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Pēdējo desmitgažu laikā 2020.gads uzskatāms par būtisku izmaiņu gadu.
Gadu, kurā ar COVID-19 pandēmiju saistītie notikumi ir būtiski ietekmējuši
pasaules ekonomiku, katru organizāciju un katru indivīdu. Gadu, kurā ikviens
ir centies pielāgoties jaunajiem apstākļiem, turpināt dzīvot un strādāt. Gadu,
kurā ikviena organizācija darbības turpināšanai ir meklējusi jaunus
risinājumus un ieviesusi jauninājumus.

Arī Banku augstskolai 2020.gads bijis izmaiņu gads, kurā izmaiņas notikušas iekšēju un ārēju
apstākļu ietekmē. Ir notikušas izmaiņas augstskolas vadībā un lēmējinstitūcijās – darbu uzsācis
jauns rektors un prorektori, ievēlēts jauns Satversmes sapulces un Senāta sastāvs. Ir ieviestas
jaunas studiju īstenošanas formas – attālinātās un hibrīdstudijas. Neskatoties uz dažādiem
ierobežojumiem, ir aktīvi turpināta zinātniskā darbība, starptautiskā sadarbība, augstskolas
attīstības projektu īstenošana un sabiedrības izglītošana finanšu pratības, ilgtspējas un
kiberdrošības jautājumos. Uzsākti jauni, nozīmīgi Latvijas Zinātņu padomes fundamentālie un
lietišķie pētījumi. Izveidota un licencēta jauna bakalaura studiju programma “Biznesa procesu
vadība”. Attīstīti atbilstoši tehnoloģiskie risinājumi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu studiju un
pētniecisko darbību jaunajos apstākļos. 

Visas šis pārmaiņas ir bijušas iespējamas, pateicoties Banku augstskolas kolektīvam, kurš jaunos
apstākļus uzskatīja par izaicinājumu nevis apgrūtinājumu. Ikviens Banku augstskolas darbinieks
šajā gadā ir centies apgūt daudz jaunu zināšanu un prasmju, sadarboties ar kolēģiem, rast radošus
risinājumus, lai savu darbu paveiktu iespējami visaugstākajā kvalitātē un Banku augstskolas
studenti iegūtu profesionālas kompetences visaugstākajā līmenī. 2020.gadā nozīmīgu ieguldījumu
augstskolas attīstībā snieguši arī studenti, kuri turpinājuši studijas jaunajos apstākļos un ar saviem
ieteikumiem pilnveidojuši studiju procesu. Būtisku ieguldījumu studentu saliedēšanā veikusi
Banku augstskolas studentu pašpārvalde.

2020.gads ir devis arī jaunus impulsus augstskolas tālākajai attīstībai. Strauji mainoties darba videi
un patērētāju uzvedībai, pastiprinoties digitālai transformācijai visās dzīves jomās, ir būtiski veikt
izmaiņas augstskolas attīstības stratēģijā – pilnveidot esošos un ieviest jaunus izglītības produktus,
attīstīt zinātnisko darbību vēl augstākā līmenī un pilnveidot augstskolas pārvaldību atbilstoši šīm
izmaiņām. Esmu pārliecināta par Banku augstskolas spēju ātri mainīties un ticu, ka spēsim šīs
pārmaiņas ieviest. Pārliecības pamatā ir Banku augstskolas spēja jau 29 gadus īstenot savu misiju: 

“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.” 

Līga Peiseniece
 Banku augstskolas rektore

Dr.sc.admin., asociētā profesore



1.1. JURIDISKAIS STATUSS UN
DIBINĀŠANAS VĒSTURE
 
Banku augstskola (turpmāk tekstā arī –
Augstskola) ir atvasināta publiska persona, kas
atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas
pārraudzībā.[1] 

Banku augstskola dibināta 1997. gada 30.
decembrī ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 1997. gada 30. decembra rīkojumu Nr.
675 "Par Banku augstskolas dibināšanu".
Augstskola dibināta uz Latvijas Banku koledžas
(LBK) un Latvijas Banku akadēmijas (LBA)
bāzes. LBK dibināta 1992. gada jūnijā, kura
1996. gada 3. janvārī saņēma licenci ar
tiesībām uzsākt augstskolas studiju programmu
īstenošanu Latvijas Banku akadēmijā. Banku
augstskola ir Latvijas Bankas struktūrvienības
— Latvijas Banku koledžas — tiesību,
pienākumu, saistību, arhīva, kustamās mantas
un intelektuālā īpašuma pārņēmēja.[2]
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- Studiju programmu realizācija;
- Zinātnisko pētījumu veikšana;
-Tālākizglītības programmu īstenošana.  

