
BANKU AUGSTSKOLAS

GADA 
PĀRSKATS

2021



Banku augstskolas 
2021. gada pārskats

 
Rektores priekšvārds..................................................................................................3
1. Pamatinformācija...................................................................................................4 
1.1. Juridiskais statuss un dibināšanas vēsture............................................................4
1.2. Darbības virzieni.................................................................................................4 
1.3. Pārvaldes institūcijas un struktūra.......................................................................5
1.4. Misijas vēstījums un stratēģiskie mērķi...............................................................6 
1.5. 2021. gada galvenie uzdevumi.............................................................................8 
2. Augstskolas galvenie darbības rezultāti un finanšu informācija..............................9 
2.1. Īstenotie studiju virzieni un studiju programmas..................................................9 
2.2. Uzņemšanas rezultāti.........................................................................................12
2.3. Finanšu resursi..................................................................................................12 
2.4. Budžeta izlietojums...........................................................................................15
2.5. Vadības sistēma.................................................................................................16
2.6. Pētniecība..........................................................................................................18 
2.7. Īstenotie projekti...............................................................................................20
3. Personāls..............................................................................................................22
3.1. Studenti.............................................................................................................22 
3.2. Darbinieki.........................................................................................................23
4. Komunikācija ar sabiedrību..................................................................................24 
4.1. Nozīmīgākie pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un
izglītošanai...............................................................................................................24 
4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar augstskolas darba
kvalitāti un to rezultāti.............................................................................................26 
4.2.1. Vietas reitingos..............................................................................................26  
4.2.2. Sadarbības partneru novērtējums....................................................................27 
5. Plānotie uzdevumi 2022. gadam...........................................................................29 

Saturs



Rektores priekšvārds

3

2021. gads ir bijis Banku augstskolas transformācijas gads – esam veidojuši, pārveidojuši un
īstenojuši attālinātās studijas un hibrīdstudijas, adminisratīvos procesus, īstenojuši pētniecības un
attīstības projektus. Vislabāk Banku augstskolu raksturo 2021.gada uzņemšanas kampaņas sauklis:
“Neapturamie!” Jaunajā realitātē ir īstenoti vairāki nozīmīgi augstskolas attīstības pasākumi.

2021. gadā noslēdzies gadu ilgais pārakreditācijas process studiju virzienam “Vadība, administrēšana un nekustamo
īpašumu pārvaldība”, kura sagatavošanā bija iesaistīts gandrīz viss augstskolas personāls. Akreditācija piešķirta uz
maksimālo termiņu – 6 gadiem. 2021.gadā tikai organizētas vairākas docētāju kvalifikācijas celšanas apmācības,
īstenotas klātienes un virtuālās darbinieku mobilitātes, organizēta radošā darbnīca par darbinieku labbūtību. Visi šie
pasākumi bija vērsti gan uz studiju kvalitātes paaugstināšanu, gan darbinieku kopības sajūtas radīšanu, kas attālināta
darba formātā bija apdraudēta. Vēlos izteikt pateicību ikvienam docētājam un darbiniekam par neatlaidību, radošumu
un izturību COVID-19 pandēmijas laikā!
2021.gads ir bijis nozīmīgs arī Banku augstskolas zinātniskajai darbībai – kopā ar partneriem īstenoti divi Latvijas
Zinātnes padomes projekti, sniedzot ieguldījumu gan COVID-19 pandēmijas ietekmes uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību
un aprites ekonomiku izpētei, gan Quadruple Helix koncepta pielietojuma izpētei. Zinātniskās darbības rezultāti ir
atspoguļoti augsta līmeņa publikācijās, kas apliecina mūsu zinātnieku darbības nozīmīgumu pasaules līmenī. Pateicos
visiem docētājiem, kuri paralēli akadēmiskajam darbam sasniedz augstus zinātniskus darbības rezultātus!
Nozīmīgu ieguldījumu Banku augstskolas darbībā 2021.gadā veikuši studenti un sadarbības partneri. Studenti ir
turpinājuši attālinātās un hibrīdstudijas jaunajos, COVID-19 pandēmijas radītos, apstākļos, ar saviem ieteikumiem
pilnveidojuši studiju procesu. Studējošo pašpārvalde īstenojusi studentus saliedējošus pasākumus. Savukārt, sadarbības
partneri – darba devēji ir aktīvi piedalījušies Karjeras dienās, piedāvājuši studentiem darba un prakses iespējas, kā arī
vieslekcijas un dalību projektos. Banku augstskolas darbības kāpināšanu vietējā un starptautiskajā vidē ir augstu
novērtējušas starptautiskās organizācijas. Starptautiskajā augstskolu reitingā U-Multirank Banku augstskola ir otrā
augstāk novērtētā augstskola Latvijā. Savukārt, starptautiskais Eduniversal reitings Banku augstskolai ir piešķīris trīs
izcilības palmas zarus, atzīstot Banku augstskolu par izcilu biznesa vadības un finanšu augstskolu ar reģionālu ietekmi,
un par augstskolu, kura arvien nostiprina savus starptautiskos sniegumus un nozīmību.
2021.gads ir bijis ne tikai sasniegumu, bet arī izaicinājumu gads. 2021.gadā studējošo skaits ir samazinājies par 9%,
kas saistāms ar pandēmijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem ārvalstu studentu ieceļošanai Latvijā. Izaicinoši ir bijis
arī nodrošināt infrastruktūras uzturēšanu pandēmijas ierobežojumu laikā, jo nav bijis iespējams gūt papildus ienākumus
no telpu nomas un dienesta viesnīcas pilnīgas noslodzes.  
2022.gadam ir jākļūst par jaunu Banku augstskolas attīstības posmu, kurā ieviešam jaunu augstskolas pārvaldības
modeli, izstrādājam jaunu augstskolas stratēģiju, modernizējam studiju saturu un procesus, ieviešam jaunus
digitalizācijas risinājumus studiju un administratīvajā darbā un akcentējam vides, sociālos un pārvaldības jautājumus
augstskolas darbībā. 
2022.gadā svinēsim Banku augstskolas 30 gadu jubileju. Un ir būtiski grūti paredzamajos un sarežģītajos apstākļos
pārliecinoši turpināt īstenot Banku augstskolas 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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1.2. DARBĪBAS VIRZIENI 
 
