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1.PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM STUDIJU VIRZIENĀ 

„EKONOMIKA” PILNVEIDEI 

 

Studiju virzienā „Ekonomika” 2016./2017.ak.g. tika realizētas astoņas studiju 

programmas: 

 I līmeņa studiju programma „Grāmatvedība un finanses”; 

 I līmeņa studiju programma „Banku darbība” 

 bakalaura studiju programma „Finanses”; 

 bakalaura studiju programma „Starptautiskās finanses” (angļu valodā); 

 bakalaura studiju programma „Risku vadība un apdrošināšana” 

 maģistra studiju programma „Finanses”; 

 maģistra studiju programma „Finanšu vadība”; 

 maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” (angļu valodā). 

Ņemot vērā potenciālo studentu nelielo interesi par studijām pirmā  līmeņa profesionālajā 

studiju programmā “Banku darbība”, 05.10.2016. Senāta sēdē tika izskatīts  jautājums  par pirmā  

līmeņa profesionālās studiju programmas “Banku darbība” slēgšanu ar 2017.gada 1.jūliju. 

Potenciālo studentu nelielā interese saistīta ar būtiskām  izmaiņām banku darbībā, darba tirgū 

samazinās pieprasījums pēc banku darbiniekiem. 

2016./ 2017.akadēmiskajā gadā vairāku mēnešu garuma notika sagatavošanās process studiju 

virziena akreditācijai (studiju programmu audits, studiju programmu padomju sēdes, 

nepieciešamo izmaiņu apspriešana katedrās, izmaiņu apstiprināšana Senātā, akreditācijas 

dokumentācijas sagatavošana). 2017. gada 13. un 14.februārī Banku augstskolā notika 5 

novērtēšanas ekspertu (2 ārvalstu eksperti, 3 vietējie eksperti)  tikšanās ar dažādām iesaistītajām 

pusēm – administratīvo personālu, akadēmisko personālu, studentiem, absolventiem, darba 

devējiem, eksperti iepazinās ar augstskolas infrastruktūru un bibliotēkas resursiem. Eksperti 

vērtēja šādus studiju virziena pārvaldības aspektus: 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas vai 

koledžas kopējo attīstības stratēģiju; 

2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, 

perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts 

attīstības prioritāšu viedokļa; 

3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba 

devēju aptaujas rezultāti; 
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4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze; 

5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra; 

6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums; 

7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai 

skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā 

akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 

(radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes 

padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā; 

8. Informācija par ārējiem sakariem; 

9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas; 

10. Studiju programmu raksturojumi. 

Pēc iepazīšanās ar Banku augstskolas iesniegto dokumentāciju un vizītes Banku augstskolā 

eksperti sagatavoja kopīgo atzinumu, kurā tika augstu novērtēta studiju virziena “Ekonomika” 

vadība un tajā realizētās programmās. 2017.gada 10.aprīlī Studiju akreditācijas komisija,  

balstoties uz studiju virziena novērtēšanas ekspertu atzinumu un augstskolas iesniegto 

dokumentāciju, nolēma studiju virzienu un visas šajā virzienā realizētās programmas akreditēt uz 

maksimālo termiņu – 6 gadiem, līdz 2023.gada 10.aprīlim. 

 

Virzienā studējošo un absolventu statistika atspoguļota 1.tabulā. 

1.tabula 

 

Studiju virzienā „ Ekonomika” studējošo un absolventu statistika 2016./2017.ak.g. 

Studiju programmas nosaukums Studenti Absolventi 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība     

Banku darbība 28 20 

Grāmatvedība un finanses  108 15 

Profesionālā bakalaura studiju programmas:     

Finanses 480 122 

Starptautikās finanses (ENG) 144 28 

Risku vadība un apdrošināšana 60 11 

Profesionālā maģistra studiju programmas:     

Finanses 72 15 

Starptatiskās finanses un banku darbība 48 25 

Finanšu vadība 59 24 
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Banku augstskolā ir nepieciešamais akadēmiskais personāls studiju virziena īstenošanas 

nodrošināšanai – kā lekciju, semināru, praktisko nodarbību, tā arī citu pedagoģisko un zinātnisko 

darbību izpildei. 2016./2017.ak.g. BA kopumā bija nodarbināti 44 akadēmiskajos amatos ievēlēti 

docētāji, viens viesdocents  un 65 pieaicināti docētāji, kuriem BA nav pamatdarba vieta. Saskaņā 

ar Augstskolu likuma 3. pantu, augstskolā strādā viens ārvalstu profesors, viens asociētais 

profesors un viens ārvalstu viesdocents. 2016./2017.ak.g. BA bija ievēlēti  23 docētāji ar doktora 

zinātnisko grādu, kas veido 54,7% no kopējā akadēmiskā personāla sastāva. Pieaudzis docētāju 

skaits ar doktora grādu (2015./2016.ak.g. bija 52,3%). Studijas doktorantūrā turpina un pie 

saviem promocijas darbiem aktīvi strādā vēl 6 BA docētāji. 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir aktīva: gan 

piedalīšanās BA, profesionālo asociāciju vai citu organizāciju īstenotajos projektos, gan zinātniski 

pētnieciskajās un profesionālajās konferencēs. Docētāju sagatavotās zinātniskās publikācijas un 

mācību literatūra skatāma datu bāzēs. Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiski 

pieejamos un recenzējamos izdevumos.  

2016./2017. ak.g studiju virzienā strādājošie docētāji sagatavojuši un publicējuši šādus 

rakstus: 

1. Cudečka-Puriņa, N., Atstaja, D. (2017). Assessment of business performance in waste 

landfills and shifting towards circular economy economic science for rural development 

Proceedings of the International Scientific Conference “Economic science for rural 

development” No 45 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp 30-39 

2. Atstaja, D., Susniene, R., Startiene, G., Gabrevics, L. (2017). „Evolution from eco-

friendly solutions implementation in a enterprise”, Proceedings of the International 

Scientific Conference “Economic science for rural development” No 44 Jelgava, LLU 

ESAF, 27-28 April 2017, pp21-28 

3. Jirgens, M., Atstaja, D. (2017). Development on environmental regulations and benefits 

on enterprises. Proceedings of the International Scientific Conference “Economic science 

for rural development” No 44 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp248-255 

4. Sapale, A., Atstaja, D. (2016) “Analysis of Profit and Costs from Work Safety Measures 

at the State Emergency Medical Service”. Riga Technical university 57th International 

Scientific conference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” 

(CCEE’2016) proceedings ISSN: 2256-0866, ISBN: 978-9934-10-860-0 pp178-179 
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5. Grasis, J. (2017) “Complieance of the Latvian Personal Income Tax system to Preamble 

of the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia and International Obligations of 

the Republic of Latvia”, Collection of Research Papers in Conjuction with the 6th 

International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, LU 

Akadēmiskais apgāds. 

6. Grasis, J. (2016) “Towards the establishment of a multilateral legal framwork for 

sovereign debt restructuring processes”, 4th International Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, www.sgemvienna.org, SGEM2017 

Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-93-3 / ISSN 2367-5659, March 28-31, 

Book1, Vol.1, 511-518 pp, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB11/S02.064 

7. Pētersone, M., Ketners, K., Laurinavičius, A. Improvement of Customs and Tax 

Authorities’ Performance. Public Policy and Administration, 2016, Vol.15, No.4, 591.-

607.lpp. ISSN 1648-2603. e-ISSN 2029-2872. Pieejams: doi:10.13165/VPA-16-15-4-06 

8. Pētersone, M., Ketners, K. “Performance Improvements Of Tax And Customs 

Authorities. Case Study: Latvia” Proceedings of 9th International Scientific Conference  

“Business and Management 2016”  May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. eISSN 2029-

929X eISBN 978-609-457-921-9  http://dx.doi.org/10.3846/bm.2016.01 Iesniegts ISI 

WOS Thomson Reuters  

9. Pētersone, M., Krastiņš, A., Ketners, K. In-Service Training System Organization 

Improvement at Customs Administrations.. Eurasian Studies in Business and Economics. 

Springer International Publishing Switzerland: Springer International Publishing, 2016, 

201.-216.lpp. ISBN 978-3-319-27569-7. e-ISBN 978-3-319-27570-3. Pieejams: 

doi:10.1007/9783319275703 ISI Web of Sciences:000387429900017 

10. Lešinskis, K. Mavļutova, I. (2016) „The Role of Innovations for Starting Business in 

Latvia”. Proceedings of: 16th International Scientific Conference Globalization and Its 

Socio-Economic Consequences. University of Zilina, The Faculty of Operation and 

Economics of Transport and Communication, Department of Economics. 2016.gada 5.-

6.oktobris, Žilina, Slovākija. Krājums iekļauts Thomson Reuters datu bāzē. 

11. Miķelsone, E., Lielā E. (2016) “Web-based Idea Management Systems as a Tool to Solve 

Globalization Challenges localy”, in proceedings of 16th International Scientific 

Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, 

Slovak Republic, University of Zilina, 2016 

http://www.sgemvienna.org/
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12. Miķelsone, E., Lielā E. (2016) “G-audi Framework: Evaluation of ICT Industry in Latvia 

to Develop Strategies”, Journal of Business Management . 2016, Issue 11, p79-98.  

13. Miķelsone, E., Lielā E. (2016) “Idea Management and Organizational Effectivness: 

Research Gap”, Journal of Business Management . 2016, Issue 12, p4-23. 

14. Mavlutova I., Innuse G., Ziemele A. (2017) Improvement Opportunities to Increase the 

Business Efficiency of Mechanical Engineer and Metalworking in Latvia, In: 20th Annual 

Conference Proceedings, Mendel University in Brno, Czeck Republic, pp. 543-555, ISBN 

978-80-7509-499-5. 

15. Mavļutova I., Lešinskis K., Oļevskis G. “Contemporary Role of SMEs in Employment in 

Manufacturing and Service Industries”. Conference Proceedings: 5th International 

Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education 

‘2017”. Vilnius Gediminas Technical University, 2017.gada 11-12.maijs, Viļņa, Lietuva. 