1.2. DARBĪBAS VIRZIENI 
 
Banku augstskolas darbības virzieni, saskaņā
ar tās Satversmi, ir: 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=155880
http://likumi.lv/doc.php?id=155880


1.3. PĀRVALDES INSTITŪCIJAS UN
STRUKTŪRA 

Augstskolas pārstāvības, vadības un
lēmējinstitūcijas ir [3]: 
-Satversmes sapulce (priekšsēdētājs
J.Strautmanis),
-Senāts (priekšsēdētājs K.Lešinskis), 
-Rektors (līdz 17.08.2020. rektors
A.Sarnovičs, no 18.08.2020. līdz 30.11.2020.
rektora p.i. A.Nātriņš, no 01.12.2020. rektore
L. Peiseniece), 
-Revīzijas komisija (priekšsēdētājs 
J. Hermanis), 
-Akadēmiskā šķīrējtiesa (priekšsēdētāja
I.Mavļutova).

2020. gada 26. augustā apstiprinātas izmaiņas
Banku augstskolas Satversmes sapulces
nolikumā un Senāta nolikumā, kā arī 2020.
gada septembrī ievēlēts jauns Satversmes
sapulces sastāvs: 

·akadēmiskā personāla pārstāvji: L.Peiseniece,
B.Dzērve, S.Kraže, J.Hermanis, J.Fomins,
A.Spilbergs, J.Grasis, K.Lešinskis, M.Krastiņš,
I.Kozlovska, K.Ketners, T.Mavrenko, E.Lielā,
A.Ģēģere- Zetterstroma, S.Ozoliņa, G.Innuse,
J.Kuzmina, I.Mavļutova, I.Uvarova, A.Stonāne,

·administrācijas un vispārējā personāla pārstāvji:
A.Nātriņš, M.Strads, G.Lapiņa, L.Čable,
A.Vinceviča, L.Ancāne, A.Lukstiņa,

·studējošo pārstāvji: K.Šulte, K.Zeiļuks, I.Mančass,
A.Roderte, L.Zaķe, L.Priedīte, S.Brice.

Citu pārvaldes institūciju sastāvs 2020. gadā: 

Senāta locekļi: K.Lešinskis, L.Peiseniece,
J.Strautmanis, B.Dzērve, G.Innuse, S.Ozoliņa,
A.Spilbergs, J.Hermanis, A.Ģēģere-Zetterstroma,
K.Ketners, I.Mančass,  K.Zeiļuks,  E.Lempa.

Revīzijas komisijas pārstāvji:  J.Hermanis,
T.Mavrenko, M.Krastiņš, K.Lešinskis, A.Spilbergs,
I.Mančass. 

Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvji: I.Mavļutova,
I.Uvarova, K.Zeiļuks. A.Ģēģere-Zetterstroma,
E.Lielā, A.Fomins.
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Uz gada pārskata sagatavošanas brīdi spēkā esoša ir Senāta 2020. gada 15.decembra sēdē
(protokola Nr. 12) apstiprinātā Banku augstskolas struktūra. 

2020. gada 9. jūnijā Banku augstskolas Senātā pieņemts lēmums par Banku augstskolas aģentūras
"Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža” likvidāciju, lēmumā noteikts, ka koledža savu
darbību beidz līdz 2020. gada 30. novembrim. 
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1.4. MISIJAS VĒSTĪJUMS UN
STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Misija: 
-Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un
biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām.
Mūsu augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas
studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība,
profesionāls un radošs personāls, studentu un
absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar
finanšu un biznesa pasauli. 
 
Vīzija: 
-Banku augstskola – uzticams un starptautiski
atzīts partneris personības izaugsmei. 
 
Vērtības: 
-Personība; 
-Sadarbība; 
-Piederība. 
 

Banku augstskolas ilgtspēja balstīta uz četriem
principiem: 
1.Latvijā un ārvalstīs atzītu un akreditētu
programmu piedāvājums; 
2.Darba devēju un sabiedrības vajadzībām
atbilstošs studiju saturs; 
3.Potenciālo studentu pieprasītas studiju
programmas; 
4.Atbilstoša infrastruktūra, cilvēkresursi un
augstskolas finanšu stabilitāte. 

BA galvenie stratēģiskie mērķi laika periodam
2018.-2023. gadam ir noteikti šādi: 

1.Īstenot augstas reputācijas, starptautiski
atzītas studiju programmas biznesa vadības
un finanšu specializācijās, kas tās absolventiem
sniedz kompetenci ar augstu pievienoto vērtību. 

2.Nodrošināt kvalitatīvu zinātnisko un lietišķo
pētniecību finanšu un biznesa vadības jomās,
iesaistoties akadēmiskajam un zinātniskajam
personālam un studējošajiem. 

3.Nodrošināt kvalitatīvu studiju vidi un
modernu infrastruktūru, kas atbalsta
pilnvērtīga studiju procesa īstenošanu un
sadarbību ar ārējiem partneriem. 

4.Nodrošināt augstākās izglītības tiešu iesaisti
sociāli ekonomiskajā attīstībā, īstenojot
Augstskolas un sabiedrības mijiedarbību
starpaugstskolu, publiskā un privātā partnerībā. 