Banku augstskolas darbības virzieni, saskaņā
ar tās Satversmi, ir: 
- Studiju programmu realizācija;
- Zinātnisko pētījumu veikšana;
-Tālākizglītības programmu īstenošana.  
 

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 (L. Peiseniece), 
-Revīzijas komisija (priekšsēdētājs 
K.Lešinskis), 
-Akadēmiskā šķīrējtiesa.

2021. gada 21. septembrī ievēlēts jauns
augstskolas Senāta sastāvs: K. Lešinskis, A.
Aksjoņenko, J.Strautmanis, L.Peiseniece,
S.Ozoliņa, B.Dzērve, G.Innuse, J.Hermanis,
M.Krastiņš, A.Spilbergs, E.Ūbele,
R.Jaunozola, E.Morozs.

Citu pārvaldes institūciju sastāvs 2021. gadā: 

Satversmes sapulce - 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.

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

Akadēmiskās šķīrējtiesas pārstāvji: I.Uvarova, A.
Ģēģere - Zetterstroma, E.Lielā, A.Fomins,
K.Zeiļuks.

Būtisku ieguldījumu Banku augstskolas attīstībā
sniedz Padomnieku konvents - konsultatīva
institūcija, kas veicina augstskolas attīstību
atbilstoši tās izvēlētajai stratēģijai turpmākajiem
gadiem un saskanīgi ar Latvijas ekonomiskās
attīstības tendencēm un darba tirgus vajadzībām.
2021. gadā apstiprināts Banku augstskolas
Padomnieku konventa sastāvs nākamajiem trim
gadiem: 
Konventa priekšsēdētājs - Reinis Bērziņš – AS
“Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” valdes
priekšsēdētājs; 
Konventa locekļi: Jānis Abāšins – biedrības
“Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”
valdes priekšsēdētājs, Latvijas Apdrošinātāju
asociācijas prezidents; Ģirts Rungainis – AS
“Prudentia” partneris, padomes loceklis; Sanita
Bajāre – Finanšu nozares asociācijas valdes
priekšsēdētāja, Business at OECD Finanšu
komitejas priekšsēdētāja vietniece un Latvijas
Darba devēju konfederācijas viceprezidente;
Kristaps Zakulis – finanšu eksperts; Ģirts
Bērziņš – AS “Swedbank Latvija” Digitālo
inovāciju un stratēģijas vadītājs; Mārtiņš
Bičevskis – Latvijas riska kapitāla asociācijas
valdes loceklis; Kārlis Danēvičs – AS “SEB
banka” valdes loceklis; Valdis Siksnis – SIA
“Callidus Capital” vadošais partneris un
dibinātājs; Gints Āboltiņš – Latvijas Alternatīvo
finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs; Fredis
Bikovs – Starptautisko biznesa centru asociācijas
“ABSL Latvia” valdes priekšsēdētājs.
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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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Gada pārskata sagatavošanas brīdī spēkā esoša ir Senāta 2020. gada 15.decembra sēdē (protokola
Nr. 12) apstiprinātā Banku augstskolas struktūra.
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2021. gadā Banku augstskolas akadēmiskā un administratīvā personāla pārstāvji tikās deviņās
darba grupās, lai aktualizētu augstskolas stratēģiju 2018. -2023.gadam, izvērtējot jau sasniegto
un nospraužot jaunus mērķus tādās jomās kā studijas, pētniecība, projektu vadība, infrastruktūra,
ieņēmumi, personāla vadība, internacionalizācija, BA publiskais tēls un sadarbība atbilstoši
mūsdienu prasībām un tendencēm. 2021. gada 29. jūnija Senāta sēdē apstiprināts Banku
augstskolas attīstības stratēģijas 2018.-2023. gadam aktualizācijas ziņojums.