16. Mavlutova, I., Titova, S., Ketners, K., Fomins,  A. (2016)  “Development of Latvian 

Pension System in Changing Economic Environment”, Journal of Business Management, 

Riga: RISEBA, Nr 11, 2016, ISSN 1691-5348, pp.48-59., EBSCO 

17. Mavlutova, I. (2017)  “Challenges for  Latvian Pension System”, Journal of International  

Economic Research ( JIER), Volume 2 , 2017 No 1, EBSCO 

18. Peiseniece, L., Fomins, A. (2017). "How Financial Technologies Can Facilitate Development 

of Financial Literacy", Conference Proceedings, 5th Global Conference on Business and Social 

Sciences "Contemporary Issues in Management and Social Sciences Research", Kualalumpura, 

Malaizija, 4.-5. maijs, 2017, pp.314.-321. lpp., ISBN: 978-967-13147-0-8 

19. Strautmanis, J. (2016) “Social Responsibility as a Driver of Breweries’ Corporate 

Reputation”, European Business & Management. Vol. 2, No. 2, 2016, pp. 22-31. doi: 

10.11648/j.ebm.20160202.12 

 

Veicot ikgadējo darba devēju aptauju, tiek noskaidrots, kā darba devēji vērtē BA studentu 

profesionālās prasmes un zināšanu līmeni, kuras īpašības darba devēji novērtē visaugstāk BA 

studentu vidū, kā arī tiek noskaidrots darba devēju viedoklis par studentu sagatavotības līmeni 

atbilstoši darba tirgus prasībām. Vadoties no iegūtajiem rezultātiem, tiek pilnveidots studiju 

programmu saturs un ieviestas jaunas, progresīvas mācību metodes. 

Katras programmas aktualizācijai tiek organizētas atsevišķas studiju programmu padomes 

sēdes, kurā tiek uzklausīti darba devēju, studentu, absolventu un docētāju viedokļi par studiju 

programmas aktualitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pēc šīm padomju sēdēm tiek 
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organizētas profilējošo katedru sēdes, kurās tiek izskatīti visi  iesniegtie priekšlikumi. Grozījumi 

programmās tiek iesniegti un apstiprināti Senātā. 

2017.gada 16.maijā pēc kārtējās kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas, Banku 

augstskola jau ceturto reizi kopš 2010.gada saņēma Investors in Excellence sertifikātu, kas 

apliecina Augstskolas kvalitātes vadības sistēmas atbilstību Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju 

organizācijas Midlands Excellence izstrādātajiem standartiem. Tie balstās uz visaptverošās 

kvalitātes vadības principiem un izstrādāti atbilstoši izcilības pieejai. Standarti paredz 

organizācijas resertifikāciju ik pēc diviem gadiem. Sertifikātu piešķir Midlands 

Excellence oficiālais pārstāvis Latvijā  – SIA Latvia Excellence. 

Regulāra sadarbība ar partneru augstskolām ārvalstīs notiek visās Banku augstskolas studiju 

programmās. Sadarbība ir orientēta uz studentu un docētāju apmaiņu.  

Banku augstskola piedāvā saviem studentiem arī ārvalstu docētāju vieslekcijas. BA tradīciju 

rīkot starptautisko viesdocētāju nedēļu iedibināja 2009.gada rudenī un tā guvusi plašu atsaucību 

gan no studentu, gan no augstskolas docētāju un viesdocētāju puses. Starptautiskās vieslektoru 

nedēļas sniedz neatsveramu pieredzi gan studentiem, gan pasniedzējiem, veidojot ciešāku 

sadarbību ar ārvalstu augstskolām. Studentiem tā ir lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas un 

informāciju par biznesa sfēras aktualitātēm un attīstību ārzemēs, kā arī iepazīties ar katrai valstij 

raksturīgajām kultūras un uzņēmējdarbības vides atšķirībām (skat.2.tabulu).  

2.tabula 

Starptautiskās vieslektoru nedēļas Banku augstskolā  

vieslektoru un vieslekciju tēmu saraksts 

2016. gada 28. novembris- 2.decembris 

  

Nr.

p.k

. 

Vārds, uzvārds  Augstskola, valsts Vieslekcijas tēma 

1 
Bert Forschelen, 

Prof. 

University of Applied 

Sciences Kaiserslautern, 

Germany 

Developing Business Strategies 

2 Daniel Kleber 

University of Applied 

Sciences Kaiserslautern, 

Germany 

Creativity in the Event Industry 

3 

Weiss Edgar University of Applied 

Sciences BFI Vienna, 

Austria 

Organizational Behaviour - 

Communication and Decisions in 

Groups and Teams 

4 Brahm Sharma, Dr 
AIMS Institute of Higher 

Education, India 

Context aware computing for 

competitive advantage 

5 
Kiran Reddy Meka, 

Dr 

AIMS Institute of Higher 

Education, India 

Designing of Knowledge 

Management Strategy 
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Nr.

p.k

. 

Vārds, uzvārds  Augstskola, valsts Vieslekcijas tēma 

6 Søren Bladt IBA, Kolding, Denmark Alternative Financing 

7 Erik Hahn, Prof. 
University of applied 

Sciences Zittau, Germany 

United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale 

of Goods (CISG) and the Proposal 

for a Common European Sales Law 

(CESL) 

8 Beniamin Noga, Dr WSB Wroclaw, Poland 

Money - yesterday, today and 

tomorrow. Considerations from 

Central and Eastern European 

Countries site 

9 Jeroen Peeters 
Karel de Grote University 

College, Antwerp, Belgium 

Business plan (including financial 

plan) / Corporate Finance (reading 

and understanding the financial 

reporting of quoted companies) 

10 Hooi Sin Soo 
Universiti Utara Malaysia, 

Kedah, Malaysia 

Management:  

- Personality, Attitudes & 

Behaviours;  

- Communication in Organisations;  

 - Leadership;  

- Managing Group & Team;  

- Work Stress & Emotions 

11 
Dimitrios Maditinos,  

Prof. 

Eastern Macedonia and 

Thrace Institute of 

Technology, Greece 

Financial Management 

12 
Helmut Zsifkovics 

 
Austria 

- Lean Management in Small and 

Medium-Sized Enterprises  

- Supply Chain Design  

- Global Supply Chains  

- Management of Product and 

Process Complexity  

- Process Management in Logistics  

13 Rodolfo  Helg, Prof. 
LIUC Universita Cattaneo, 

Italy 

International Economy, 

Globalization 

14 
Mauricio d’Amato, 

Dr. 

Technical University 

Politecnico di Bari, Italy 
Valuation of Shopping Centres 

15 Nemilentsev Mikhail 
Mikkeli University of 

Applied Sciences, Finland 

The Finnish Approach to Innovation 

Management in the teaching sessions 

 

16 
Hans Martin 

Rugstad 

University College of 

Southeast Norway (USN), 

Norway 

“Nordic Model” issues - tbd 

 

Būtiski uzlabojumi tiek veikti Banku augstskolas infrastruktūrā. 2017.gada 13.jūnijā starp 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Banku augstskolu darbības programmas “Izaugsme un 
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nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās” ietvaros tika parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.4.2.1.2/17/I/004. Vienošanās ietvaros tiks īstenots projekts – Paaugstināt valsts ēkas Rīgā, 

Skanstes ielā 43 (agrākā adrese -K.Valdemāra ielā 163) energoefektivitāti.  

Projekta ietvaros plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus valsts ēkā 

Rīgā, Skanstes ielā 43, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta 

gāzu emisijas apjomu, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā 

vidē. Pēc projekta īstenošanas plānotais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums  ~46,65% apmērā. 

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 981720,98 EUR ar PVN, t.sk. Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda finansējums 637500,00 EUR apmērā, valsts budžeta finansējums 112500,00 EUR 

apmērā, Banku augstskolas finansējums 231720,98 EUR apmērā.  

2016. /2017. akadēmiskajā gadā bibliotēkas krājumi papildināti ar 42 jaunu nosaukumu 

grāmatām (133 eksemplāriem). Grāmatu iegādei iztērēti 4154 euro, periodikas iegādei 3007 euro 

un datubāzu abonēšanai 18188 euro. 

Bibliotēka ir pieejamās šādas datubāzes un elektroniskie resursi: Web of Science, EBSCO, 

Emerald, BNS, BBS, LETA, Nozare.lv, Financial Times, The Economist, Harvard Business 

Review, I-finanses, DB Rokasgrāmatas, Digitālā biznesa rokasgrāmata, Dienas Bizness, Latvijas 

Vēstnesis (Jurista Vārds), Bilance, Lursoft. 

Bibliotēka ir pieejami arī šādi  žurnāli un laikraksti papīra formātā: Jurista Vārds, 

Bilance, IFinanses, Forbes, Kapitāls, Ir, Ir Nauda, Rīgas Laiks, Business Spotlight, The 

Economist, Harvard Business Review, Diena, Dienas Bizness, Izglītība un Kultūra, Santa, Klubs, 

Sporta Avīze. 
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2. PĀRSKATS PAR 2016./2017. AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM I 

LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMAS „GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES” 

PILNVEIDEI 
 

Lai nodrošinātu 1. līmeņa studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” atbilstību 

darba tirgus prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota. 

2016./2017 .ak. g. laikā 1. līmeņa studiju programmā “Grāmatvedība un finanses” ir 

pilnveidota kvalifikācijas darbu izstrādes organizācija, tematiski sasaistot prakses individuālo 

uzdevumu ar kvalifikācijas darba pētījuma virzienu un organizējot kvalifikācijas darbu 

priekšaizstāvēšanas seminārus. 2016./2017. ak. g. bija spēkā 44 ilgtermiņa sadarbības līgumi ar 

darba devējiem, kuri nodrošina prakses programmas īstenošanas iespējas. 

82% kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas vērtējums gala pārbaudījumos un prakses 

pārskatu aizstāvēšanas komisijas vērtējums nav bijis zemāks par studējošā iegūto vidējo 

vērtējumu studiju kursos. Tas apliecina, ka programmā ieviestā vērtēšanas sistēma ir pietiekami 

kritiska un kopumā saskan ar darba devēju un nozares speciālistu vērtējumu.  

2016./2017. ak .g. 82% no aizstāvētajiem kvalifikācijas darbiem ieguvuši vērtējumu „labi” 

un augstāku. No tiem 1 tika novērtēti kā „izcili”. 

Lai iegūtu pieredzi strādāt starptautiskā vidē, studentiem tiek dota iespēja piedalīties 

starptautiskos projektos. 2016./2017. ak. gadā atzinīgi tika novērtēta 2. kursa studentu dalība 

Eiropas Grāmatvedības nedēļā Ungārijā, iegūstot 1. vietu kategorijā „Labākā prezentācija”. 