5. Nodrošināt efektīvi pārvaldītu, pētniecībā
balstītu, uz sadarbību vērstu Latvijā un
starptautiski atpazītas un konkurētspējīgas
augstskolas darbību. [4]
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https://www.ba.lv/augstskola/kopsavilkums/misija-vizijas-strategija/


1.5. 2020. GADA GALVENIE UZDEVUMI

1.Sagatavošanās studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
akreditācijai   - paveikts
2.Sagatavošanās studiju programmas “Biznesa procesu vadība” licencēšanai - paveikts
3. Sagatavošanās Banku augstskolas kā zinātniskās institūcijas starptautiskajam izvērtējumam -
paveikts
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2.1. ĪSTENOTIE STUDIJU VIRZIENI UN STUDIJU PROGRAMMAS 

Banku augstskola 2020./2021.ak.g. Latvijas augstākās izglītības tirgū piedāvā 16 profesionālās
studiju programmas divos studiju virzienos: finanšu programmas - studiju virzienā „Ekonomika”
un uzņēmējdarbības programmas - studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo
īpašumu pārvaldība”. Augstskolā tiek īstenotas gan pirmā līmeņa, gan bakalaura un maģistra
profesionālās studiju programmas, kā arī doktora līmeņa studijas. 

Banku augstskolas studiju virziena “Ekonomika” studiju programmas akreditētas līdz 2023.gada
10.aprīlim. Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” visu
studiju programmu akreditācija ir spēkā līdz 2021.gada 30. jūnijam. Šo studiju programmu kārtējā
akreditācija notiks 2021.gadā. 
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Doktorantūra

Ekonomika Vadība un administrēšana

Maģistra 
līmenis

Bakalaura
līmenis

1.līmenis

Biznesa vadība 
(latviešu un angļu valodā)

Starptautiskās finanses un banku darbība
(angļu valodā)

Finanšu  vadība (latviešu valodā)

Finanses (latviešu valodā)

Kiberdrošības pārvaldība (latviešu un angļu
valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana (latviešu un angļu
valodā) 

Inovatīvā uzņēmējdarbība 
(latviešu valodā) 

Uzņēmējdarbības vadīšana radošajās
industrijās (latviešu un angļu valodā)

 

Finanses (latviešu valodā)

Risku  vadība un apdrošināšana (latviešu
valodā)

Starptautiskās  finanses (angļu valodā)

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas
(latviešu valodā) 

Biznesa  procesu vadība 
(latviešu un angļu valodā)

Uzņēmējdarbības vadīšana (latviešu un angļu
valodā) 

Inovācijas un produktu attīstība
uzņēmējdarbībā (latviešu valodā)

Grāmatvedība un finanses 
(latviešu valodā) 

 

Banku augstskolas īstenotās studiju programmas



Lai piedāvātu vislabāko studiju pieredzi, Banku augstskola piedāvā vairākas studiju programmas
sadarbībā ar spēcīgām partneraugstskolām:

Bakalaura studiju programma „Starptautiskās finanses” un maģistra studiju programma
„Starptautiskās finanses un banku darbība” tiek realizētas sadarbībā ar Banku augstskolas
ilggadējo sadarbības partneri Šveices Biznesa skolu (Swiss Business School). 

2020.gada 14.aprīlī tika licencēta jauna profesionālā bakalaura  studiju programma “Biznesa
procesu vadība”. Uzsākot jaunās programmas aprobāciju, iepriekšējās programmas
“Uzņēmējdarbības vadība” studentiem tika piedāvāta iespēja turpināt studijas jaunajā programmā,
saglabājot esošo studiju maksu. Programma tiek īstenota divās valodās - latviešu un angļu valodā,
pilna laika klātienē un nepilna laika tālmācībā. 
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Studiju programma ir izstrādāta projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/008  “Atbalsts Banku augstskolas studiju
programmu attīstībai ES valodās “ ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, 8.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa: “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”
sasniegšanai. 

Bakalaura studiju programma “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” tiek realizēta kopīgi ar
Rīgas Tehnisko universitāti. 

Doktora studiju programma „Biznesa vadība” tiek realizēta kopīgi ar Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskolu “RISEBA” (RISEBA) un sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu
(SSE Riga) un Kaiserslauternas universitāti (Kaiserslautern University of Applied Sciences,
Vācija). 

Maģistra studentiem ar priekšzināšanām un darba pieredzi konkrētajā nozarē ir iespēja studijas
apgūt īsākā laika periodā, studējot programmās „Finanšu vadība” un „Inovatīvā uzņēmējdarbība”. 
Banku augstskola īsteno arī SQA sertificētu apmācības moduli „Finanšu vadība”, pēc kura
apgūšanas tiek piešķirta finanšu vadītāja profesionālā kvalifikācija un izsniegts starptautisks
sertifikāts. 
Plašāka informācija par studiju programmām pieejama Banku augstskolas interneta mājas lapā
www.ba.lv. 

http://www.ba.lv/
http://www.ba.lv/
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2.2. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI

2020. gadā Banku augstskolā tika uzņemti 325 jauni studenti, no tiem 229 studenti bakalaura un
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, 96 studenti – maģistra un
doktora studiju programmās.

