskolā 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 (BASP). 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. Banku augstskolas tēlu veido aktīva un profesionāla akadēmiskā personāla 

sabiedriskā darbība, kā arī BASP 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 Banku augstskola piedalās starptautiskajā izglītības izstādē 

Latvijā „Skola”, kā arī tiek pārstāvēta ārvalstu augstākās izglītības izstādēs.  
 

 

 
 

 

 

 

4.1. NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN 
IZGLĪTOŠANAI 

 
Ik mēnesi  

 Banku augstskola turpina 2014. gadā iesākto tradīciju un reizi mēnesī organizē atvērto durvju 

dienas, kuru laikā ikvienam interesentam ir iespēja uzzināt plašāku informāciju par augstskolas 

īstenotajiem studiju virzieniem, studiju programmām, studiju procesu un studiju vidi, nākotnes 

perspektīvām, kā arī pārrunāt individuālus jautājumus ar visu studiju programmu atbildīgajiem 

direktoriem, augstskolas studiju prorektoru un Banku augstskolas Studentu pašpārvaldes 

priekšsēdētāju.  

10.01.2015.  

 Banku augstskolā notiek svinīgs studiju atklāšanas pasākums starpaugstskolu doktora studiju 

programmas „Biznesa vadība” 12 jaunajiem doktorantiem.  

13.01.2015.  

 Banku augstskolā notiek If P&C Insurance AS un Banku augstskolas sadarbības līguma oficiāla 

parakstīšana, kas paredz apņemšanos veicināt risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību 

un paaugstināt nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeni. Sadarbības līgums 

paredz apdrošināšanas sabiedrības iesaisti gan studiju programmu izstrādē un pilnveidošanā, gan 
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semināru, vieslekciju un kvalifikācijas kursu organizēšanu. Īpašs uzsvars tiek likts uz pētniecības 

un inovāciju attīstīšanu, nodrošinot, ka studentu bakalaura darbi tiek izstrādāti par nozarei aktuālām 

tēmām.  

15.01.2015.  

 Banku augstskolā tiek organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta 

Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītājas Lindas Jākobsones 

bezmaksas publiskā lekcija “Ko Latvijai nozīmē prezidentūra Eiropas Savienības Padomē?” 

07.02.2015.  

 Banku augstskola organizē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu 

„Starptautiskās finanses un banku darbība”, „Finanšu vadība”, „Finanses”, „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība”, „Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” un 

pirmā līmeņa studiju programmas „Banku darbība” izlaidumu. Banku augstskolas diplomus par 

iegūto maģistra grādu un 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību svinīgā ceremonijā kinoteātrī 

„Spendid Palace” saņēma 72 absolventi. Banku augstskolas izlaiduma ceremonijā pirmo reizi tika 

pasniegta „Baltikums Bank AWARD” balva par izciliem panākumiem un sasniegumiem, kuru 

saņēma Banku augstskolas maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses un banku 

darbība” absolvents Ansis Balodis. 

20.01.2015.  

 Banku augstskola studentiem organizē Erasmus+ Informācijas dienu, kuras laikā tika sniegta 

informācija par apmaiņas studiju iespējām 2015./2016. ak.g. rudenī un prakses iespējām 

pavasarī/vasarā. Pasākuma laikā bija iespēja uzzināt par aktualitātēm un iespējām Erasmus+ 

programmā, kā arī dzirdēt iepriekšējo Erasmus studentu un Banku augstskolas ienākošo Erasmus 

studentu pieredzes stāstus par studijām Portugālē, Grieķijā, Lielbritānijā. 

22.01.2015.  

 Banku augstskola paraksta sadarbības līgumus ar apdrošināšanas sabiedrībām – AAS “SEB 

Dzīvības apdrošināšana”, AAS CBL Life un  Compensa TU SA Vienna Insurance Group Latvijas 

filiāli. Sadarbības līgumi paredz apdrošināšanas sabiedrību iesaisti gan studiju programmu izstrādē 

un pilnveidošanā, gan semināru, vieslekciju un kvalifikācijas kursu organizēšanu. Īpašs uzsvars tiks 

likts uz pētniecības un inovāciju attīstīšanu, nodrošinot, ka studentu bakalaura darbi tiek izstrādāti 

par nozarei aktuālām tēmām. 

07.-08.01.2015.  