Tādējādi tika gūts apliecinājums, ka BA studenti ir spējīgi sadarboties un veiksmīgi konkurēt ar 

citu ES augstskolu studentiem. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 27 docētāji, no kuriem 33% ir ieguvuši 

doktora zinātnisko grādu. 82% studiju programmā iesaistīto docētāju ir Banku augstskolā ievēlēti 

docētāji. 76% no nozares profesionālās specializācijas studiju kursiem vada grāmatvedības 

industrijā nodarbinātas personas. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek 

organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru laikā izvērtē studentu atsauksmes par 

docētāja darbu ar studentiem. Aptauja tiek veikta katra studiju kursa beigās un tā notiek e-vidē. 

Studējošo aptauju rezultātus ņem vērā, plānojot nākamo akadēmisko gadu un izvērtējot, vai 

docētājs turpina, vai neturpina strādāt šajā programmā.  

Vērtējot studiju programmas absolventu nodarbinātības iespējas, ir ņemta vērā 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstermiņa prognoze laika periodam no 2016. gada 1. aprīļa līdz 

2017. gada 1. aprīlim, kas grāmatvedības speciālistiem ar ceturto kvalifikācijas līmeni Latvijā 
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prognozē nadaudz pieaugošu darba spēka pieprasījumu. Tādējādi, Banku augstskolas studiju 

programmas “Grāmatvedība un finanses” absolventu nodarbinātības perspektīvas ir vērtējamas kā 

augstas. Par kvalificētu grāmatvedības speciālistu pieprasījumu liecina arī studējošo skaita 

nemainība studiju programmā “Grāmatvedība un finanses”, it sevišķi nepilna laika studijās. 

Pamatojoties uz iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ekspertu ieteikumiem, 

tiek attīstīta studiju e-vide. 98% no studiju kursu mācību materiāliem ir pieejami Moodle sistēmā. 

Tiek arī izmantotas Moodle sistēmas sniegtās iespējas organizēt pārbaudījumus e-vidē un iesniegt 

patstāvīgos darbus. Tā rezultātā ir uzlabojusies informācijas apmaiņa starp docētājiem un 

studējošajiem un ir veicināta studiju kvalitātes paaugstināšanās. 
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3. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „FINANSES” PILNVEIDEI 
 

 

Lai nodrošinātu bakalaura studiju programmas “Finanses” atbilstību darba tirgus 

prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota.  

Programmas kvalitāti un aktualitāti apliecina darba devēju augstais novērtējums. Latvijas 

Darba devēju konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2017. gada darba 

devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu TOPā Banku augstskolas bakalaura 

studiju programma „Finanses” ieņem augsto 3. vietu. Programmā realizētais studiju modulis 

„Finanšu vadība” ieguvis  starptautisku akreditāciju, ko izsniegusi Skotu kvalifikācijas aģentūra 

(SQA). 

Kopš studiju programmas izveides, ilgākā laika periodā programmas realizācijā ir 

attīstītas vairākas būtiskas konkurētspējas priekšrocības – stiprās puses: 

1. augsti kvalificētu finanšu sektora speciālistu iesaistīšana programmas organizācijas un 

realizācijas procesā; 

2. visiem programmas studentiem  ir iespēja sadarboties ar studentiem no  partneraugstskolām 

starptautiskajos pētījumu projektos un biznesa nedēļās; 

3. visiem programmas studentiem  ir iespēja studēt starptautiskā vidē līdzvērtīgās programmās 

citās ES augstskolās kā apmaiņas studentiem;  

4. visiem programmas studentiem ir nodrošinātas prakses vietas nozares uzņēmumos gan 

Latvijā, gan ārvalstīs; 

5. Latvijā darba tirgū pastāv liels pieprasījums pēc programmas absolventiem. 

2016. gada augustā tika pilnveidots brīvās izvēles studiju kursu klāsts. Brīvās izvēles C 

daļas studiju kursus studējošie izvēlējās no 2016. gada 29. septembra (protokols Nr. 8) Senāta 

sēdē apstiprinātā studiju kursa saraksta:; reputāciju vadība; situāciju analīze; problēmu 

risināšanas prasmju attīstīšana; klientu attiecību vadīšana;  otrā svešvaloda (vācu, krievu); 

pašnodarbināto personu grāmatvedība un nodokļi; uzņēmējdarbības uzsākšana; lielo datu 

analīze; starptautiskā biznesa nedēļa, sports un sabiedriskās aktivitātes. Brīvās izvēles kursus 

kopā apgūst studenti no dažādām studiju programmām, līdz ar to tiek veicināta un stiprināta 

starpdisciplinaritāte un arī studentu sadarbība. 

Studiju kurss „Uzņēmējdarbības uzsākšana” ir C daļas brīvās izvēles kurss 2KP apjomā, 

kurš augstskolā tiek piedāvāts līdz ar BA Biznesa inkubatora izveidi. Kurss domāts studentiem, 

kuri pabeiguši 1. kursu (2. kurss vai vecāki), un kuriem ir vēlme kļūt par uzņēmējiem un 
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darboties BA Biznesa inkubatorā. Studiju kursā iesaistās studenti ar patstāvīgu biznesa ideju, 

kursa gaitā to pilnveidojot, kā arī attīstot savas zināšanas par uzņēmējdarbību. Kursa noslēgumā 

katrs tā dalībnieks prezentē savu izstrādāto biznesa plānu, kas kalpo par pamatu uzņemšanai 

inkubatorā. 2016./2017. ak.g. minēto studiju kursu apguva viens programmas students. 

Studiju programmas īstenošanā kopumā bija iesaistīti 27 docētāji. 12 (45 %) docētājiem ir 

doktora zinātniskais grāds, savukārt 3 (11.%) studiju programmas docētāji turpina studijas 

doktorantūrā. 23 docētājiem (85%) BA ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa 

kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko pielietojumu, studiju 

programmai piesaistīti arī 4 (15%) docētāji, kam BA nav pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē 

praktizējoši speciālisti un eksperti. Lai nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek 

organizētas akadēmiskā personāla attīstības pārrunas, kuru laikā tiek izvērtētas studentu 

atsauksmes par docētāja darbu ar studentiem. Studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, plānojot 

nākamo akadēmisko gadu un izvērtējot, vai  docētājs turpina, vai neturpina strādāt šajā 

programmā.  

Profesionālo bakalaura grādu finansēs un finansista kvalifikāciju var iegūt, ja sekmīgi 

nokārtoti visi studiju kursi, studiju laikā izstrādāti  un aizstāvēti trīs patstāvīgie darbu, kā arī 

aizstāvēts bakalaura darbs. 2016./2017. ak. g. BA diplomu ar izcilību saņēma divas absolventes 

Dace Bukša un Mairita Jakovele. 

3. tabulā apkopota informācija par  izcili un teicami aizstāvētiem bakalaura darbiem, kas 

apliecina studentu augsto sagatavotības līmeni. 
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3. tabula 

2016./2017.ak.g. izcili un teicami aizstāvētie bakalauru darbi 

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

Bukša Dace 4Fv1 Uz aktivitātēm balstīta pašizmaksas modeļa ieviešana 

uzņēmumā SIA "Kiwi Cosmetics"  

Sargune Ieva 4Fv1 Elektronisko maksājumu iestādes 

Šmats Jurģis  
4Fv1 Valsts kontroles loma pašvaldību finanšu uzskaites 

kvalitātes nodrošināšanā  

Vadzītis Edgars  4Fv1 Fizisko personu maskātnespējas procesa finanšu aspekti  

Žīgurs Ivars  
4Fv1 Nebanku kredītdevēju patērētāju kredītu izmantošana 

Latvijā  

Zālītis Jānis 4Fv4 Atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecības ietekme uz 

globālo finanšu tirgu stabilitāti 

Zviedre-Karavaičika 

Sandra 

4Fv1 Finanšu rādītāju nozīme SIA „Tirdzniecības nams 

„Kurši”" darbības efektivitātes paaugstināšanā 

Gazalijevs Marats 4F2 SIA "Clean R" finanšu analīze kā saimnieciskās darbības 

efektivitātes paaugstināšanas instruments 

Koškins Artis  
4Fv4 Investīciju ietekme uz finanšu rezultātiem 

telekomunikāciju uzņēmumiem Latvijā un Eiropā  

Nasedkins Ēriks  
4Fv4 Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju 

konkurētspēja  

Bunkše Aiga  
4F3 Uzņēmuma SIA "Vēl vairāk saules" saimnieciskās 

darbības analīze un pilnveidošanas iespējas  

Abramoviča Beata  
4Fv1 Uzņēmuma kredītspējas novērtējums kreditēšanas 

procesā  

Ķeire Kristiāna 4Fv1 Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

ieviešanas ekonomiskais ieguvums 

Laukalēja Zane 4Fv1 Investīcijas nekustamos īpašumos un to komerciālā 

pievilcīguma novērtēšana 

Filatova Sanita 5Fns Nedrošo parādu uzskaite – SFPS 9 pielietošana Latvijā 

Jakovele Mairita 5Fns Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas 

izaicinājumi un iespējamie ieguvumi 

Antužāne Anna 5Fns4 Austrumeiropas un Rietumeiropas valstu sociālās 

aizsardzības sistēmu salīdzinājums 

Kālis Jānis 4Fv4 X bankas maksājumu infrastruktūras pilnveidošanas 

iespējas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanai 

Paliepa Kitija 4Fv4 Privātpersonu kredītspējas izvērtēšana nebanku sektorā 

 

27 programmas absolventi studijas turpina BA maģistra studiju programmās. 

2016./2017.ak.g. programmā studēja 10 studenti, kuru vidējā atzīme bija virs 9.  

Sākot ar 2013./2014.ak.g. studentiem 4. kursā  tiek piedāvāta iespēja papildus kārtot 

kvalifikācijas eksāmenu „Finanšu vadībā” un iegūt starptautiskā darba tirgū  atzītu  Skotu 
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kvalifikācijas aģentūras (SQA) sertifikātu. 2017. gada janvārī eksāmenu nokārtoja un 

kvalifikācijas sertifikātu finanšu vadībā ieguva 20 ceturtā kursa studenti. 

Katru gadu tiek pilnveidots studentu pētnieciskais darbs. Pētījumi tiek veikti gan Latvijā, 

gan starptautiski kopā ar ārvalstu studentiem. 2017. gada maijā BA notika V Studentu pētniecisko 

darbu konference „Ilgtspēja, efektivitāte un riski digitālajā laikmetā”, kuru savus pētījumus 

prezentēja 36 studiju programmas studenti.  