2.3. FINANŠU RESURSI 

Banku augstskolas pašu ieņēmumi pamatbudžetā 2020. gadā ir EUR 1 832320,00. Maksa par
izglītības pakalpojumiem ir galvenais Banku augstskolas ieņēmumu avots pašu ieņēmumos, t.i.,
61.55% no kopējiem ieņēmumiem. 

11

Līdzekļi EUR 208257,36 tika saņemti pamatbudžeta kontā kā valsts un pašvaldības finansējums
studiju procesa, sporta un kultūras pasākumu nodrošināšanai. Savukārt EUR 613894,34  saņemts
caur ārvalstu finanšu palīdzību un citiem  ES politikas instrumentiem. 
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Studiju maksa par visu studiju laiku tiem studentiem, 
kuri studijas uzsāka 2020. g.

1.līmeņa studiju programmai „Grāmatvedība un finanses” 

EUR 3 750,00
pilna laika studijas

 

EUR 3 300,00
nepilna laika studijas

Bakalaura studiju programmām “Finanses” un “Risku vadība un apdrošināšana”

EUR 9 200,00
pilna laika studijas

 

EUR 8 000,00
nepilna laika studijas

Bakalaura studiju programmai “Biznesa procesu vadība” 

EUR 9 600,00
pilna laika studijas

 

EUR 7 750,00
nepilna laika studijas

Bakalaura studiju programmai “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”
 

EUR 11 200,00
pilna laika studijas

 
Maģistra studiju programmai „Finanses”

 
EUR 3 600,00

ar jau iegūto profesionālo
kvalifikāciju, pilna laika

studijas 

EUR 4 200,00 
bez iegūtās profesionālās

kvalifikācijas, 
pilna laika studijas, 2 gadi

EUR 6 500,00 
bez iegūtās profesionālās
kvalifikācijas, pilna laika

studijas, 2,5 gadi

Maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadīšana” 

EUR 3 600,00
ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju,

pilna laika studijas 

EUR 4 200,00
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas, pilna laika

studijas 

Maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadīšana” 
(angļu valodā, studentiem, kas nav ES pilsoņi)

 
EUR 3 900,00

ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju,
pilna laika 

studijas 
 

EUR 5 200,00
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas,

pilna laika 
studijas 

 Maģistra studiju programmai „Finanšu vadība” 

EUR 2 600,00 
 pilna laika studijas, 1 gads 
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Studiju maksa par visu studiju laiku tiem studentiem, 
kuri studijas uzsāka 2020. g.

Maģistra studiju programmai „Inovatīvā uzņēmējdarbība” 
 

EUR 2 600,00 
pilna laika studijas, 

1 gads 1mēnesis 

Maģistra studiju programmai "Starptautiskās finanses un banku darbība” 
 

EUR 9 000,00 
 ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju

pilna laika 
studijas 

EUR 9 626,00 
bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas

pilna laika 
studijas 

Maģistra studiju programmai „Kiberdrošības pārvaldība” 

EUR 6 300,00 
ar jau iegūto profesionālo
kvalifikāciju pilna laika 

studijas 

EUR 6 900,00 
bez iegūtās profesionālās
kvalifikācijas pilna laika 

studijas 

EUR 3 600,00 
pilna laika studijas, 

2 gadi 

Maģistra studiju programmai „Kiberdrošības pārvaldība”  
(angļu valodā studentiem, kas nav ES pilsoņi)

EUR 8 190,00 
ar jau iegūto profesionālo
kvalifikāciju pilna laika 

studijas 

EUR 8 970,00
bez iegūtās profesionālās
kvalifikācijas pilna laika 

studijas 
Doktora studiju programmai „Biznesa vadība” 

EUR 12 000,00
pilna laika studijas, 3 gadi

Doktora studiju programmai „Biznesa vadība” (angļu valodā)

EUR 13 500,00
pilna laika studijas, 3 gadi

Doktora studiju programmai „Biznesa vadība” (angļu valodā studentiem, kas nav ES
pilsoņi)

EUR 15 000,00
pilna laika studijas, 3 gadi



Studentiem tiek piedāvātas iespējas pretendēt uz studiju maksas atlaidēm, stipendijām, kā arī
garantijām studiju kredītam. 
Banku augstskola ieviesusi studiju maksas atlaižu sistēmu. 2020./2021.ak.g. atlaižu sistēmā iekļautas
15 veidu atlaides studentiem un reflektantiem studijām pirmā līmeņa, bakalaura un arī maģistra studiju
programmās. Studiju maksas atlaides tiek piešķirtas studentiem par lojalitāti, sabiedriskām
aktivitātēm, augstskolas publicitātes veicināšanu, u.c. 
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2.4. BUDŽETA IZLIETOJUMS 

Banku augstskolas izdevumu lielāko daļu jeb 67% veido atalgojums akadēmiskajam un vispārējam
personālam. 

Pārējo izdevumu struktūru veido: maksājumi par pakalpojumiem, precēm, periodiku, nodokļiem
(20%), komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (0,13%), kapitālie izdevumi (1%), stipendijas
budžeta vietām un ERASMUS programmās (10%) un transferti Banku augstskolas Uzņēmējdarbības
koledžai (BAUK) un transfertu atmaksa (2%). 