 Banku augstskola organizē semināru „Mobile Security” par kiberdrošības pārvaldības aktualitātēm.  

Semināru vada Dr Nikos Komninos. 

26.01.2015.  

 Svinīgi atklāts ārvalstu apmaiņas programmas studentu pavasara semestris. Pasākumā piedalījās 

augstskolas vadība, akadēmiskais personāls un starptautiskās studiju daļas pārstāvji, sveicot 

studentus un vēlot vērtīgām zināšanām un profesionāliem izaicinājumiem bagātu uzturēšanās laiku 

mūsu augstskolā. Pasākumā ārvalstu studenti iepazinās cits ar citu, pastāstot par sevi, savu 

augstskolu un valsti, iepazinās ar augstskolu, bet noslēgumā visi devās ekskursijā uz Vecrīgu, 

iepazīstot Latvijas galvaspilsētas ievērojamākās vietas un baudot pusdienas „Lido” atpūtas centrā. 

05.02.2015.  

 Banku augstskola sadarbībā ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju organizē semināru „Būtiskākie 

apdrošināšanas aspekti, ko der zināt vidusskolu skolotājiem”. Seminārā piedalās ekonomikas, 

komerczinību un vidusskolu sociālo zinību skolotāji. Semināra dalībnieki tiek iepazīstināti ar 

apdrošināšanas nozares attīstību Eiropā un Latvijā, uzzinās par apdrošināšanas un finanšu pratības 

nozīmi, sekmējot Latvijas iedzīvotāju izglītošanu sekmīgu un pārdomātu finanšu lēmumu 

pieņemšanā.  

24.-26.03.2015.  

 12. klašu skolēnu brīvlaikā Banku augstskola organizē īsos sagatavošanas kursus matemātikā. 

Kursus vada Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras docents, 

matemātikas pasniedzējs, mācību grāmatu autors D. Kriķis. Vidusskolēniem tā ir iespēja 

nostiprināt, papildināt un sistematizēt zināšanas matemātikā, tādējādi labāk sagatavojoties valsts 

centralizētajam eksāmenam. 

28.01.2015.   

 Banku augstskolas Absolventu asociācija organizē TV šova vadītāja Renāra Zeltiņa bezmaksas 

publisko lekciju. 

02.02.2015.  

 Darbu uzsāk Banku augstskolas jaundibinātā aģentūra „Banku augstskolas Uzņēmējdarbības 

koledža”, kas izveidota, reorganizējot bijušo Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu.  
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10.02.2015.  

 Banku augstskola un AAS ”BALTA” noslēdz sadarbības līgumu, kura mērķis ir paaugstināt risku 

vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un atzīšanu sabiedrībā, kā arī sekmēt nozares 

profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu. Līguma ietvaros tiks 

pilnveidotas studiju programmas, organizēti semināri, vieslekcijas un kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursi. Studenti un mācībspēki iesaistīsies pētniecības, inovāciju attīstīšanas un 

citos sadarbības projektos. Sadarbības līguma ietvaros plānota arī finansiālā atbalsta sniegšana 

izglītībai, un jau šodien tika parakstīts arī ziedojuma līgums starp AAS ”BALTA un nodibinājumu 

„Banku augstskolas fonds”. Līgumā abas puses vienojas par abpusēju sadarbību augstākās 

izglītības, zinātnes un kultūras attīstīšanā, un BALTA pasniedza augstskolai čeku 1500 eiro 

apmērā. Ziedojuma mērķis ir atbalstīt studiju pieejamību, 2015./2016.studiju gadā nodrošinot 

stipendiju talantīgam studentam Banku augstskolas bakalaura studiju programmā „Risku vadība un 

apdrošināšana”. 

11.02.2015.  

 Ja-Ye Latvia Ēnu dienā Banku augstskolu apmeklē 9 ēnas kopā ar saviem ēnu devējiem piedaloties 

gan lekcijās, gan dažādās darba sanāksmēs un tikšanās, kā arī iesaistoties Karjeras dienas norisē. 

10.-11.02.2015.  

 Banku augstskola organizē tradicionālās Karjeras dienas. Divu dienu laikā bakalaura studiju 

programmu „Finanses”, „Risku vadība un apdrošināšana”, „Uzņēmējdarbības vadīšana”, 

„Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” un 1.līmeņa studiju programmu „Banku darbība” 

un „Grāmatvedība un finanses” studenti piedalās prezentācijās, tiekas ar uzņēmumu, organizāciju 

un firmu pārstāvjiem, izmanto iespējas uzzināt par prakses iespējām un arī aizpildīja prakses 

pieteikumus savā izvēlētajā uzņēmumā. 