Akadēmiskais personāls un viņu vadībā studējošie iesaistās arī uzņēmumu pasūtītos 

pētījumos, kuros jāmeklē risinājumi konkrētām problēmām.  2016./2017. ak.g. pētījumus pasūtīja 

SEB, Swedbanka, MASOC un Latvijas pasts. Ar katru gadu pieaug uzņēmumu interese par 

šādiem pētījumiem un līdz ar to palielinās sadarbības apjoms: 

1. 5 studenti docētājas D. Atstājas vadībā veica ekociematu ekonomisko novērtējumu; 

2.  docētāju U. Zālīša un I. Mavļutovas vadībā 10 studenti pētīja mājsaimniecību finanšu 

plānošanas paradumus Latvijā; 

3. docētāja A. Nātriņa vadībā 10 studenti pētīja banku pakalpojumu pievienoto vērtību 

jauniešu segmentam;  

4. 15 studentu docētāju I. Mavļutovas, A .Fomina un A. Ziemeles vadībā veica pētījumu 

pēc MASOC pasūtījuma; 

5. docētājas B. Pūles 10 studenti novērtēja LR nodokļu sistēmu un izvērtēja ar 

Mikrouzņēmuma nodokli un Ienākuma nodokļa atvieglojumiem saistītos 

uzņēmējdarbības riskus. 

Lai sniegtu studentiem pārliecību strādāt starptautiskā vidē, visiem programmas 

studentiem tiek dota iespēja piedalīties starptautiskos studentu pasākumos: 

1. 4 otrā kursa studenti piedalījās 18. Eiropas grāmatvedības nedēļā Ungārijā; 

2. 15 otrā un trešā kursa students piedalījās starptautiskajās projektu nedēļās BA 

partneraugstskolās; 

3. 22 trešā kursa studenti  kopā ar 24 studentiem no partneraugstskolām piedalījās  BA 

organizētajā Starptautiskajā projektu nedēļā Rīgā. 

Strādājot šādās starptautiskās projektu grupās kopā ar daudzu dažādu valstu studentiem, ir 

iespēja gūt pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru saskarsmes jomā. 

2016./2017. ak. g. 12 programmas studenti izmantoja Erasmus programmas piedāvātās 

iespējas un studēja BA partneraugstskolās. 
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4. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „STARPTAUTISKĀS 

FINANSES” PILNVEIDEI 
 

 

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās finanses” 

angļu valodā tika atvasināta no līdzīgas bakalaura studiju programmas “Finanses” latviešu 

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

novērtējumus.  

Atsaucoties uz augošo ārzemju studentu pieteikumu skaitu, kā arī vietējo studējošo vēlmi 

dažādot savu izglītību ar svešvalodu lietošanas prasmēm, starpdisciplinārajām iemaņām, un 

sagatavoties darbam starptautiskajā vidē, 2012.gadā tika parakstīts sadarbības līgums ar ilggadēju 

Banku augstskolas sadarbības partneri Šveices biznesa skolu Cīrihē, Šveicē (SBS Swiss Business 

School, www.sbs.edu) par sadarbību bakalaura programmas „Finanses” angļu valodā (pēc jaunās 

licences saņemšanas - “Starptautiskās finanses”) īstenošanā.  

Sadarbības pamatā ir starpdisciplīnu princips, katra no sadarbības skolām piešķir savu 

atsevišķu grādu un diplomu, rūpējas par studiju kvalitāti un akreditāciju: Banku augstskola 

nodrošina profesionālo bakalaura grādu finansēs; Šveices biznesa skola nodrošina bakalaura 

grādu uzņēmējdarbības vadīšanā ar specializāciju starptautiskajā vadībā (BBA International 

Management),  

Programmas īstenošanas laikā, veicot ikgadējo studiju programmu auditu un pilnveidojot 

saturu, izveidojās atšķirības starp bakalaura programmu “Finanses” latviešu un angļu valodā. 

2016.gada 21.jūnijā Banku augstskolas Senāts ar lēmumu Nr.6/4 apstiprināja profesionālo 

bakalaura studiju programmu “Starptautiskās finanses” un nolēma bakalaura studiju programmu 

‘Starptautiskās finanses” virzīt uz licencēšanu. 2016.gada 27.septembrī bakalaura studiju 

programma “Starptautiskās finanses” ieguva licenci un tika iekļauta studiju virzienā 

“Ekonomika”. 

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts Banku augstskolas profesionālā 

bakalaura grāds finansēs ar specializāciju starptautiskajās finansēs (profesionālās augstākās 

izglītības diploms), un kvalifikācija "Finansists", kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas 

līmenim un 6. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

līmenim. Studiju programma ir starpdisciplināra un paredz absolventiem divu grādu iegūšanu. 

Partnerskola Šveices biznesa skola (SBS Swiss Business School) piešķir programmas 

absolventiem bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā (Bachelor of Business Administration) 
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ar specializāciju starptautiskajā vadībā (International Management). Katra skola un tās 

programmas ir akreditētas neatkarīgi viena no otrās, sadarbības iespējas diplomu piešķiršanā ir 

atrunātas Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas sadarbības līgumos. 

Bakalaura programma „Starptautiskās finanses” ir pilna laika studiju programma, kopējais 

kredītpunktu skaits ir 160 KP, studiju ilgums 4 gadi. Studiju kursu sadalījums pa daļām un 

gadiem (dokuments Nr.1.5-2/34 no 21.06.2016.) ir apstiprināts Banku augstskolas Senāta 

21.06.2016. sēdē, protokols Nr.6, un ir atspoguļots 4.tabulā. 

4.tabula 

Bakalaura studiju programmas „Starptautiskās finanses” plāns  

N. p. 

k. 
Studiju kursa nosaukums 

KP   

Pārbaudījums 1. 

gads 

2. 

gads 

3. 

gads 

4. 

gads 
Kopā 

Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa) 

1. 
Speciālā lietojuma angļu valoda 

Ģēģere - Zetterstroma Astrīda 

Stonāne Astrīde 

4    4 

eksāmens 

2. 
Lietišķā saskarsme  

Kraže Sandra 

Budlong Cassandra 

2    2 

eksāmens 

3. 

Tiesību zinības 

1.daļa Tiesību zinības un lietvedība 2 KP 

Grasis Jānis 

Reinis Bērziņš 
2. daļa Vides, civilās un darba aizsardzības 

organizācija 2KP 

Grasis Jānis 

Reinis Bērziņš 

Dzintra Atstāja 
3. daļa Starptautiskās tiesības 2 KP 

Grasis Jānis 

Reinis Bērziņš 

2 

2 

 

 2   

6 

 

 

 

eksāmens 

eksāmens 

 

eksāmens 

4. 

Matemātika 

Peiseniece Līga 

Jafarov Elchin 

Anžela Džafarova 6    6 

eksāmens 

5. 
Pārdošanas un starpkultūru komunikācija 

Brady Joe 
 2   2 

eksāmens 

Kopā: 16 4   20  

Nozares teorētiskie studiju kursi un IT(B daļa) 

5. 
Mikroekonomika 

Kasimovskaya Elena 2       2 

eksāmens 

6. 
Informātika un datu bāzu vadības sistēmas 

Sarnovičs Andris 

Hermanis Jānis  4    4 

eksāmens 

7. Uzņēmējdarbība un finanšu plānošana 

Raschella Alessandro  4     4 

eksāmens 

Biznesa plāna 

aizstāvēšana 

9. 
Vācu valoda  

Ozoliņa Sandra 
2 4 4 2 12 

eksāmens 

10. 

Statistika 

Sarnovičs Andris 

Jafarov Elchin 

Anžela Džafarova 

4    4 

eksāmens 

11. 
Makroekonomika 

Kasimovskaya Elena 
4    4 

eksāmens 
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Lehner Patrick 

Rilett Neil 

12. 
Pētnieciskā darba metodoloģija 

Peiseniece Līga 
 2   2 

eksāmens 

 
Mārketings 

Danosa Dita 
2    2 

eksāmens 

14. 
Līderība un cilvēkresursu vadība  

Baltača Brigita 
  2  2 

eksāmens 

Kopā: 14 14 6 2 36  

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (B daļa) 

15. 
Bizness pasaules ekonomikā (kursa darbs) 

Wolfs Bert 
  2  2 

eksāmens 

kursa darba 

aizstāvēšana 

16. 

Finanšu grāmatvedība un nodokļi 

1. daļa Finanšu  grāmatvedība I 4 KP 

Mavrenko Tatjana 

 2. daļa Finanšu  grāmatvedība II 2 KP  

Mavrenko Tatjana 

Zvejniece Santa 

3.daļa Grāmatvedības uzskaite datorvidē 2 KP 

Mavrenko Tatjana 

Palmbaha Ilze 

4. daļa Nodokļi, nodokļu audits un plānošana 6 

KP 

Kārlis Ketners 

4 

 

 

 

2 

 
2 

 

 

 

 

6 

14 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

17. 

Starptautiskās finanses un finanšu tirgi    

1.daļa Finanšu sistēmas organizācija 2KP 

Andris Fomins 

Mostef Ider 

2. daļa Starptautiskās finanses 2 KP 

Malmstroem Carl-Gustaf 

Lominadze Anton 

3. daļa Finanšu tirgi 2 KP 

Andris Fomins 

Malmstroem Carl-Gustaf 

Anton Lominadze 

4.daļa Apdrošināšana 4 KP 

Toms Liepiņš  

  

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

4 

10 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens  

19. 
Finanšu analīze 

Mavrenko Tatjana 
 2   2 

eksāmens 

20. 
Audits 

Zvejniece Santa 
  2  2 

eksāmens 

21. 

Uzņēmumu vadīšana 

1.daļa Organizāciju vadīšana 2 KP 

Volkova Tatjana 

Olsen Carl 

2.daļa Projektu vadīšana 2 KP 

Volkova Tatjana 

Kieffer Thierry 

 3. daļa Stratēģiskā vadīšana 2 KP  

Volkova Tatjana 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 6 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

22. 

Finanšu vadība 

1.daļa Uzņēmumu finanšu vadīšana 4 KP 

Malmstroem Carl-Gustaf 

Lominadze Anton 

2. daļa Finanšu risku vadība 2 KP 

Jafarov Elchin 

3.daļa Uzņēmējdarbības novērtēšana 2 KP 

Mavrenko Tatjana 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 
8 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

23. 
Vadības grāmatvedība 

Innuse Gunta 
 2   2 

eksāmens 
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24. Banku darbība un risku vadība 

Signer Thomas 

   2 2 

eksāmens 

25. 
E-komercija 

Hermanis Jānis 
 2   2 

eksāmens 

26. 