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.gadā un
pārsertificēšanas 2013.gadā, 2015.gadā, 2017. un 2019. gadā. Sertifikātu piešķīris Lielbritānijas
kvalitātes vērtētāju organizācijas „Investors in Excellence, Ltd” pārstāvis Latvijā SIA „Latvia
Excellence”. Iepriekš, kopš 2005.gada Banku augstskola ieviesa kvalitātes vadības sistēmu
atbilstoši ISO 9001 pamatprincipiem, kas ir priekšnosacījums kvalitātes vadības īstenošanai
atbilstoši Investors in Excellence standartam. 

Banku augstskolas 
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 2.5.  VADĪBAS SISTĒMA  

Banku augstskolā ir noteikta kvalitātes politika, finanšu vadības un grāmatvedības politika,
organizēti procesi un sakārtota darba vide tā, lai motivētu personālu un iesaistītās puses
Augstskolas vīzijas, misijas un stratēģisko mērķu īstenošanai. 

BA kvalitātes politika nosaka augstskolas pamatprocesu – studiju un pētniecības, kā arī to
atbalstošo procesu kvalitātes līmeni un to nepārtrauktas pilnveidošanas nepieciešamību. Iekšējās
kvalitātes sistēmas ietvaros tiek mērīta un analizēta katra procesa atbilstība un lietderība, kā arī
veicināta visu augstskolas darbinieku iesaistīšanās procesu uzlabošanā. Banku augstskolas
kvalitātes politika nosaka esošo studiju programmu aktualitātes nodrošināšanu un nepārtrauktu
pilnveidošanu. 

Augstskolas darbības pilnveidošana tiek veikta, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu apmierinātību un
priekšlikumus. Jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek, ievērojot visu ieinteresēto pušu
mainīgās vajadzības, sistemātiski izzinot un analizējot esošo studentu, absolventu un topošo
studentu vēlmes un to apmierinātības līmeni, darba devēju prasības, ekonomiskās vides attīstības
tendences Latvijā un pasaulē, kā arī pārņemot labās prakses piemērus augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanai. 



2020. gada jūlijā Banku augstskolai tika piešķirts prestižais CEEMAN IQA (IQA – International
Quality Accreditation /Starptautiskā kvalitātes akreditācija) studiju un pētniecības vadības sistēmas
kvalitātes novērtējuma sertifikāts. CEEMAN IQA novērtēšanas procesā Banku augstskolai kā
akadēmiskai biznesa izglītības institūcijai bija iespēja apliecināt tās studiju un pētniecības vadības
sistēmas kvalitāti un spēju nepārtraukti to uzlabot. Šis sertifikāts demonstrē to, ka visas augstskolā
īstenojamās studiju programmas ir vērstas uz nepārtrauktu attīstību, spēj efektīvi un elastīgi
pielāgoties darba tirgus izaicinājumiem un nākotnes attīstības tendencēm. 
Starptautiskais CEEMAN IQA akreditācijas statuss Banku augstskolai ir piešķirts līdz 2026. gada
jūlijam. CEEMAN IQA starptautisko kvalitātes novērtēšanas procesu līdzfinansē ESF projekts Nr.
8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei”.
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Banku augstskola regulāri plāno un nodrošina augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu, personāla,
materiālos un nemateriālos resursus, veicina darbinieku nepārtrauktu izglītošanos un kvalifikācijas
celšanu. 

Regulāri tiek novērtēts augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progress, nodrošināta mērķtiecīga
sadarbība ar ieinteresētajām pusēm, t.sk. studējošajiem, darba devējiem, citām augstskolām, valsts un
nevalstiskajām organizācijām. 

Banku augstskola nodrošina studiju procesu, iesaistot augsti kvalificētus Latvijas un ārvalstu
docētājus, sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un sadarbības programmas ar ārvalstu augstskolām,
kā arī aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko izglītības organizāciju darbā. 

Lai uzlabotu augstskolas darbības efektivitāti, Banku augstskolas organizatoriskā struktūra 2020.
gadā tika reorganizēta - 2020. gada 15. decembrī (Senāta sēdes protokols Nr. Nr.12), tika
reorganizēta un apvienota Banku augstskolas Tehniskā daļa ar Nodrošinājuma daļu un izveidota
Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, kas ir tieši pakļauta infrastruktūras direktoram; kā arī Informācijas
tehnoloģiju daļai uzdots uzturēt un nodrošināt Banku augstskolā atbilstošu kopēšanas iekārtu darbību. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība Banku augstskolā noris Banku augstskolas kā zinātniskās institūcijas
(reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā 2016.gada 10.februārī) un Banku augstskolas nodibinājuma
„Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs” ietvaros. 

Pētniecība Banku augstskolā tiek īstenota tādos virzienos kā ilgtspēja, zaļā ekonomika, finanšu
tehnoloģijas, finanšu pratība, finanses un tiesības, kiberdrošība, nodokļi un veselības politika.
Pētnieku kodolu veido 14 no 40 Banku augstskolas docētājiem. 