21.-22.02.2015.  

 Banku augstskola organizē maksas semināru „Kiberdrošības juridiskie aspekti” (Legal Aspects of 

Cybersecurity), kuru vada starptautiski atzīts eksperts datu aizsardzības un IKT reglamentējošās 

likumdošanas izstrādē prof.Jos Dumortier. 

27.02.-01.03.2015.  

 Banku augstskola tiek pārstāvēta Latvijas ikgadējā izglītības izstādē „Skola 2015”. Kuras laikā gan 

studenti, gan akadēmiskais un vispārējais personāls konsultē un atbild uz potenciālo studēt gribētāju 

jautājumiem. 

02.-06.03.2015.  

 Banku augstskolā jau septīto gadu pēc kārtas norisinās Starptautiskā biznesa nedēļa, kurā piedalās 

58 ārvalstu studenti un 8 pasniedzēji no 10 partneraugstskolām Dānijā, Austrijā, Nīderlandē, 

Vācijā, Francijā Beļģijā un Polijā. Ārvalstu studenti kopā ar Banku augstskolas pilna laika 

bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana” un „Finanses” 3.kursa dienas nodaļas 

studentiem, kā arī Erasmus studentiem jauktās grupās strādā divās atšķirīgās biznesa nedēļās – 

Mārketinga un Projektu vadības. 

09.-15.03.2015.  

 Banku augstskolas piedalās trešajā Finanšu izglītības nedēļā Latvijā, kuras ietvaros vairāki 

pasākumi tiek organizēti arī Banku augstskolā:  

- 9.martā Banku augstskolas studenti  un absolventi piedalās sociālās un finanšu izglītības 

biedrības informatīvajā iepazīšanās pasākumā „No gudra patērētāja līdz izglītotam 

klientam!”, apgūstot prasmes izglītot sabiedrību finanšu jautājumos.  

- 10.martā Banku augstskolas studenti piedalās SEB bankas sociālekonomikas eksperta 

Edmunda Rudzīša lekcijā “Personīgo finanšu pārvaldīšana, riski un iespējas”.  

- 11.martā studiju programmu „Banku darbība” un „Grāmatvedība un finanses” studentiem 

bija iespēja piedalīties Nordea naudas skolas lekcijā „Miljonāra domāšana”.  

- 12.martā tiek organizēta Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes 

Starptautisko attiecību un protokola daļas vecākās ekonomistes Antras Trenko vieslekcija 

“New EU toolbox for economic policy and crisis management”, kā arī Latvijas 

Apdrošinātāju asociācijas prezidenta Jāņa Abāšina lekcija “Apdrošināšanas nozare Latvijā 

un ārpus tās”. 

12.03.2015.  

 Banku augstskolas Studentu pašpārvalde organizē Banku augstskolā pasākums “Seko studentam”, 

kurā 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. 
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31.03.2015.  

 Banku augstskolai atkārtoti piešķirts Investors in Excellence sertifikāts kā apliecinājums izcilas 

organizācijas statusam. Sertifikātu piešķir Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācija Midlands 

Excellence, ko Latvijā pārstāv SIA Latvia Excellence. Kvalitātes standarta atkārtota sertifikācija 

tiek veikta reizi divos gados. Tā nodrošina sertifikāta uzticamību, kā arī nosaka organizācijas 

pilnveidošanos. 

16.04.2015.  

 Banku augstskola organizē ikgadējo Studentu pētniecisko darbu konferenci “Globālā 

konkurētspēja, ilgtspēja un zaļā dimensija: biznesa cikli un finanšu pieejamība Eiropā un Latvijā”. 

Konferencē uzstājas no pētnieciskās kvalitātes viedokļa augstvērtīgāko un interesantāko darbu 

autori, kurus izvirzījušas Banku augstskolas maģistra, bakalaura un kvalifikācijas darbu 

aizstāvēšanas valsts pārbaudījumu komisijas. Konferencē referē arī vairāki starpaugstskolu 

doktorantūras studenti. 

13.-17.04.2015.  