Patērētāju uzvedība finanšu tirgū 

Jafarov Elchin 

Baltača Brigita 

  2  2 

eksāmens 

27. 
Lietišķais pētījums 

Peiseniece Līga 

Bhat Sudhindra 

   2 2 

aizstāvēšana 

28. 

Otrā svešvaloda *: 

Krievu valoda (kā svešvaloda) 

Bescennaja Jeļena 

/ Ķīniešu valoda (kā svešvaloda) 

Šļare Laura 

2* 4*   6* 

eksāmens 

eksāmens 

29. 
Inovācijas un radošums * 

Muižniece Lauma 
 4*   4* 

eksāmens 

30. 
Loģistika * 

Agafonovs Jurijs 
2*    2* 

eksāmens 

31. 
Latviešu valoda (kā svešvaloda) * 

Ģēģere - Zetterstroma Astrīda 
2*    2* 

eksāmens 

Kopā: 10 14 22 14 60  

Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa)* 

32. 

Otrā svešvaloda *: 

Krievu valoda (kā svešvaloda) 

Bescennaja Jeļena 

/ Ķīniešu valoda (kā svešvaloda) 

Šļare Laura 

  4* 2* 6* 

eksāmens 

eksāmens 

33. 

Uzņēmējdarbības uzsākšana/  

biznesa inkubators* 

Lešinskis Kristaps 

  2* 2* 2* 

eksāmens 

 
Konsultāciju sniegšanas prasmes* 

Dias Randev 
   2* 2* 

eksāmens 

 

Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa 

ētika* 

Dias Randev 

  2*   

eksāmens 

34. 
Organizāciju pārmaiņu vadība* 

Dias Randev 
  2*  2* 

eksāmens 

Kopā:   4* 2* 6*  

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums 

38. Prakse    8 8 10 26 aizstāvēšana 

39. Bakalaura darbs       12 12 aizstāvēšana 

  KOPĀ par visu programmu: 40 40 40 40 160  

* jāizvēlas  kādu no * studiju kursiem: 1.kursā 2 KP, 2.kursā 4 KP, 3.kursā 4 KP, 4.kursā 2 KP 

 

2017.gada 13.-15.februārī, Banku augstskolas ekonomikas virziena pārakreditācijas 

ekspertu vizītes laikā, programma ir saņēmusi augstu novērtējumu 4 visos vērtēšanas  kritērijos, 

izņemot programmas struktūru (vērtējums 3), un tika pārakreditēta uz maksimālo termiņu – 6 

gadiem. 

Galvenie ekspertu ieteikumi ir šādi: 

- Moodle aktīvā lietošana; 

- Studiju kursu sadrumstalotības samazināšana; 

- Ātrās aptaujas aplikācijas ieviešana; 



 21 

- Programmas unikālo vērtību plašākā popularizēšana; 

- Iesaiste starptautiskajos pētījumu un inovāciju projektos; 

- Pētniecības paplašināšana starptautiskajā līmenī; 

- Aktīvā dalība ERASMUS+ projektos; 

- Docētāju zinātnisko publikāciju skaita palielināšana starptautiskajos avotos. 

 

Lai izpildītu ekspertu ieteikumus, 2016/2017.ak.gadā programmā tika veikti šādi 

uzlabojumi: 

- Programmā ir iesaistīti viesdocētāji, tai skaitā no ārzemēm; programmas direktore un 

koordinatore sniedz tehnisku atbalstu viesdocētājiem studiju kursu materiālu 

izvietošanā Moodle un pieejamības nodrošināšanā studentiem; 

- Lai samazinātu programmas sadrumstalotību, tika apvienoti 2 studiju kursi “Dzīvības 

apdrošināšana” 2KP un “Nedzīvības apdrošināšana” 2 KP vienā studiju kursā 

“Apdrošināšana” 4 KP; 

- Pēc katra studiju kursa studentiem ir nosūtīta aptauja, kā arī programmas direktore un 

koordinatore tiekas ar grupu un izrunā studiju lietas un studentu apmierinātību ar 

studiju kvalitāti; 

- Studiju programmā ir izvēles kurss “Inovācijas un radošums”, kuru vada viesdocētāja 

Lauma Muižniece, kas veic pētījumu šajā jomā doktorantūras līmenī, un kas nodrošina 

studentiem piekļuvi visaktuālākajai informācijai un tematiskiem pasākumiem 

inovāciju un radošās domāšanas jomā; 

- Studentu grupa 2.gada pavasara semestrī pilnā apjomā (25 studenti) ir piedalījusies 

ERASMUS+ studiju apmaiņā; 

- Lai paplašinātu sadarbību ar partneri Šveices biznesa skolu arī pētniecības jomā, tika 

parakstīts nodomu līgums par sadarbību pētniecības jomā, kā arī tika unificēti 

bakalaura un maģistra darbu izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie norādījumu (pirms 

tam bija atsevišķi Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas metodiskie 

norādījumu, tagad ir kopēji noteikumi, ar uzsvaru uz statistikas metožu pielietošanu 

pētniecībā); 

- 4.kursa studenti kārtoja starptautisko eksāmenu CBE (Comprehensive Business 

Exam), lai tiktu salīdzināti ar citiem absolventiem starptautiskajā mērogā. 
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2016./2017.ak.gadā, studiju programmā uzsāka studijas 40 studenti, tai skaitā 2 ārzemju 

studenti no Francijas un Krievijas, un absolvēja 28 studējošie, tai skaitā 2 studenti – Kirils 

Serebrjanskis un Krists Kalniņš – ir aizstāvējuši bakalaura darbus ar izcilību. 
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5. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „RISKU VADĪBAS UN 

APDROŠINĀŠANA” PILNVEIDEI 

Lai nodrošinātu bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” atbilstību 

darba tirgus prasībām, tā tiek regulāri pilnveidota.  

2016./2017. ak. g. ir veiktas izmaiņas studiju programmā, iekļaujot jaunus studiju kursus 

un mainot studiju kursu secību. 

5.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Risku vadība un 

apdrošināšana” plāns 2016./2017. ak. g. (pilna laika) 

Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

Pārbaudījums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads Kopā 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI – 20 KP 

1.Lietišķā angļu /vācu valoda 4       4 Eksāmens 

2.Matemātika 6       6 Eksāmens 

3.Lietišķā saskarsme 2       2 Eksāmens 

4.Tiesību zinības 4       4 Eksāmens 

5.Pētnieciskā darba metodoloģija   2     2 Eksāmens 

6.Vides, civilās un darba aizsardzības 

organizācija     2   2 

Eksāmens 

Kopā 16 2 2 0 20  

NOZARES STUDIJU KURSI – 36 KP 

7.Ekonomika 6       6 Eksāmens 

8.Ievads finansēs 2       2 Eksāmens 

9.Finanšu matemātika    4    4 Eksāmens 

10.Statistika 4       4 Eksāmens 

11.Demogrāfija    2    2 Eksāmens 

12.Uzņēmējdarbības organizēšana   6     6 Biz.pl. aizstāv. 

13.Varbūtību teorija 2       2 Eksāmens 

14.Vadībzinību pamati     2   2 Eksāmens 

15.Stratēģiskā vadīšana     2   2 Eksāmens 

16.Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda   4 2   6 Eksāmens 

Kopā 
14 10 12 0 36 
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Studiju kursi 

Kredītpunktu skaits 

Pārbaudījums 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads Kopā 

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI – 60 KP 

17.Risku vadības pamati 2       2 Eksāmens 

18.Starptautiskās  finanses     2   2 Eksāmens 

19.Informātika un datu analīze 4       4 Eksāmens 

20.Grāmatvedības pamati 2       2 Eksāmens 

21.Finanšu grāmatvedības pamati 2       2 Eksāmens 

22.Apdrošināšanas likumdošanas vide un 

tiesības     2   2 

Eksāmens 

23.Nodokļu sistēma   4     4 Eksāmens 

24.Apdrošināšana   4     4 Eksāmens 

25.Apdrošināšanas pakalpojumu 

mārketings un pārdošana  2   2 

Eksāmens 

Kursa darbs   2     2 Eksāmens 

26.Audits    2    2 Eksāmens 

27.Finanšu analīze un prognozēšana   4     4 Eksāmens 

28.Banku finanšu pakalpojumi     2   2 Eksāmens 

29.Projektu vadība un finanses     2   2 Eksāmens 

30.Pārapdrošināšana      2  2 Eksāmens 

31. Lietišķais pētījums     2   2 Eksāmens 

32.Apdrošināšanas veidi     2   2 Eksāmens 

33.Finanšu vadība       6 6 Eksāmens 

34.Aktuāru matemātika       4 4 Eksāmens 

35.Banku riski       2 2 Eksāmens 

36.Vērtspapīru tirgus un ieguldījumu 

fondi       4 4 

Eksāmens 

37.Risku matemātiskā analīze     2  2 Eksāmens 

Kopā 10 16 16 18 60  

BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI – 6 KP  

Brīvās izvēles studiju kursi   4    4 Eksāmens 

Brīvās izvēles studiju kursi   2  2 Eksāmens 

Kopā  4 2  6  

PRAKSE – 26 KP 

Prakse   8 8  16 Aizstāvēšana 

Prakse    10  Aizstāvēšana 

Kopā  8 8 10 26  

BAKALAURA DARBS –  12KP 

Bakalaura darbs    12 12 Aizstāvēšana 

Kopā    12 12  

Kopā: 160 KP 40 40 40 40 160  
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Kopš 2017. gada studiju modulī „Finanšu vadība” visiem studentiem, kuri nokārtojuši pārbaudījumu 

ar vērtējumu ļoti labi un augstāk, tiek piešķirta Skotu kvalifikācijas aģentūras (SQA) kvalifikācija “finanšu 

vadītājs”.  

2016. gada augustā tika pilnveidots brīvās izvēles studiju kursu klāsts. Brīvās izvēles C 

daļas studiju kursus studējošie izvēlējās no 2016. gada 29. septembra (protokols Nr. 8) Senāta 

sēdē apstiprinātā studiju kursa saraksta: reputāciju vadība; situāciju analīze; problēmu 

risināšanas prasmju attīstīšana; klientu attiecību vadīšana; otrā svešvaloda (vācu, krievu); 

pašnodarbināto personu grāmatvedība un nodokļi; uzņēmējdarbības uzsākšana; lielo datu 

analīze; starptautiskā biznesa nedēļa, sports un sabiedriskās aktivitātes. Brīvās izvēles kursus 

kopā apgūst studenti no dažādām studiju programmām, līdz ar to tiek veicināta un stiprināta 

starpdisciplinaritāte un arī studentu sadarbība. 