Technopolis group veiktajā zinātnisko institūciju novērtējumā 2013.-2018. gadam Banku augstskola
ieguvusi novērtējumu 2 un raksturota kā apmierinošs valsts nozīmes spēlētājs ar stabilām pozīcijām
nacionālā līmenī. 

2020. gadā Banku augstskola izdevusi kopā 36 zinātniskās publikācijas, no kurām 20 bijušas Scopus
un Web of Science datu bāzēs. 

Banku augstskolas 
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2.6. PĒTNIECĪBA

Banku augstskolas izdoto zinātnisko publikāciju skaits 
2018.-2020. gadā
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2020. gadā Banku augstskolā  finansēta zinātniskā darbība no BA iekšējiem finansējuma avotiem 41
377 EUR (t.sk.:  Zinātniskā darba bāzes finansējums 21 151 EUR ; Iekšējie granti 20 226 EUR). 
Tāpat 2020. gadā saņemts finansējums no Latvijas Zinātnes padomes grantiem un programmām (34
009 EUR), t.sk.: 11 056 EUR fundamentālo pētījumu projektiem "Covid-19 epidēmijas ietekme uz
veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; Veselības nozares gatavības nākotnes
epidēmijām stiprināšana" un  "COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites
ekonomiku", kam 2020. gadā piešķirts 22 953 EUR, kopējais projekta finansējums ir 100389 EUR.



2020.gada 19.-21.februārī Banku augstskola organizēja ikgadējo starptautisko zinātnisko
konferenci ASBBMC’20 “Business and Finance: Multiperspectives of the Digital Age”.
Konferencē kopumā piedalījās 72 dalībnieki no Latvijas, Vācijas, Krievijas, Kazahstānas,
Zviedrijas un Indijas, tika prezentēti 39 referāti, no tiem 14 posterprezentācijas. 
Šajā gadā galvenā uzmanība tika pievērsta ar kiberdrošību saistītiem jautājumiem. 30 dalībnieki
piedalījās platformā “Cybersecurity by Design”, prezentējot 10 referātus un aktīvi piedaloties
dikusijās. Publikācijas pēc konferences iesniegtas publicēšanai žurnālā “Journal of Business
Management”.
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No 2017.-2020. gadam  īstenots SAM 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
projekts «Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas
izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos
Latvijā» un projekta ietvaros izveidota viena pilna laika pētnieka amata vieta - piesaistīts pētnieks
D.Rūtītis.

Banku augstskolā kopš 2018. gada īstenota iekšējo pētniecības grantu piešķiršanas programma,
kuras ietvaros piešķirti granti jau 11 pētniecības projektiem. 2020. gadā granti piešķirti 4
pētniecības projektiem. 

18



Banku augstskola īsteno dažādus projektus savu stratēģisko mērķu sasniegšanai – Eiropas Sociālā
fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektus, Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas projektus, Latvijas Zinātnes padomes (LZP) grantu projektus. 

2020. gadā īstenotie ESF un ERAF projekti: 

•SAM 8.2.1. projekts “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās” ,
2019.-2021. gads, finansējums 100 000,00 EUR, 
•SAM 8.2.2. projekts “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai”,
2019.-2022. gads,finansējums 397 500,00 EUR,
•SAM 8.2.3. projekts “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei”, 2018.-2021.
gads, finansējums 150 000,00 EUR,
•SAM 1.1.1.2. projekts “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar
augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila
uzsācējuzņēmumos Latvijā” – noslēdzies, 2017.-2020. gads, finansējums 122 655,39 EUR,
•SAM 8.4.1. projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, 2017.-2022.
gads.

2020. gadā īstenotie ES Erasmus+ 
un COSME projekti: 

•Erasmus+ KA103 projekti “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm”,
2019.-2021. gads, Eiropas komisijas finansējums - 325925 EUR un valsts budžeta finansējums
62434 EUR, un 2020.-2022. gads, Eiropas komisijas finansējums – 317970 EUR un valsts budžeta
finansējums 76971 EUR,
•Erasmus+ KA107 projekts “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas un
partnervalstīm”, 2018.-2021. gads, Eiropas Komisijas finansējums 36520 EUR un 2019.-2022.
gads., Eiropas Komisijas finansējums 125 650 EUR, valsts budžeta finansējums 58 364 EUR, 
•Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības projekts “Strategic Corporate Social Responsibility – the
case of Europe”, 2019.-2022. gads., finansējums 273 320 EUR,
•Erasmus+ KA2 Zināšanu apvienības projekts “Knowledge Alliance of Business idea Assessment:
Digital Approach”, 2019.-2022. gads, finansējums 997 918 EUR,
•Erasmus+ KA3 Atbalsts politikas reformai projekts “OCTRA – Online course catalogues and
databases for transparency and recognition”, 2020.-2022. gads, finansējums 93103 EUR.
•COSME ERASMUS jaunajiem uzņēmumiem projekts “EYE StartUp – Start, run and grow your
business”, 2018.-2020. gads, finansējums 49083 EUR.
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2.7. ĪSTENOTIE PROJEKTI