 Banku augstskolā notiek intensīvās nedēļas „Ilgtspēja, videi draudzīga un zaļa ekonomika” 

aktivitātes, ko Rīgā „Nordplus Horizontal” programmas projekta „Business Startups in Baltic 

Region” ietvaros organizēja Banku augstskola. Nedēļas aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 20 

studenti no Latvijas, Igaunijas un Dānijas. Intensīvās nedēļas ietvaros aktivitātes ietvēra gan Banku 

augstskolas absolventu un docētāju prezentācijas, gan Latvijas un ārvalstu studentu grupu darbus, 

diskusijas, lietišķās spēles, prezentācijas un vizītes pie valsts un privātās nozares sadarbības 

partneriem. Studentiem bija iespēja salīdzināt dažādu valstu pieejas ilgtspējas tēmu un problēmu 

risināšanā, kā arī iepazīties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un TechHub Riga pieredzi.  

23.04.2015.  

 Banku augstskolu apmeklē Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Vizītes ietvaros notiek 

diskusijas ar augstskolas vadību par aktuālajiem augstākās izglītības jomas jautājumiem. Sarunu 

temati bija par augstākās izglītības iestāžu finansēšanu jaunā atalgojumu modeļa kontekstā, darba 

tirgus izvirzīto prasību un studiju programmu satura salāgojamību arī augstākās izglītības līmenī, 

iespējām elastīgi veidot studiju programmu saturu, kvalificējot studiju programmas kā STEM 

programmas, kā arī ārvalstu studentu piesaistes politikas niansēm. 

29.04.2015.  

 Banku augstskolas Absolventu asociācija Banku augstskolā organizē trenera/konsultanta Uģa 

Krūmiņa praktisko un izglītojošo lekciju “Biznesa komunikācija”. Lekcijā aicināti piedalīties 

Banku augstskolas Asociācijas biedri un Banku augstskolas darbinieki. 

24.02.-15.05.2015.  

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

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

nekā 100 komandu 300 jauniešu sastāvā. Swedbank Centrālajā ēkā norisinājās biznesa simulācijas 

spēļu konkursa fināls, kurā 10 komandu konkurencē galveno balvu - titulu „Biznesa Guru 2015 – 

ieguva Banku augstskolas 1.kursa studentu komanda „3 kurpes”: Toms Skujiņš, Paula Oga un 

Anastasija Kraukle, izstrādājot biznesa ideju par angļu valodas apmācību krievu valodā 

runājošajiem. 

19.05.2015.  

 Banku augstskolas studenti īsteno sociālo kampaņu pret ātru braukšanu „Atzīstos – Apņemos”. 

Kampaņas ietvaros sociālā tīkla Facebook lapā ikvienam autobraucējam ir iespēja atzīties ātruma 

pārkāpumā un apņemties vismaz mēnesi ievērot ieteicamo braukšanas ātrumu. 

28.05.2015.  

 Banku augstskolā tiek organizēta pētījuma prezentācija „CRANET pētījums: cilvēkresursu 

vadīšanas prakse Latvijas lielajos uzņēmumos”. Pētījumu 2014. un 2015. gadā veikuši Banku 

augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta 

pasniedzēji un studenti. 

28.05.2015.  

 Banku augstskola piedalās sociālā kampaņā „Strādā jebkur”, ko organizē Microsoft Latvia 

sadarbībā ar valsts un NVO partneriem. Kampaņas mērķis ir popularizēt elastīgu darba stilu Latvijā 

un demonstrēt tā priekšrocības. Kampaņas ietvaros Banku augstskola publiskā formātā organizē 

lekciju studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” bakalaura studiju programmas 

studentiem.  
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26.06.2015.  

 Rīgas Kongresu Namā notiek Banku augstskolas izlaidums, kurā diplomus saņēma 187 studenti - 

25 ieguva maģistra grādu, 136 studenti – bakalaura grādu un 26 - 1.līmeņa kvalifikāciju. Baltikums 

Bank AWARD”  naudas balvu saņēma Kalvis Vasks par bakalaura darbu „Latvijas riska kapitāla 

nozares problēmu analīze”. Apdrošināšanas akciju sabiedrības „If Apdrošināšana” naudas balvu 

saņēma Agnese Drīksne par bakalaura darbu „Nekustamā īpašuma kreditēšanas ietekme uz īpašuma 

apdrošināšanas tirgu Latvijā”. Vēl 11 Banku augstskolas absolventi saņēma Banku augstskolas 

fonda naudas balvas. 