Satversmes sapulce

Revīzijas komisijaSenātsAkadēmiskā šķīrējtiesa

RektorsZinātniskā padome Padomnieku konvents Studējošo pašpārvalde

Prorektors pētniecības,
infrastruktūras un biznesa

attīstības jautājumos

Saimnieciskā nodrošinājuma 
daļa

Viesnīca

Rektorāts

Komunikācijas un
mārketinga daļa

Finanšu daļa

Attīstības un mobilitātes
projektu daļa

Informācijas tehnoloģiju 
daļa

Atvērtā laboratorija

Ilgtspējas un efektivitātes
laboratorija

Finanšu starpniecības un
atbilstības kompetences

laboratorija

Kiberdrošības pētniecības
laboratorija

Studiju prorektors

Studiju programmu
direktori

Ekonomikas un finanšu
katedra

Svešvalodu katedra

Vadībzinību katedra

Bibliotēka

Karjeras centrs

Studiju informācijas daļa

BANKU AUGSTSKOLAS STRUKTŪRA
(Spēkā no 01.01.2021.)

Apstiprināts
Banku augstskolas

Senāta 15.12.2020. sēdē,
Protokols Nr.12

 



1.5. 2021. GADA GALVENIE UZDEVUMI
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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



2.1. ĪSTENOTIE STUDIJU VIRZIENI UN STUDIJU PROGRAMMAS 

Banku augstskola 2021/2022.ak.g. Latvijas augstākās izglītības tirgū piedāvā 13 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. 2021. gadā veikta pārakreditācija studiju virzienam “Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība”, akreditācija  piešķirta maksimālajam termiņam, t.i., 6 gadiem –
līdz 2027. gada 30.septembrim. Studiju virziena akreditācija veikta ar ESF projekta
Nr.8.2.1.0/18/A/008  līdzfinansējumu. Aktualizēts studiju programmu saturs atbilstoši jaunajiem
profesiju standartiem, izstrādāti un ieviesti jauni studiju kursi un studiju metodes, piesaistīti jauni
docētāji. 
2021.gadā Banku augstskola piedāvāja ar digitalizācijas jautājumiem saistītos mūžizglītības kursus
104 dalībniekiem, kas tika īstenoti projekta ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.
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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) 

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)

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.

Dubultdiploma studiju programmas: 

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). 

Kopīgās studiju programmas ar citām augstskolām: 

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). 

Ilgtermiņa stratēģiskā partnerība: 

2021.gada 2.novembrī Banku augstskolas un Rīgas Stradiņa Universitātes rektori noslēdza
sadarbības līgumu par ilgtermiņa stratēģisko partnerību, kas paredz sadarbību zinātnes
universitātes ekosistēmas veidošanā, studiju un zinātniskajā darbā, jauna studiju satura un
pētniecības virzienu attīstībā un biznesa un finanšu kompetenču ekosistēmas veidošanā. Sadarbības
līgums paredz starptautiski nozīmīga akadēmiskā centra attīstīšanu, balstoties uz abu augstskolu
stiprajām pusēm, piešķirot pušu partnerībai prioritāti padziļinātā izpētē pamatotos, saskaņotos un
brīvprātīgi izvēlētajos sadarbības attīstības scenārijos. 
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Banku augstskola īsteno arī SQA (Scottish Qualifications Authority) sertificētu apmācības
moduli „Finanšu vadība”, pēc kura apgūšanas tiek piešķirta finanšu vadītāja profesionālā
kvalifikācija un izsniegts starptautisks sertifikāts. 2021. gada 26.novembrī veiksmīgi aizritējis
kārtējais SQA audits, kurā galvenais uzsvars tika likts uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu laikā,
kad strādājam citādi kā tas bija ierasts pirms pandēmijas. Kopš 2013.gada, kad Banku augstskola
ieguva SQA akreditāciju ar tiesībām īstenot studiju moduļa “Finanšu vadība” apmacību, kas
papildus dod tiesības piešķirt finanšu vadītāja profesionālo kvalifikāciju, šo sertifikātu jau ieguvuši
382 studenti. 
Plašāka informācija par studiju programmām pieejama Banku augstskolas interneta mājas lapā
www.ba.lv. 
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Nozīmīgi sadarbības partneri Banku augstskolai ir darba devēji - dažādi uzņēmumi un
organizācijas, kuri nodrošina BA studentiem prakses vietas. Īpaši veiksmīga sadarbība ar darba
devējiem veidojas Karjeras dienu pasākumu organizēšanā, ik gadu piesaistot arvien jaunus
uzņēmumus.