2020. gadā īstenotie LZP grantu projekti: 

•“COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku”, 2020.-2021. gads, finansējums
100389 EUR,

2020. gadā noslēgti līgumi ar sekojošiem sadarbības partneriem: Széchenyi István University Hungary par
ERASMUS+ mobilitāšu īstenošanu un līguma paplašinājums par mobilitāšu īstenošanu ar Technische
Hochschule Ulm, Ulm University of Applied Science, Vācijā, kā arī SIA “SWH SETS” par dalību projektā
“Knowledge Alliance of Business idea Assessment: Digital Approach”.
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Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likuma 26.panta 1.daļu, augstskolas personālu veido
studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti, kā arī akadēmiskais un vispārējais augstskolas
personāls. 

3.1. STUDENTI 

Uz 2020. gada oktobri Banku augstskolā kopējais studentu skaits  bija 1076, no kuriem 831
students profesionālā bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmās, 231 – profesionālā maģistra studiju programmās un 14 – doktora studiju programmā. 

2020. gadā Banku augstskolā papildus kopējam studentu skaitam pilna laika studijas apguva 45
ārvalstu studenti, savukārt papildu kopējam studentu skaitam Banku augstskolā ERASMUS+
apmaiņas programmas ietvaros studēja 35 ārvalstu studenti.

Banku augstskolas 
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Augstskolā  2020. gadā  bija 112 amata vietas, no kurām 43 – akadēmiskā personāla un 69 -
vispārējā personāla. Tā kā 5 darbinieki apvieno akadēmisko un administratīvo darbu, 2020.gadā
faktiskais darbinieku skaits bija 100. Augstskolā studiju procesā tika papildus nodarbināti arī 89
vieslektori.  

2020. gadā personāla skaits tika plānots un nodrošināts, balstoties uz Augstskolas mērķiem un
galvenajiem stratēģiskās attīstības virzieniem, kā arī ņemot vērā Banku augstskolas darbības
specifiku, analizējot ar Augstskolas darbību saistītos rezultātus un nosakot nepieciešamās
kompetences. 

Salīdzinot 2020.gadu ar 2019. gadu Banku augstskolā akadēmiskā un vispārējā personāla skaits ir
palicis nemainīgs, bet saimnieciskā personāla skaits ir samazinājies par 2 darbiniekiem. 

Banku augstskolas 
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3.2. DARBINIEKI

Lielākā daļa akadēmiskā personāla jeb 53% (23) no visiem docētājiem ir docenti (23). 14% (6) no
Banku augstskolas akadēmiskā personāla ir profesori, 7 % asociētie profesori (3), bet 21% (9) no
docētājiem darbojas lektoru un 5% (2) asistentu amatā. 
  
Banku augstskolas akadēmiskais personāls organizēts trīs katedrās: Ekonomikas un finanšu
katedrā, Vadībzinību katedrā un Svešvalodu katedrā. Skaitliski vislielākā ar 20 pasniedzējiem ir
Vadībzinību katedra. Ekonomikas un finanšu katedras sastāvā ir 16 pasniedzēji. Svešvalodu
katedra ir skaitliski mazākā – tajā darbojas 7 svešvalodu pasniedzējas. 
 
Lielākā daļa Banku augstskolas darbinieku ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Akadēmiskā personāla
sastāvā ir 25 sievietes un 18 vīrieši. No docētāju vidus 24 pasniedzējiem ir doktora grāds, no tiem
11 - sievietēm un 13 - vīriešiem. Doktoru īpatsvars Banku augstskolā ir 55% no visa akadēmiskā
personāla skaita. 



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 medijos, 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 publiskās lekcijas un
atbildētu uz interesentu jautājumiem. 

Banku augstskolas aktualitātes tiek atspoguļotas mājaslapā, 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 sadarbības partneri un uzaicinātie viesi. Īpaši svinēts studiju gada sākums, svarīgākie
valsts svētki, kā arī absolventu izlaidumi. Augstskolā darbojas studentu ievēlēta pašpārvalde –
Banku augstskolas studējošo pašpārvalde. Studenti un darbinieki, kā arī Augstskolas draugi
apvienojušies jauktajā korī “Monēta” un augstskolas komandās dažādos sporta veidos. 
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Augstskolas publicitātes veidošanā iesaistās kā vadība un personāls, tā arī studenti un sadarbības
partneri. Augstskolas tēlu veido aktīva un profesionāla akadēmiskā personāla sabiedriskā darbība,
kā arī Banku augstskolas studējošo pašpārvaldes aktivitātes un studentu sasniegumi. 