05.2015.  

 Banku augstskolā lekcijas vada četri Šveices Biznesa skolas (SBS Swiss Business School) 

pasniedzēji un vadošie pētnieki: Thomas Signer ar lekcijām „Nākotnes finanšu darījumi un 

opcijas”, Neil Rilet ar lekcijām „Mikroekonomika, Makroekonomika, Biznesa simulācijas 

modelis”, Patrik Lehner ar lekcijām „Mikroekonomika, Biznesa simulācijas modelis” un Karls-

Gustav Malmstrom ar lekcijām „Starptautiskās Finanses”. Starptautiski atzītu pasniedzēju lekcijās 

Banku augstskolas studentiem ir iespēja piedalīties Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

finansētās grantu shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” apakšprojektu ietvaros. 

05.02.-04.05.2015.  

 Banku augstskola piedalās starptautiskās izglītības un karjeras izstādēs Lietuvā, Kazahstānā, 

Gruzijā un Uzbekistānā saskaņā ar līguma L-ĀTA-15-2807 (project No. ĀTA/2.3.1.1.1./15/71/075) 

ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) par projekta “Banku augstskolas (BA 

School of Business and Finance) dalība izglītības izstādēs ārvalstīs” īstenošanu. Projekta ietvaros 

Banku augstskola piedalījusies arī starptautiskās izglītības un karjeras izstādē EDU FAIR Ēģiptē 

(2015.gada martā) un izstādē „The HINDU Education plus International Education Fair 2015” 

Indijā (2015.gada aprīlī). Starptautisko izglītības un karjeras izstāžu apmeklētāji tika informēti par 

augstākās izglītības nozīmi, kā arī par studiju iespējām Banku augstskolā gan bakalaura, gan 

maģistra, gan doktora līmenī. Lai attīstītu Banku augstskolas pasniedzēju (mācībspēku) 

kvalifikāciju, Banku augstskolas pārstāvji projekta ietvaros piedalījušies konferencē „Managing 

Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society” Itālijā un konferencē 

„Regional Innovations for Global Competitiveness” Lietuvā. 

18.06.2015.  

 Tiek parakstīts līgums, kas paredz Banku augstskolas un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 

biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) īstenotās kopīgās doktora studiju programmas 

„Biznesa vadība” sadarbību ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). Noslēgtais trīspusējais 

sadarbības līgums nosaka, ka SSE Riga turpmāk darbojas kā sadarbības partneris kopīgā doktora 

studiju programmā „Biznesa vadība” ar mērķi veicināt turpmāku pētniecības un mācībspēku 

kvalitātes izaugsmi. Doktora programmas īstenošanā – promocijas darbu vadīšanā, kā arī studiju 

kursu sagatavošanā un pasniegšanā tiks iesaistīti arī SSE Riga mācībspēki. Doktoranti un 

mācībspēki varēs līdzvērtīgi izmantot visu sadarbības partneru infrastruktūras un intelektuālos 

resursus, ieskaitot bibliotēku un zinātnisko rakstu datu bāzes. Doktorantūra studijas tiek īstenotas 

gan latviešu, gan angļu valodā. 

30.06.2015.  

 Banku Biznesa inkubatora dalībnieki, klātesot augstskolas rektoram Andrim Sarnovičam, prezentē 

savas biznesa idejas un paveikto, darbojoties inkubatorā. Biznesa inkubatorā 2015. gadā darbojās 

septiņi studenti, kas strādāja pie piecām biznesa idejām. 

16.07.2015.  

 Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža (BAUK) sāk audzēkņu uzņemšanu 2015./2016. 

mācību gadam programmās „Komerczinības” un „Grāmatvedība”, pirmo reizi piedāvājot 

sākotnējās profesionālās izglītības ieguvi Jauniešu garantijas projekta ietvaros.   

10.08.2015.  

 Latvijas apdrošināšanas tirgus līderis AAS „Balta” izveidojis stipendiju 2015./2016.ak.g. bakalaura 

studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” studentiem. Pirmā stipendija 1 500 eiro 

apmērā konkursa kārtībā piešķirta 2. kursa studentei Anetei Dreimanei. Stipendijas mērķis – 

paaugstināt risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un atzīšanu sabiedrībā, kā arī 

sekmēt nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeņa celšanu, atbalstot studiju 

pieejamību. Stipendijai varēja pieteikties Banku augstskolas bakalaura studiju programmas „Risku 

vadība un apdrošināšana” otrā un trešā kursa studenti. 