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. 

http://www.ba.lv/
http://www.ba.lv/


2.3. FINANŠU RESURSI 

Banku augstskolas pašu ieņēmumi pamatbudžetā 2021. gadā ir EUR 3,036,172. Maksa par izglītības
pakalpojumiem ir galvenais Banku augstskolas ieņēmumu avots pašu ieņēmumos, t.i., 54% no
kopējiem ieņēmumiem. 
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2.2. UZŅEMŠANAS REZULTĀTI

2021. gadā Banku augstskolā tika uzņemti 282 jauni studenti, no tiem 203 studenti bakalaura un
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, 79 studenti – maģistra un
doktora studiju programmās.
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Līdzekļi EUR 269,438 tika saņemti pamatbudžeta kontā kā valsts un pašvaldības finansējums
studiju procesa, sporta un kultūras pasākumu nodrošināšanai. Savukārt EUR 995,390 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 2021. 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 “Starptautiskās finanses”
 

EUR 14 800, 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 

 

Bakalaura studiju programmai “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”
 

EUR 11 200,00
pilna laika studijas

 

Bakalaura studiju programmai “Biznesa procesu vadība” (angļu valodā)

EUR 10 800,00 
pilna laika studijas
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Studiju maksa par visu studiju laiku tiem studentiem, 
kuri studijas uzsāka 2021. g.

Maģistra studiju programmai „Inovatīvā uzņēmējdarbība” 
 

EUR 2 800,00 
pilna laika studijas, 

1 gads 2 mēneši

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 4 200,00
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

EUR 2 600,00 
 pilna laika studijas, 1 gads 

Maģistra studiju programmai „Finanšu vadība” 



Studentiem tiek piedāvātas iespējas pretendēt uz studiju maksas atlaidēm, stipendijām, kā arī
garantijām studiju kredītam. 
Banku augstskola ieviesusi studiju maksas atlaižu sistēmu. 2021./2022.ak.g. atlaižu sistēmā iekļautas
16 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. 
Īpašs atbalsts šogad piedāvāts doktorantūras studiju programmas “Biznesa vadība” reflektantiem, kuri
studijas uzsākuši 2021./22.akadēmiskajā gadā - tiek piemērota 50% atlaide visa studiju perioda studiju
maksai.
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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
(23%), kapitālie izdevumi (1%), stipendijas budžeta vietām un ERASMUS programmās (7%) un
transferti uz citām institūcijām (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”, 2019. gadā pārsertificēšana īstenota ESF projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts
Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” ietvaros.
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. 
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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. 



Banku augstskola  ir saņēmusi arī prestižo CEEMAN IQA (IQA – International Quality
Accreditation /Starptautiskā kvalitātes akreditācija) studiju un pētniecības vadības sistēmas
kvalitātes novērtējuma sertifikātu. 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 līdzfinansējis 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. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība Banku augstskolā noris Banku augstskolas kā zinātniskās institūcijas
(zinātnisko institūciju vērtējumā raksturota kā apmierinošs valsts nozīmes spēlētājs ar stabilām
pozīcijām nacionālā līmenī, vērtējums 2) un Banku augstskolas nodibinājuma “Banku augstskolas
biznesa un finanšu pētniecības centrs” ietvaros.

Pētniecība tiek īstenota ilgtspējas, zaļās ekonomikas, finanšu tehnoloģiju, finanšu pratības,
finanšu un tiesību, kiberdrošības, nodokļu un politikas virzienos. Pētniecības darbā iesaistīti jau
pieredzējuši pētnieki, kā arī tiek iesaistīti arī jaunākie BA docētāji, veicinot pētnieku ataudzi Banku
augstskolā.