Studiju programmas īstenošanā kopumā bija iesaistīti 33 docētāji. 13 (40%) docētājiem ir 

doktora zinātniskais grāds, 3 docētāji turpina studijas doktarantūrā. 28 docētājiem (85%) BA ir 

pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu 

izpratni par zināšanu praktisko pielietojumu, studiju programmai piesaistīti arī 4 docētāji, kuri ir 

apdrošināšanas nozarē praktizējoši speciālisti un eksperti.  

2016./2017. ak. gadā turpinās sadarbību ar apdrošināšanas nozares pārstāvjiem – 

AAS BALTA un If P&C Insurance AS Latvijas filiāle. Tika piešķirtas nozares balvas – “Studiju 

programmas labākais students” un “Studiju programmas labākajais bakalaura darbs”. Studenti 

lietišķos pētījumus veica par apdrošināšanas nozarei aktuālajiem tematiem. 

Starptautiskās pieredzes iegūšanai 2016./2017. ak. gadā studenti piedalījās Nīderlandē un 

Vācijā organizētajās biznesa nedēļās.  

5.2.tabula 

Studentu dalība starptautiskajos pasākumos 

Vārds, Uzvārds Pasākums Norises vieta 

Alekss Jurčs 

Kristiāns Kuzmovs 

Maija Rabinoviča 

International Insurance Week 

Zweibrücken Germany 

Hochschule Kaiserslautern – 

University of Applied Sciences, 

Vācija 

Normunds Leimanis 

Rolands Einštāls 

Alekss Jurčs 

Katrīna Dubure 

Zinta Jēkabsone 

Gvido Apmanis 

Anete Dreimane 

Business Week Rotterdam School of Financial Management, 

Rotterdama, Nīderlande 
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Pamatojoties uz iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ekspertu ieteikumiem, 

studijām tiek attīstīta arī e-vide. 98% no studiju kursu mācību materiāliem ir pieejami Moodle 

sistēmā. Tiek arī izmantotas Moodle sistēmas sniegtās iespējas organizēt pārbaudījumus e-vidē 

un iesniegt patstāvīgos darbus. Tā rezultātā ir uzlabojusies informācijas apmaiņa starp docētājiem 

un studējošajiem un ir veicināta studiju kvalitātes paaugstināšanās. 
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6. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „ FINANŠU VADĪBA” 

PILNVEIDEI 

Maģistra studiju programma „Finanšu vadība” savas profesionālās specifikas dēļ nav plaši 

piedāvāta Latvijas augstskolu programmās, tādēļ BA maģistru studijas programmas  „Finanšu 

vadība” un „Finanses” uzskata par savu nišas produktu. Pieprasījums pēc šīs programmas 

beidzējiem joprojām ir augsts un turpmāko sešu gadu perspektīvā, programmas būs joprojām 

pieprasītas. Augsto pieprasījumu pēc šī programmas absolventiem raksturo tas, ka visi maģistra 

programmas studenti strādā savā specialitātē, daudziem no viņiem šīs programmas izvēle ir jau 

otrā izglītība, pārkvalificējot sevi darba tirgū. Savukārt par darba devēju augsto uzticību liecina 

tas, ka akadēmiskā gada laikā mērķtiecīgi tika uzrunāti programmas studenti, pieaicinot viņus 

konkrētiem amatu konkursiem. 

Izpildot MK noteikumu Nr.512 (2014.g.26.augusts) „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 22. un 55. punktus, pārskata periodā tika 

palielināts kontaktstundu skaits vienam kredītpunktam: 12 akadēmiskās stundas darbam 

auditorijā un 28 akadēmiskās stundas – patstāvīgajām studijām un konsultācijām. 

Pamatojoties uz 2016.gada 12.maija Studiju programmas padomes sēdē izteiktajiem darba 

devēju ieteikumiem un pēc to apspriešanas 2016.gada 2.jūnija Finanšu katedras sēdē (protokols 

Nr.5) pieņemtajiem lēmumiem, maģistra studiju programmā „Finanšu vadība” tika veikti 

grozījumi studiju kursu „Pētniecības metodes biznesā” aizstājot ar „Pētniecības metodes finanšu 

vadībā”. Tādejādi pastiprinot nepieciešamās prasmes pētniecības metožu pielietošanā finanšu 

vadības pētījumos (tabula 5). Grozījumi  Senātā tika apstiprināti 27.09.2016., protokols Nr.8. 

 

5. tabula 

Banku augstskolas maģistra profesionālā augstākās izglītības 

pilna laika studiju programma „Finanšu vadība” 

Kursu nosaukums Docētāji KP 
Pārbaudes 

veids 

plānojums 

semestris 

1 2 

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN 

PRAKSĒ 

Finanšu vadība un 

starptautiskās finanses 

I.Mavļutova 

K.Lešinskis 
2 Eksāmens 2  

Investīciju un finanšu 

vadība uzņēmumā 

J.Moskaļuks/K.Ketners 

T.Mavrenko/K.Subatnieks 
4 Eksāmens 4  

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI 

Pētniecības metodes finanšu 

vadībā 
A.Spilbergs 2 Eksāmens 2  
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Finanšu modelēšana un 

prognozēšana 

G.Petere 

J.Hermanis 
4 Eksāmens 4  

Izvēles kursi - 2KP 

Ilgtspējīgā līderība B.Baltača 2 Eksāmens 2  

Radošā domāšana I.Miķelsone 2 Eksāmens 2  

PRAKSE – 6 KP 

Prakse  Karjeras centrs 6 Aizstāvēšana  6  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maģistra darbs  Vadītājs 20 Aizstāvēšana  20 

Kopā: 40  20 20 

Avots: BA Senāta sēdes protokols Nr.8, 2016. 

 

Pēc teorētiskās daļas apguves, prakses laikā, tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, 

iegūstot studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūstot 

praktisko iemaņu kopumu, kas nepieciešamas finanšu analītiķim. Papildus jau iepriekš 

noslēgtajiem 84 ilgtermiņa prakses līgumiem starp Banku augstskolu un darba devējiem, 

2016. gadā ir noslēgti trīs līgumi ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA „Rīgas 

namu pārvaldnieks” un SIA „Bioorganic  Earthworm Compost” (BA KC dati, 2016). 

Maģistru darbu izstrādes periodā rīkotie semināri un priekšaizstāvēšanas, kuros studenti 

kopā ar darbu vadītājiem analizē paveikto un uzklausa ieteikumus darba turpmākai izstrādei, 

iegūst ar vien plašāku popularitāti, jo studenti aktīvi apmeklē arī tos seminārus, kuros tiek 

prezentēti citu kursa biedru pētījumi, aktīvi iesaistās to apspriešanā, sniedzot profesionālus 

ieteikumus.    

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 11 docētāji. 5 docētājiem (45%) ir doktora 

zinātniskais grāds, savukārt 2 (22%) minētās studiju programmas pasniedzēji turpina studijas 

doktorantūrā, 7 docētājiem Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta.  

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem individuāla pieeja tiek nodrošināta 

trijos veidos: mazs studentu skaits grupās, individuāli patstāvīgie darbi studiju kursa laikā 

un konsultācijas. Visu studiju kursu norisē ir paredzētas studentu regulāras individuālās 

konsultācijas saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku. Nepieciešamības gadījumos, 

pasniedzēji ir piedāvājuši papildus konsultācijas studiju kursa padziļinātai apguvei.  

Studenti regulāri izmanto komunikācijas iespējas ar programmas vadību, lai konsultētos 

viņiem interesējošos jautājumos vai risinātu savas problēmas. 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu - aizstāv 

maģistra darbu. 2016./2017. ak.g. ar vērtējumu „ļoti labi” un „teicami” savus maģistra darbus 

aizstāvēja 18 no 34 profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” studentiem 

(6.tabula):  
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6. tabula 

Izcili un teicami aizstāvēto maģistra programmas „Finanšu vadība” pētījumu autori un 

darbu tēmas 2016./2017.ak.g. 

Nr. Uzvārds, vārds Tēma 

1.  Kalniete Sannija  
Līdzsvarotās mērķu noteikšanas metodes izmantošana 

uzņēmumu finanšu rezultātu paaugstināšanai  

2.  Veisa Egija  
Akciju cenu dinamikas analīze uzņēmumu finanšu rezultātu 

paziņošanas periodos  

3.  Braslavs Mārtiņš  Ieguldījumu portfeļa izveidošana riska apstākļos  

4.  Gucols Aleksandrs  
Iespēju analīze saņemt ienākumu finanšu tirgos 

neprofesionālim, izmantojot dažādas stratēģijas  

5.  Jamščikova Svetlana  Riska apdrošināšanas pakalpojumu vērtējums Latvijā  

6.  Jermacāne Austra  
Pašvaldību nodokļu ieņēmumu izmaiņas administratīvi 

teritoriālās reformas ietekmē  

7.  Labejs Ojārs  
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas 

uzraudzības problēmas Latvijas kredītiestādēs 

8.  Martinsone Jana  
Tiešo investīciju novērtējums komerciālajā nekustamajā 

īpašumā  

9.  Meiere Justīne  
Stratēģiskās vadības loma nebanku finanšu sektorā finanšu 

rezultātu paaugstināšanai 

10.  Roķis Mārtiņš  
Tehniskās analīzes pielietojums valūtas tirgū, balstoties uz 

statistisko varbūtību  

11.  Sapale Anna  
Darba aizsardzības pasākumu ekonomiskais novērtējums 

VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā  

12.  Urtāne Kristīne  
Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu patiesās vērtības atspoguļojums 

uzņēmumu gada pārskatos  

13.  Agļamovs Aleksandrs  
Tehniskās analīzes indikatoru izmantošana valūtas kursu 

prognozēšanā  

14.  Andersons Jānis  
Latvijas komercbanku pelnītspēju ietekmējošo faktoru 

vērtējums  

15.  Glanca Sabīne  
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijas 

azartspēļu sektorā  

16.  Sapričjana Tatevika  

Efektīvā maksātnespējas novērtēšanas un bankrota 

prognozēšanas metožu pielietošana Latvijas būvniecības 

nozares uzņēmumos  

17.  Sārtaputne Inese  Finanšu instrumentu ietekme uz jaunuzņēmumu attīstību 

18.  Gaižutis Roberts  
Zivsaimniecības nozares uzņēmumu kreditēšanas problēmas 

Latvijā  

Avots: BA maģistra studiju programmas „Finanšu vadības” Valsts pārbaudījumu komisijas 

sēdes protokoli (2016.,2017.) 