01.09.2015.  

 Lai sveiktu Banku augstskolas studentus jaunajā akadēmiskajā gadā, Banku augstskolā viesojās 

Finanšu ministrs Jānis Reirs,  Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga 

Meņģelsone un uzņēmējs Andrejs Ēķis. 
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16.09.2015.  

 Banku augstskola sadarbībā ar ISACA Latvijas nodaļu organizē bezmaksas izglītojošu semināru 

par kiberdrošības aktualitātēm kiberdrošības profesionāļiem, interesentiem, studentiem un 

pētniekiem. Seminārā par aktualitātēm Latvijas kiberdrošības politikā informē Aizsardzības 

ministrijas nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente Elīna 

Neimane. Par kiberrisku apdrošināšanu stāstīs Rinkos Spektras UADBB Latvijas filiāles vadītājs 

Arturs Piliksers, savukārt LIKTA pozīcijā par Digitālās Vienotā tirgus stratēģijas ietekmi uz Latviju 

kopumā semināra apmeklētājus ievadīs Lattelecom Juridiskās daļas direktors Toms Meisītis. 

10.09.2015.  

 Banku augstskola saņem apliecinājumu par atkārtotu akreditāciju Starptautisko Biznesa augstskolu 

tīkla Network of International Business Schools (NIBS) akreditācijā, no 100 maksimāli 

iespējamajiem akreditācijas punktiem iegūstot 85.5 punktus. Banku augstskola ir NIBS biedre. 

Tīklā darbojas vairāk kā 70 augstākās izglītības iestādes no 30 valstīm. No Latvijas Banku 

augstskola šajā tīklā ir vienīgā institūcija. Viens no tīkla mērķiem – veicināt starptautiskās 

dimensijas iekļaušanu studiju saturā un studiju vidē. NIBS veicina sadarbību starp izglītības 

iestādēm dažādās valstīs, tādējādi uzlabojot starpkultūru attiecības un padziļinot zināšanas par 

citām kultūrām. NIBS veic regulāru biznesa skolu novērtēšanu visā pasaulē, lemjot par 

akreditācijas piešķiršanu un turpmāko dalību tīklā. 

07.10.2015.  

 Banku augstskolas Absolventu asociācija organizē diskusiju „Vai jau izmantojiet radošo industriju 

lielo potenciālu?” Diskusijas mērķis ir pulcēt uz sarunu radošus cilvēkus, kuri sava veiksmes stāsta 

veidošanai izmanto vai plāno izmantot biznesa vadības sniegtās iespējas. Radošajām industrijām 

iegūstot arvien lielāku nozīmi pasaules ekonomikā, ir svarīgi nodrošināt to ilgtspēju biznesa 

pasaules strauji mainīgajos apstākļos. Diskusijā ar saviem veiksmes stāstiem iepazīstina Madara 

More, uzņēmuma „Wooly World” īpašniece, Kristofers Ritovs, uzņēmuma „Kontaktu vēstniecība” 

dibinātājs, Klāvs Kalniņš, TV24 direktors un Filips Rubenis, radio „SWH” reklāmas daļas vadītājs.  

07.11.2015.  

 Banku augstskola organizē profesionālā maģistra studiju programmu „Finanšu vadība” un 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” izlaidumu Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē. Izlaidumā 

diplomus saņēma 32 profesionālo maģistra studiju programmu „Finanšu vadība” un „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” absolventi. Maģistra programmu „Finanšu vadība” absolvēja 20 studenti (tai 

skaitā 2 ar izcilību), maģistra programmu „Inovatīvā uzņēmējdarbība” – 12 studenti (tai skaitā 1 ar 

izcilību). Par izcilajiem pētījumiem četras Banku augstskolas absolventes saņēma arī Banku 

augstskolas fonda naudas balvas. 

02.11.2015  

 Banku augstskola organizē tradicionālās Karjeras dienas. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt studiju 

programmu vecāko kursu (3.-4. kursu) studentus ar darba devēju aktuālākajiem prakses un darba 

piedāvājumiem. Pasākumu apmeklē arī maģistra studiju programmu studenti, kuri vēlas mainīt 

darba vietu. Notiek arī individuālas diskusijas pie darba devēju stendiem, pie kuriem studenti var 

iegūt informāciju par aktuālajiem karjeras piedāvājumiem uzņēmumos. 