2021. gadā Banku augstskola izdevusi kopā 34 zinātniskās publikācijas, no kurām 18 bijušas Scopus
(4 no tām Q1 izdevumos) un Web of Science datu bāzēs.
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2.6. PĒTNIECĪBA

Banku augstskolas izdoto zinātnisko publikāciju skaits 
2018.-2021. gadā

2018

2019

2020

Scopus WoS
ERIH
PLUS Sc + WoS Cits Kopā

3

12

17

7

8

3

0

2

2

10

20

20

8

17

16

18

39

36

2021 1818 3 0 14 34

2021. gadā ir dinamiski pieaugusi augstskolas pētnieku zinātnisko rakstu citējamība: kopumā citēti ir
22 pētnieku raksti. Šobrīd citējamības indekss h-4 ir 1 pētniekam, h-3 ir 4 pētniekiem, h-2 ir 11
pētniekiem un h-1 - 10 pētniekiem.

2021.gadā Banku augstskolā zinātniskā darbības aktivitātēm (fundamentāliem un lietišķiem
pētījumiem, tostarp pētnieku īstenotai izstrādei, kā arī pasūtījuma pētījumam) kopumā ieguldīti
426705 eiro, tostarp no LZP FLPP grantiem 106596 eiro, no Eiropas Savienības līmeņa programmu
zināšanu intensīvas izstrādes projektu finansējuma – 303093 eiro, no pasūtījumu projekta – 7042
eiro, kā arī no BA iekšējiem finansējuma avotiem 17043 EUR.

2021.gadā turpinājās Latvijas Zinātnes padomes programmu pētniecisko projektu īstenošana:
“COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” un “Quadruple Helix
koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim”. Pētniecības projekta noslēguma fāzē
2021.gada 16. decembrī notika konference – vebinārs: “Ilgtspējīgs patēriņš un aprites ekonomika –
COVID-19 radītās pārmaiņas, iespējas un izaicinājumi”, kurā tika prezentētas galvenās pētījuma
laikā iegūtās atziņas.



Darbu pēc pēcdoktorantūras projekta “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT
uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila
uzsācējuzņēmumos Latvijā” (SAM 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”)
pabeigšanas turpina tā ietvaros piesaistītais pētnieks D.Rūtītis.
Savukārt, docente E.Miķelsone 2021 .gadā uzsākusi dalību pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta
projektā “Ideju vadība” (SAM 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros,
projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/670).

Banku augstskolā kopš 2018.gada īstenota iekšējo pētniecības grantu programma, kuras ietvaros
piešķirti līdzekļi 15 pētniecības projektiem. 2021.gadā veiksmīgi pabeigti 3 iekšējo grantu projekti.

2021.gada 1.-2.jūnijā notika ikgadējā starptautiskā
zinātniskā konference ASBBMC’21 “Economics and
Business: Foreseeing challenges and opportunities”, ko
organizēja sadarbības augstskola Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskola RISEBA. Tradicionāli pirms
konferences tika organizēts doktorantu seminārs, kurā
piedalījās 31 dalībnieks. Konferencē kopumā piedalījās
vairāk nekā 100 dalībnieki no 11 valstīm (Austrija,
Gruzija, Kolumbija, Dānija, Vācija, Nīderlande u.c.).
Banku augstskolas pētnieki konferences ietvaros
organizēja diskusiju paneli “Sadarbība, digitālās
inovācijas un ilgtspēja”. Publikācijas pēc konferences
iesniegtas žurnālam “Journal of Business Management”.
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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. 

2021. gadā īstenotie ESF un ERAF projekti: 

•ESF projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/008 “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES
valodās” , 2019.-2021. gads, finansējums 100 000,00 EUR, 
•ESF projekts Nr. Nr.8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla
kapacitātes stiprināšanai”, 2019.-2022. gads, finansējums 397 500,00 EUR,
•ESF projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/001  “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei”,
2018.-2021. gads, finansējums 150 000,00 EUR,
•ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,
2017.-2023. gads.
•ESF projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/008 "Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu
un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās", 2021.-2023. gads,
finansējums 54560,00 EUR.
ESF projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006 “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras
modeļa ietvarā”, 2021.-2023. gads.
•ERAF projekts Nr. 1.1.1.3/21/A/003 “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas
un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)", 2021.-2023. gads, finansējums 59390.69  EUR