 

Sakarā ar dinamisku studiju plānojumu un īso apmācību periodu, ERASMUS studiju 

iespējas maģistra programmas „Finanšu vadība” studenti neizmantoja.  

 

 



 30 

7. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „ FINANSES” PILNVEIDEI 

Maģistra studiju programma „Finanses” ir BA nišas produkts kopš programmas 

pirmreizējās akreditācijas. Pieprasījums pēc šīs programmas beidzējiem joprojām ir augsts. Šīs 

programmas absolventiem ir plašas iespējas strādāt savā specialitātē.  

Profesionālo organizāciju pārstāvji (LRTK un LDDA) un darba devēji apliecina, ka 

Finanšu virziena studiju programmu absolventiem ir labas izredzes atrast darbu, kas atbilst 

tautsaimniecības attīstības tendencēm.  

2016.gada 29.septembra Finanšu katedras sēdē (protokols Nr.7)  pieņemto lēmumu 

rezultātā tika rosināti grozījumi un papildinājumi (apstiprināti Senāta sēdē protokols nr.8, 

2016. gada 27. septembris), BA Uzņemšanas noteikumos sākot ar 2017./2018.ak.g., paplašinot 

uzņemamo pretendentu loku un vienlaicīgi nodrošinot papildus nozares studiju kursu apguvi 

20KP apmērā. Tika ierosināts īstenot programmu ar 1,5; 2; un 2,5 gadu ilgumu, nosakot, ka:  

1,5 gadu studiju ilgums ir pretendentiem ar profesionālo bakalaura grādu vai iegūtu 5.līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju finansēs, ekonomikā, vadībzinībās; 

2 gadu studiju ilgums, ir pretendentiem ar profesionālo bakalaura grādu  citās zinātnēs, ar 

nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā; 

2,5 gadu studiju ilgums, ir pretendentiem ar akadēmisko bakalaura grādu, ar nosacījumu, ja ir 

vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā (7.tabula): 

Lai nodrošinātu pretendentu veiksmīgas studijas,  ar studiju programmas pretendentiem tika 

veiktas pārrunas. 

7. tabula 

Banku augstskolas maģistra profesionālā augstākās izglītības 

pilna laika studiju programma „Finanses” 

Kursa nosaukums Docētājs KP 
Pārbaudes 

veids 

Plānojums 

semestris 

1 2 3 4 5 

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN PRAKSĒ 

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI 

PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI 

Kopīgie nozares studiju kursi* 20*  

Finanšu grāmatvedība un nodokļi A.Ziemele 

B.Pūle 
6* Eksāmens 6* 

    

Uzņēmumu finanses 6*  

1. daļa. Vadības grāmatvedība (2KP) G.Innuse  Eksāmens 2*     

2. daļa. Finanšu analīze (2KP) I.Mavļutova  Eksāmens 2*     

3. daļa.  Risku vadība (2KP) T.Mavrenko  Eksāmens 2*     

Statistika  D.Kriķis 2* Eksāmens 2*     
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Kursa nosaukums Docētājs KP 
Pārbaudes 

veids 

Plānojums 

semestris 

1 2 3 4 5 

Finanšu ekonometrija A.Spilbergs 2* Eksāmens 2*     

Angļu valoda finansistiem S.Kraže 

S.Ozoliņa 
2* Eksāmens 2* 

    

Kvalitāte un vides pārvaldība Dz.Atstāja 2* Eksāmens 2*     

Finanšu sektora studiju kursi 6   6    

Banku vadība (2KP) U.Zālītis  Eksāmens  2    

Apdrošināšanas finanšu vadība (2KP) M.Krastiņš  Eksāmens  2    

Latvijas tautsaimniecības perspektīvas 

(2KP) 

S.Titova 

J.Strautmanis 
 Eksāmens  2 

   

Investīciju vadība (2KP) J.Moskaļuks  Eksāmens  2    

HUMANITĀRIE UN SOCIĀLIE STUDIJU KURSI 2    2   

Radošā domāšana (2KP) L.Dubkevičs  Eksāmens   2   

Intelektuālā īpašuma aizsardzība (2KP) S.Šreibere  Eksāmens   2   

Starpkultūras saskarsme (2KP) S.Kraže  Eksāmens   2   

Korporatīvā sociālā atbildība (2KP) J.Strautmanis  Eksāmens   2   

Ilgtspējīgā līderība (2KP) B.Baltača  Eksāmens   2   

NOZARES OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI 

Uzņēmuma finanšu vadība 

1. daļa. Finanšu grāmatvedība un 

analīze  

G.Innuse 
2 Eksāmens  2 

   

2. daļa. Finanšu vadība T.Mavrenko 4 Eksāmens  4    

Finanšu tirgi 

1. daļa. Finanšu tirgi A.Fomins 2 Eksāmens   2   

2. daļa. Modelēšana un prognozēšana  G.Petere, 

J.Hermanis 
4 Eksāmens   4 

  

3. daļa. Ieguldījumu fondi A.Spilbergs 2 Eksāmens   2   

Sabiedriskā sektora finanses 

1. daļa. Sabiedriskā sektora ekonomika 

un finanses 

K.Ketners 
2 Eksāmens  2 

   

2. daļa. Nodokļu politika Eiropas vidē K.Ketners 2 Eksāmens  2    

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI 

Ilgtspējīga organizācija un vadība 

1. daļa. Stratēģiskā vadīšana T.Volkova 2 Eksāmens  2    

2. daļa. Stratēģiskā finanšu vadība I.Mavļutova 2 Eksāmens  2    

3. daļa. Projektu vadīšana un 

finansēšana 

E.Pudzis 
2 Eksāmens   2 

  

Pētniecības metodes biznesā J.Strautmanis 2 Eksāmens   2   

PRAKSE 

Prakse Karjeras 

centrs 
6 

Aizstāvēšana 
  6  

 

Prakse Karjeras 

centrs 
20 

Aizstāvēšana 
   20* 

 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS 

Maģistra darbs Vadītājs 20 Aizstāvēšana   
 

20 20* 

   Kopā: 20* 20 20 20 20* 

* jāapgūst studentiem ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu, profesionālo bakalaura grādu un/vai iegūtu 

5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju citās  zinātnēs, kas nav finanses, ekonomika vai vadības zinātne 
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Viens kredītpunkts saskaņā ar Augstskolu likuma 1. pantu atbilst studējošā darba apjomam 

– 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa: 12 akadēmiskās stundas paredzētas darbam 

auditorijā un 28 akadēmiskās stundas – patstāvīgajām studijām un konsultācijām. 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti BA tiek atzīsti 

atbilstoši nolikumam  „Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 

studiju rezultātu atzīšanu” (apstiprināts Senāta 17.12.2013. sēdē, prot.12). Nolikums izstrādāts 

saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. Profesionālajā pieredzē 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanai, pārskata periodā, dokumentus iesniedza 6 studenti. 

Programmas ietvaros tiek sekmēta pētījumu veikšanas un zinātniskā darba izstrādes 

prasme, kas nodrošina iespējas programmas beidzējiem turpināt studijas doktorantūrā. Pēc 

programmas audita veikšanas, ar programmas Padomes akceptu, BA Finanšu katedrā tika 

izskatīti un ieteikti virzīšanai Senātā 2 izvēles studiju kursi: Investīciju vadība 2KP un Latvijas 

tautsaimniecības perspektīvas 2KP apjomā. Studiju kursa „Latvijas tautsaimniecības 

perspektīvas” mērķis ir aktuālu tautsaimniecības problēmu identificēšanas un zinātniski 

pētniecisko prasmju attīstīšana, jo šī kursa noslēgumā studentam jāiesniedz referāts par 

maģistra darba tēmai atbilstošu pētījumu un zinātnisko publikāciju analīzi, svarīgākajiem 

secinājumiem.  

Programmas īstenošanā ir iesaistīti 25 docētāji. 12 docētājiem (48%) ir doktora zinātniskais 

grāds, savukārt 3 minētās studiju programmas pasniedzēji pašlaik turpina studijas doktorantūrā. 

21 docētājiem (84%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju procesa 

kvalitāti, studiju programmai piesaistīti arī 4 docētāji, kam Banku augstskola nav pamatdarba 

vieta, bet, kas ir eksperti savā nozarē (2017). 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu - aizstāv 

maģistra darbu. Līdz 2016./2017.ak.gadam studenti, ar akadēmisko bakalaura grādu, aizstāvēja: 

vispirms diplomdarbu un tikai pēc tam maģistra darbu. Integrējot programmā izmaiņas (Senāta 

protokols nr.9, 2016.g.4.oktobrī), kuras izdarītas atbilstoši grozījumiem 2014.gada 26.augusta 

Ministru kabineta noteikumos Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu” ar 2017./2018.ak.g. tiek izslēgta prasība diplomdarba 

(10 kredītpunktu apmērā) aizstāvēšanai un samazināts prakses apjoms no 26 kredītpunktiem uz 

20 kredītpunktiem. 
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Studenti veic pētījumus savos maģistra darbos un sasniedz izcilus rezultātus. 

2016./2017.ak.g. ar vērtējumu 10 (izcili) savus maģistra darbus aizstāvēja 3 profesionālās 

maģistra studiju programmas „Finanses” studenti (8.tabula): 

 

8. tabula 

Izcili aizstāvēto maģistra programmas „Finanses” pētījumu autori un darbu tēmas 

Nr. Uzvārds, vārds Tēma 

1.  Rozenberga Kristīne  Uzņēmuma SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” tirgus vērtība un 

tās paaugstināšanas iespējas  

2.  Armanovs Arturs  Ķīmiskās ražošanas uzņēmuma restrukturizācijas ietekme uz 

uzņēmuma vērtību  

3.  Mjaņa Raitis  AS „SEB banka" likviditātes analīze un pārvaldība iespējamos 

stresa apstākļos  
Avots: BA maģistra studiju programmas „Finanses” Valsts pārbaudījumu un kvalifikācijas piešķiršanas komisijas 

sēdes protokoli 2017.g. 