Publiski pasākumi klātienē: 

·Konkurss "Bizness 24h" 
·Atvērto durvju dienas 
·Karjeras diena 2020
·ZPD lekcija vidusskolēniem
·ALTUM diskusija par izaicinājumiem pārmaiņu laikā
·Skola 2020 
·Uzbekistan Education Fair
·Matemātikas kursi vidusskolēniem 
·Karjeras dienas 2020

 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī aktīvai sabiedrības informēšanai par
Banku augstskolu, izmantojot medijus, sociālos tīklus un dalību
sabiedriskās aktivitātēs. Ik gadu starptautiskajā izglītības izstādē
„Skola” Augstskolu pārstāv darbinieki un studenti, sniedzot
interesentiem visaptverošu informāciju par studiju iespējām. Izstādes
stendā skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja saņemt bukletus ar
izsmeļošu informāciju par studiju programmām, to norisi, iestāšanās
noteikumiem, apmaiņas studijām ārzemēs, augstskolas kultūras un
sporta pasākumiem, kā arī saņemt atbildes uz visiem interesējošiem
jautājumiem. Banku augstskola tiek pārstāvēta arī augstākās izglītības
izstādēs ārvalstīs.
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Publiski pasākumi tiešsaistē: 

·Konkurss "Bizness 24h" 
·Atvērto durvju dienas 
·Projekts “Esi līderis” 
·Seko studentam 
·Hack the Office hakatons 
·Hack the Waste hakatons 
·LMT IoT hakatons
·Biznesa ideju hakatons sadarbībā ar SEB bankas
inovāciju centru 
·Karjeras atbalsta seminārs

4.1.NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN
IZGLĪTOŠANAI 



Publiskas neklātienes lekcijas, diskusijas: 

·“Kā darbojas ekonomika” vada Banku augstskolas docētājs
K.Lešinskis
·“IT risinājumi, datu apstrāde un automatizācija –
aktuālākās tendences pasaulē” 
·Seminārs "Tūrisma produktu stāstu veidošana, pārdošana
un marketings pārmaiņu laikā " 
·ZPD lekcija vidusskolēniem
·Open class – Israel, the power to astonish. 
·Atvērtā lekcija “Apdrošināšanas likumdošanas aspekti”
·Lekcija “”Data Management”
·Valsts ieņēmumu dienesta vieslekcija
·Konference “Digitālie pakalpojumi inovatīvā vidē”
·Vieslektoru nedēļa
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Papildus lekciju un pasākumu organizēšanai, sabiedrības informēšana aktīvi noris caur mājas lapu un
sociālajiem tīkliem. 

Facebook vietnē publicēti 8 publiski pieteikumi (Demola 2020, Brandstorm, Open lab, Idejukauss,
Icebreakers '20,  Accenture – she goes tech, RTU design factory "pioneers into practice 2020" un
Euroweek).

Facebook platformā ievietotas 175 ziņas sabiedrības informēšanai par BA aktualitātēm, savukārt
Instagram platformā – 26 ziņas. Facebook platformā arī  sniegts atbalsts citu organizāciju/
uzņēmumu pasākumiem-lekcijām – 32 ziņas.  



Eduniversal, Francijas kompānijas SMBG organizācija, specializējas augstākās izglītības un
profesionālās orientācijas jautājumos un ik gadu veido 1000 labāko biznesa skolu un universitāšu
reitingu, kā arī labāko maģistra studiju programmu reitingu. 2020./2021.ak.g. Eduniversal
starptautiskā zinātniskā komiteja atzinusi Banku augstskolas īstenoto maģistra studiju programmu
„Starptautiskās finanses un banku darbība” kā 14. labāko starp finanšu studiju programmām
Austrumeiropā. 

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. 

Jau kopš 2008.gadā Banku augstskola ierindojas starp 1000 labākajām pasaules biznesa skolām un
universitātēm nominācijā „Izcilas biznesa skolas”. Desmit gadus pēc kārtas Banku augstskolai tiek
piešķirta atzinības zīme ar divām palmām.
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4.2.1. VIETAS REITINGOS 



Banku augstskolas bakalaura studiju programma „Finanses” ir
ceturtā darba devēju ieteiktākā, bet bakalaura studiju
programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” – astotā ieteiktākā
starp vairāk nekā pieci simti studiju programmām Latvijā, kā
arī Banku augstskola atrodas starp TOP5 ieteiktākajām
augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Šādu novērtējumu
programmas saņēmušas Latvijas Darba devēju konfederācijas
sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2020. gada
darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību
programmu TOPā. 
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4.2.2. SADARBĪBAS PARTNERU NOVĒRTĒJUMS  

Banku augstskola sadarbojas 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 vairāk kā simts ārvalstu augstākās
izglītības iestādēm visā Eiropā. Arī ārpus šīs programmas Augstskolai ir sadarbība ar vairākām
augstskolām Eiropā, Āzijā un ASV. 

Banku augstskola ir dažādu Latvijas profesionālo organizāciju biedre, kā arī līdzdarbojas
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. 
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Doktorantūras studiju programmas attīstības plāna izstrāde

Banku augstskolas stratēģijas 2018.-2023. gadam aktualizācija

Mūžizglītības kursu piedāvājuma izstrāde

Augstskolas procesu audits un aktualizācija

Uzdevumi: 

1.

2.

3.

4.
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