2021. gadā īstenotie ES Erasmus+  projekti: 

• Erasmus+ mobilitātes projekti augstākajā izglītībā
“Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm”, 2019.-2021. gads, Eiropas komisijas
finansējums - 325925 EUR un valsts budžeta finansējums 62434 EUR, 2020.-2022. gads, Eiropas
komisijas finansējums – 317970 EUR un valsts budžeta finansējums 76971 EUR; un 2021-
2023.gads.
• Erasmus+ mobilitātes projekti augstākajā izglītībā sadarbībā ar partnervalstīm 
“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.
•Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības projekts “Inclusive Digital Education - a Tool to
Understand Circular Economy, 2021.-2023. gads, finansējums 220220,00 EUR,
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2.7. ĪSTENOTIE PROJEKTI



2021. gadā īstenotie LZP grantu projekti: 

•“COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku”, 2020.-2021. gads - 
 finansējums 100389 EUR,
•Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim, 2021.-2023. gads, finansējums
112605 EUR.
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2021. gada oktobrī Banku augstskolā kopējais studentu skaits  bija 988, no kuriem 819 studenti
profesionālā bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, 157
– profesionālā maģistra studiju programmās un 12 – doktora studiju programmā. 

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 
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2021. gadā Banku augstskolā pilna laika studijas apguva 62 ārvalstu studenti, savukārt papildus
kopējam studentu skaitam Banku augstskolā ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros studēja
40 ārvalstu studenti.



Augstskolā  2021. gadā  bija 100 amata vietas, no kurām 39 – akadēmiskā personāla un 61 -
vispārējā personāla, tai skaitā 15 - saimnieciskais personāls. Tā kā 10 darbinieki apvieno
akadēmisko un administratīvo darbu, 2021. gadā faktiskais darbinieku skaits bija 90. Augstskolā
studiju procesā tika papildus nodarbināti arī 89 vieslektori.  
2021. 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 2021.gadu ar 2020. gadu, Banku augstskolā ievēlētais akadēmiskais personāls ir
samazinājies par 4 darbiniekiem un vispārējā personāla skaits samazinājies par 3 darbiniekam, bet
saimnieciskā personāla skaits salīdzinājumā ar 2020. gadu ir samazinājies par 5 darbiniekiem. 
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3.2. DARBINIEKI

Lielākā daļa akadēmiskā personāla jeb 61% (24) no visiem docētājiem ir docenti. 13% (5) no
Banku augstskolas akadēmiskā personāla ir profesori, 8% asociētie profesori (3), bet 18% (7) no
docētājiem darbojas lektoru amatā. 
Banku augstskolas akadēmiskais personāls organizēts trīs katedrās: Ekonomikas un finanšu
katedrā, Vadībzinību katedrā un Svešvalodu katedrā. 2021.gadā skaitliski vislielākā ar 17
pasniedzējiem ir Ekonomikas un finanšu katedra. Vadībzinību katedras sastāvā ir 16 pasniedzēji.
Svešvalodu katedra ir skaitliski mazākā – tajā darbojas 6 svešvalodu pasniedzējas. 
Lielākā daļa Banku augstskolas darbinieku ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Akadēmiskā personāla
sastāvā ir 24 sievietes un 15 vīrieši. No docētāju vidus 24 pasniedzējiem ir doktora grāds, no tiem
14 - sievietēm un 10 - vīriešiem. Doktoru īpatsvars Banku augstskolā ir 62% no visa akadēmiskā
personāla skaita. 
Akadēmiskā personāla ataudze tiek veicināta, piesaistot spējīgus viesdocetājus un motivējot tos
studēt kopīgajā doktora programmā “Biznesa vadība”. 2021. gadā Banku augstskolā vēlētā docētāja
amatā darbu uzsāka četri docētāji ar doktora grādu.
Lai nodrošinātu augstas kvalitātes hibrīdstudijas un attālinātās studijas, 2021.gadā tikai organizētas
vairākas docētāju kvalifikācijas celšanas apmācības ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts
Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai”  - “Hibrīdlekciju sagatavošana
un vadīšana” un “Tehnoloģiju attīstība, to pielietošana studiju procesā un biznesa vidē". Tāpat tika
īstenotas 43 fiziskās darbinieku mobilitātes un 6 virtuālās mobilitātes, un visam augstskolas
personālam bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā “Kā uzlabot darbinieku labbūtību Banku
augstskolā?”, moderatoru vadībā izstrādājot priekšlikumus par to, kā labāk justies pandēmijas
ietekmētajā darba režīmā.