 

Lai veicinātu Banku augstskolas studentu integrāciju un apriti starptautiskā līmenī, kas ir 

būtisks priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, Banku augstskola 

ir aktīva līdzdalībniece ES studentu apmaiņas programmā ERASMUS sniedzot iespēju studentiem 

pieteikties stipendijai 3 līdz 10 mēnešu studijām Banku augstskolas sadarbības partneru 

augstskolās. 2016./2017. ak.g. apmaiņas programmas iespējas Nīderlandē Radboud Universiteit 

Nijmegen izmantoja divas maģistra programmas „Finanses” studentes - Ieva Mētra un Laura 

Milošauska. 
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8. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „STARPTAUTISKĀS 

FINANSES UN BANKU DARBĪBA” PILNVEIDEI 

Maģistra studiju programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” tiek īstenota kā 

starpdisciplināra studiju programma, ciešā sadarbībā ar Šveices Biznesa skolu (SBS Swiss 

Business School, www.sbs.edu) Cīrihē, Šveicē. Studējošajiem  ir iespēja iegūt grādus no abām 

skolām. Sadarbība ar Šveices biznesa skolu nodrošina programmas starptautisko virzienu un 

absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū, studiju kursos iesaistot starptautiski atzītos 

mācību spēkus un praktiķus. Pašlaik šī ir vienīga profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programma Latvijā, kas nodrošina specializāciju starptautiskajās finansēs un banku 

darbībā, nodrošinot vienlaicīgi iespēju iegūt MBA grādu no ārzemju partnerskolas.  

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts Banku augstskolas profesionālā 

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

"Finansists", kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim un 7. Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim., ka arī Šveices biznesa skola 

piešķir programmas absolventiem maģistra grādu „Master of Business Administration”. Katra 

skola un tās programmas ir akreditētas neatkarīgi viena no otrās, sadarbības iespējas diplomu 

piešķiršanā ir atrunātas Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas sadarbības līgumos. 

 2008.-2017.gados, Francijas uzņēmuma SMBG, kas specializējas augstākās izglītības un 

profesionālās orientācijas jautājumos, izveidotā organizācija Eduniversal un tās Starptautiskā 

zinātniskā komiteja ierindojusi Banku augstskolu starp 1000 labākajām pasaules biznesa skolām 

un universitātēm. Kopš 2011.gada, kad tika uzsākts maģistra studiju programmu novērtējums pēc 

jomām un reģioniem (labāko programmu reitings), programma tika atzīta par vienu no 20 

labākajām maģistra studiju programmām uzņēmuma finanšu (Corporate Finance) jomā 

Austrumeiropas reģionā. 2017.gadā reitinga vieta ir Nr.12 (http://www.best-

masters.com/ranking-master-corporate-finance-in-eastern-europe.html).  

Pirmo reizi programma tika akreditēta 2007.gadā uz maksimālo termiņu 6 gadi - līdz 

2013.gada 31.decembrim (akreditācijas lapa Nr.003-1164, akreditācijas komisijas 2007.gada 

6.jūnija lēmums Nr.2066). Banku augstskolas ekonomikas virziena novērtēšanas laikā 

programma tika atzīta par 1.grupas programmu, visam virzienam tika piešķirta akreditācija uz 

maksimālo termiņu līdz 2019.gada 25.jūnijam. 2017.gada 13.-15.februārī, Banku augstskolas 

ekonomikas virziena pārakreditācijas ekspertu vizītes laikā, programma ir saņēmusi augstu 
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novērtējumu 4 visos vērtēšanas  kriterijos, izņemot programmas struktūru (vērtējums 3), un tika 

pārakreditēta uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. 

Izmantojot virziena pārakreditācijas sniegtas iespējas, programmā tika veiktas būtiskās 

izmaiņas, samazinot studiju ilgumu studējošajiem ar iepriekšējo akadēmisko izglītību no 2,5 

gadiem uz 2 gadiem, kā rezultātā tika atcelts diplomdarbs un samazināta profesionālā prakse par 

6 KP. Programmas plāns ar izmaiņām (apstiprinātas Banku augstskolas 04.10.2016. Senāta sēdē) 

ir atspoguļots 9.tabulā.  

9.tabula 

Banku augstskolas maģistra profesionālā augstākās izglītības pilna laika studiju 

programma „Starptautiskās finanses un banku darbība” plāns 

 
 

 

Studiju kursi KP Pārbaudī

-jums 
1.sem. 

(sept.-
dec.) 

2.sem. 

(janv.-
aug.) 

3.sem. 

(sept.-
dec.) 

4.sem 

(janv.-
aug.) 

Docētājs   

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares teorijā un praksē (A - 

obligātā daļa, B* - izvēles daļa) 
A Mārketinga vadība  2   Dita Danosa Eks. 

A Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi  2   Anton 

Lominadze 

Eks. 

A Finanšu vadība 2    Tatjana 

Mavrenko 

Eks. 

A Finanšu grāmatvedība un analīze 2    Tatjana 

Mavrenko 

Eks. 

A Jauno uzņēmumu dibināšana 4    Bert Wolfs Eks. 

A Vadības ekonomika 2    Kristaps 

Lešinskis 

Andrejs 

Jakobsons 

Eks. 

A Starptautiskā finanšu vadība 4    Carl-Gustaf 

Malmstroem 

Eks. 

A Vērtspapīru investīciju analīze 4    Sudhindra 

Bhat 

Eks. 

A Nākotnes finanšu darījumi un opcijas  2   Thomas 

Signer 

Eks. 

A Risku vadība  2   Elchin Jafarov Eks. 

B* Nodokļu plānošana  2   Kārlis Ketners Eks. 

B* Aktīvu un fondu pārvaldīšana  2   Andris Fomins Eks. 

B* EXCEL finansēs  2   Elchin Jafarov Eks. 

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinības kursi (A - obligātā daļa, B*  - izvēles daļa) 

A Projektu izstrāde un vadība  2   Elita Sproģe Eks. 

A Informatīvo sistēmu vadīšana  2   Elchin Jafarov Eks. 

B* Biznesa Pētniecība  2   Elchin Jafarov Eks. 

B* Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide  2   Ingrīda 

Kariņa-

Bērziņa 

Eks. 

B* Cilvēkresursu vadīšana  2   Ingrīda Blūma Eks 

B* Intelektuālais īpašums   2   Ingrīda 

Kariņa-

Bērziņa 

Eks. 
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B* Koučings biznesa izaugsmei   2   Kristaps 

Lešinskis 

Eks. 

A Komunikāciju prasmes biznesā 2    Heinrich 

Furrer 

Eks. 

B* Pārrunu vadīšana un konfliktsituāciju 

risināšana 

 2   Daniels 

Pavļuts 

Eks. 

B* Komercdarbības ētika  2   Tatjana 

Volkova 

Eks. 

B* Ilgtspējīgā līderība  2   Brigita 

Baltača 

Eks. 

B* Radošā domāšana  2   Kenneth 

Agerholm 

Eks. 

B* Latviešu valoda (ārzemju studentiem)  2   Astrīda 

Ģēģere-

Zetterstroma 

Eks. 

Prakse  
B Profesionālā prakse  6   Karjeras 

centrs 

Aizstāv. 

B Profesionālā prakse 1   20 1  Karjeras 

centrs 

 

Valsts pārbaudījumi  
B Maģistra darbs   20  20 1 Darba vadītājs Aizstāv. 

 Kopā: 60 KP/ 90 ECTS 20 20 20    

 Kopā: 80 KP/ 120 ECTS 20 20 20 20   

 

No B* brīvās izvēles kursiem jāizvēlas vismaz 1. Brīvās izvēles kursi tiek noteikti akadēmiskajām gadam par 

nozares aktuālām  tēmām vai nepieciešamām  iemaņām. 
1- prasības 2 gadu studējošiem. 

  

Galvenie ekonomikas vierziena pārakeditācijas ekspertu ieteikumi ir šādi: 

- Moodle aktīvā lietošana; 

- Studiju kursu sadrumstalotības samazināšana; 

- Izvēles kursu iespēju paplašināšana; 

- Ātrās aptaujas aplikācijas ieviešana; 

- Programmas unikālo vērtību plašākā popularizēšana; 

- Iesaiste starptautiskajos pētījumu un inovāciju projektos; 

- Pētniecības paplašināšana starptautiskajā līmenī; 

- Aktīvā dalība ERASMUS+ projektos; 

- Docētāju zinātnisko publikāciju skaita palielināšana starptautiskajos avotos. 

Lai izpildītu ekspertu ieteikumus, 2016/2017.ak.gadā programmā tika veikti šādi 

uzlabojumi: 
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- Programmā ir iesaistīti viesdocētāji, tai skaitā no ārzemēm; programmas direktore un 

koordinātore sniedz tehnisku atbalstu viesdocētājiem studiju kursu materiālu 

izvietošanā Moodle un pieejamības nodrošināšanā studentiem; 

- Pēc katra studiju kursa studentiem ir nosūtīta aptauja, kā arī programmas direktore un 

koordinātore tiekas ar grupu un izrunā studiju lietas un studentu apmierinātību ar 

studiju kvalitāti; 

- 1 students piedalījās ERASMUS+ studiju apmaiņā: Dāvis Danilāns, IPAG Nicā, 

Francijā; 

- Lai paplašinātu sadarbību ar partneri Šveices biznesa skolu arī pētniecības jomā, tika 

parakstīts nodomu līgums par sadarbību pētniecības jomā, kā arī tika unificēti 

bakalaura un maģistra darbu izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie norādījumu (pirms 

tam bija atsevišķi Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas metodiskie 

norādījumu, tagad ir kopēji noteikumi, ar uzsvaru uz statistikas metožu pielietošanu 

pētniecībā).    

 

2016./2017.ak.gadā, studiju programmā uzsāka studijas 20 studenti, un absolvēja 24 

studējošie, tai skaitā 4 studenti – Diāna Fjodorova, Tatjana Mavrenko, Artjoms Ševčenko un 

Zane Zamuška – ir aizstāvējuši maģistra darbus ar izcilību, un 9 studējošie – Reinis Cinītis, 

Edmunds Dukulis, Diāna Fjodorova, Einārs Garoza, Tatjana Mavrenko, Mihails Pavlovs, Aļfija 

Vahitova, Lauma Vernere un Zane Zamuška – absolvēja programmu ar izcilību (sarkaniem 

diplomiem).  

 

 

 

 

 