03.11.2015.  

 Banku augstskolas Satversmes sapulce ar pārliecinošu balsu vairākumu par Banku augstskolas 

rektoru uz nākamajiem pieciem gadiem atkārtoti ievēl asociēto profesoru, vadībzinātņu doktoru 

Andri Sarnoviču. 

23.-27.11.2015.  

 Banku augstskola organizē ERASMUS+ starptautiskā vieslektoru nedēļu, kuras ietvaros lekcijas 

augstskolas studentiem vada 23 vieslektori no sadarbības partneru augstskolām Austrijā, Beļģijā, 

Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Nīderlandē, Polijā, Spānijā, Vācijā un Lielbritānijā.  

30.11.2015.  

 Banku augstskolā tiek organizēta Banku augstskolas docentes, auditorfirmas SIA KPMG Baltics 

vecākās menedžeres nodokļu jautājumos G.Kauliņas lekciju, kurā būs iespējams uzzināt par 

nodokļu maksātāju un VID sadarbības formām, kā arī gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.  

22.12.2015.  

 Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprina Banku augstskolas Satversmes sapulcē uz otro 

termiņu ievēlēto rektoru asociēto profesoru, vadībzinātņu doktoru Andri Sarnoviču. 
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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. 2015.gadā Banku 

augstskola ieņēma 14. 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. Šajā reitingā Banku augstskola ieņēmusi 9.vietu starp valsts dibinātajām 

augstskolām un 10. 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. 2015./2016.ak.g. Eduniversal starptautiskā zinātniskā komiteja atzinusi Banku augstskolas 

īstenoto maģistra studiju programmu „Starptautiskās finanses un banku darbība” kā 13. labāko starp 

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

vadīšana radošajās industrijās” ir ierindota 45.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.  

 

2015. 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 
 

Banku augstskolas bakalaura studiju programma „Finanses” ir trešā darba devēju ieteiktākā, bet 

bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” – piektā ieteiktākā starp vairāk nekā pieci 

simti studiju programmām Latvijā. Šādu novērtējumu programmas saņēmušas Latvijas Darba devēju 

konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2015. gada darba devēju ieteiktāko 

izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā. Darba devēju ieteiktāko augstskolu topa pieciniekā  
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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.  

 

 
 

Rezultāti rāda, ka reflektantu izvēli visbūtiskāk ietekmē augstskolas reputācija un studiju 

programmu klāsts Anketā iezīmējas svarīga tendence, ka augstskolas reputāciju un atpazīstamību 

veido tās studenti, kuri 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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REFLEKTNATU ATBILDES APTAUJĀ PAR FAKTORIEM, KURI 
IETEKMĒJUŠI IZVĒLI STUDĒT BANKU AUGSTSKOLĀ, 

PROCENTOS, 2010./2011.-2015./2016.ak.g. 

Cits variants

Darba iespēju klāsts absolvējot BA

Prakse/profesionālā izglītība

Iespējas studēt ārzemēs Erasmus programmas
ietvaros

Vecāku viedoklis

Atsauksmes un ieteikumi no draugiem,radiem un
paziņām

No augstsklas darbinieka, docētāja saņemta
pārliecinioša un vērtīga informācija

Augstskolu pārstāvju prezentācijas
vidusskolās/ģimnāzijās

Draugi paziņas mācās BA

Studiju programmu klāsts un kvalitāte

Augstskolas reputācija
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5. PLĀNOTIE UZDEVUMI 2016. GADAM  
 

N
R

.P
.K

. 

 

1.  
Studiju virziena „Ekonomika” programmu virzīšana un sagatavošana paātrinātajai akreditācijai 

2017.gadā.  

2.  Kopīgās doktora studiju programmas „Biznesa vadība” īstenošanas angļu valodā uzsākšana  

3.  501. datorklases aprīkojuma pilnveide 

4.  Viesnīcas telpu 9.stāvā ēkā K.Valdemāra 161 renovācija 

5.  Jaunas un modernas dokumentu vadības sistēmas ieviešana 

6.  Ārvalstu studentu piesaistes stratēģijas pilnveidošana 
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PĀRSKATU SAGATAVOJUSI REKTORA PADOMNIECE KVALITĀTES VADĪBAS UN ADMNISTRATĪVAJOS 
JAUTĀJUMOS S. BONDARE 