- Latvijas finanšu pratības projekta vadībai (3) BMDA starptautiskajai balvai, ko saņēma BA par
šīs jomas veicināšanu, kopā veidoti 4 raksti;
- stiprinot BA kā zinātnes un pētniecības iestādes tēlu, nozīmīga vieta tika atvēlēta publikācijām
par zinātniskajām konferencēm un pētniecības projektiem: BA un ALTUM konference (3
publikācijas), līdzdalības Eiropas Zinātnieku naktī 2021, BA 11. Studentu konferences apskats un 9
publikācijas par Fundamentālo un lietišķo pētījumu zinātnieka individuālo projektu “COVID-19
ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” (Nr. lzp-2020/2-0317)';

- paplašinot sadarbību ar BA absolventiem tika, atspoguļotas gan ierastās, gan jaunās aktivitātes –
biznesa pieredzes veiksmes stāsti, vieslekcijas, paneļdiskusija u.c.

2021. gads ir būtiski atšķīries, vērtējot Banku augstskolas saziņu ar sabiedrību kopumā, t.sk.
realizētās jauno studentu uzņemšanas aktivitātes, iepretim iepriekšējiem pārskata periodiem.
Latvijā īstenotie Covid-19 pandēmijas ierobežojumi prasīja pārmaiņas komunikācijas pieejā un tās
kanālos, un līdzšinējā komunikācija ar sabiedrību tika pārnesta pamatā uz digitālo vidi.
Augstskolas saziņa un pasākumi notika attālināti vai hibrīdformātā – gan Atvērto durvju dienas,
gan Karjeras dienas 2021, gan ikgadējā ēnošana "Seko studentam" un docētāju vieslekcijas Latvijas
vidusskolās (19 lekcijas).

Publikācijas: 

Īpaši rūpējoties par BA atbilstošu vienotu vizuālo stilu un digitālo loģistiku, 2021. gadā
augstskolas mājaslapā tika publicēti 132 ziņu raksti (latviešu un angļu valodā):
- vairāk nekā 15 raksti par studiju norisi un aktuālajām pārmaiņām, sekojot pandēmijas
ierobežojumu raksturam, 48 administratīva rakstura ziņas;
- lai atspoguļotu papildu iespējas BA studijās tapa publikācijas par biznesa vides un ārvalstu
partneru vieslekcijām un hakatoniem, Inovāciju grantiem, uzņēmējdarbības veicināšanas konkursu
vidusskolēniem Bizness24h un šī konkursa rīkotāju iegūto Eiropas komisijas balvu, kā arī
atspoguļojām docētāju mūžizglītības projektus (3) un ERASMUS + mobilitātes aktivitātes;
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- par BA docētāju vieslekcijām Latvijas skolās un līdzdalību sarunu festivālā LAMPA;

4.1.NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN
IZGLĪTOŠANAI 



Sociālās saziņas platformas:

Attiecīgi BA sociālo tīklu konti bija atbalstošais mehānisms ikvienai būtiskai BA ziņai, lai tā
sasniegtu pēc iespējas plašāku sabiedrību. 2021. gadā kopumā veikti:
- 453 ieraksti BA kontā platformā Facebook (Meta) un ievietota informācija par 32 BA
pasākumiem (Event) tiešsaistē vai hibrrīdformātā,
- Instagram kontā - 115 ieraksti,
- Twitter - 220 ieraksti,
- Linkedin - 225 ieraksti.

Papildus informācijas publicēšanai Banku augstskolas saziņas kanālos, regulāri sagatavoti arī raksti
publicēšanai starptautisko sadarbības organizāciju - CEEMAN, BMDA un EURASHE mājas
lapās un ziņu biļetenos, reizi mēnesī informējot par Banku augstskolas aktualitātēm.

Uzņemšana 2021: 

Īpašas aktivitātes tika realizētas jauno studentu piesaistei – ikgadējās Atvērto durvju dienas (11
pasākumi) un katru pasākumu atbalstoša digitālās reklāma kampaņa, kā arī sociālo tīklu reklāmas
kampaņa Uzņemšana 2021 sadarbībā ar aģentūru HULIGAN (maijs – jūlijs) un BA pašu realizēta
sociālo tīklu kampaņa studiju programmām. 
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Atvērto durvju dienu pasākuma BA prezentācija tika pārveidota atbilstoši digitālās saziņas
vajadzībām un sarunām tiešsaistē, izveidots jauns pasākuma formāts un jauna komanda tā
realizācijai. Atbilstoši aktuālajam dizainam arī tika atjaunināta BA Atvērto durvju dienu vizuālā
identitāte. 



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. 2021./2022. ak.g. Eduniversal
starptautiskā zinātniskā komiteja atzinusi Banku augstskolas īstenoto maģistra studiju programmu
„Finanses” kā 13. labāko starp finanšu studiju programmām Austrumeiropā, kā arī maģistra studiju
programmu "Uzņēmējdarbības vadīšana" kā 13. labāko starp pilna laika uzņēmējdarbības maģistra
programmām un vispārējās vadības 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. 

2021. gadā ikgadējās Eduniversal konferences laikā Banku augstskolai ir piešķirts augstāks
novērtējums – 3 izcilības palmas, atzīstot BA par tādu augstskolu, kura ir izcila biznesa vadības un
finanšu augstskola ar reģionālu ietekmi un arvien nostiprina savu starptautisko sniegumu un
nozīmību. Līdz ar to Banku augstskola ir ierindojusies trīs labāko Latvijas biznesa vadības/finanšu
augstskolu vidū. Kopš dalības sākuma Eduniversal Ranking, šis ir augstākais Banku augstskolas
sasniegums 13 gadu laikā.

Starptautiskajā augstskolu reitingā U-Multirank šogad esam paaugstinājuši savu novērtējumu
četrās kategorijās un tagad esam otrā augstāk novērtētā augstskola Latvijā. Šajā reitingā katra
augstskola saņem vērtējumus vairākās kategorijās - studijas, pētniecība, iesaiste reģionālajā
attīstībā, zināšanu pārnese, internacionalizācija. Latvijas augstskolas labāko sniegumu parāda
starptautiskajā sadarbībā un reģionālajā iesaistē. Banku augstskola šogad saņēmuši par četriem “A”
līmeņa vērtējumiem vairāk nekā iepriekšējā gadā, kas ir augstākais novērtējuma kāpums starp
Latvijas augstskolām. 
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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” –  devītā ieteiktākā starp vairāk nekā
pieciem simtiem studiju programmu 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
2021. gada darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā. 
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4.2.2. SADARBĪBAS PARTNERU NOVĒRTĒJUMS  

2021. gadā starptautiski novērtēts mūsu augstskolas
veikums finanšu pratības kā disciplīnas nostiprināšanā
un attīstībā  – Baltijas vadības attīstības asociācijas
BMDA 19. konferences laikā Banku augstskola saņēma
augsta novērtējuma balvu par nozīmīgu ieguldījumu
finanšu pratības veicināšanā Latvijā. 

Par pozitīviem rezultātiem Banku
augstskolas absolventu nodarbinātībā
liecina arī Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) publicētā augstākās
izglītības iestāžu absolventu
monitoringa dati, kuros parādās tas, ka
Banku augstskolas absolventu vidū
augstas kvalifikācijas amatos strādājošo
skaits ir 87%, tādējādi Banku augstskola
ir 5.vietā starp valsts augstskolām šādā
skatījumā. Savukārt, vērtējot
nodarbinātību šādos amatos kontekstā ar
ienākumu līmeni, Banku augstskolas
beidzējiem ir vislabākās izredzes
sasniegt visaugstāko līmeni valsts
augstskolu vidū.



ERASMUS programmas īstenošanā Augstskola sadarbojas ar vairāk nekā simts ārvalstu
augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Arī ārpus šīs programmas Banku 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. 

Tāpat nozīmīgu novērtējumu šai gadā saņēmis Banku augstskolas
uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss Bizness24h - tam piešķirts
Eiropas Komisijas novērtējums "Nacionālais uzvarētājs 2021".
European Enterprise Promotion Awards (EEPA) ir Eiropas
uzņēmējdarbības veicināšanas balvas konkurss. Tā mērķis ir apzināt
un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu
veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko
politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības
pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos
uzņēmējus.
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Aktīvu sadarbību augstskola veic arī ar vidusskolām,
piedāvājot vieslekcijas skolās un skolotāju mūžizglītības
pasākumus. 2021. gadā Banku augstskola noslēgusi
sadarbības līgumus ar Jūrmalas valsts ģimnāziju un Olaines
vidusskolu, lai plašāk īstenotu sadarbību ar šīm skolām un
attīstītu jaunas iniciatīvas. 
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Jaunā augstskolas pārvaldības modeļa ieviešana
Studiju satura un procesa modernizēšana
Digitalizācijas risinājumu ieviešana studiju un administratīvajā darbā
Vides, sociālo un pārvaldības jautājumu akcentēšana augstskolas darbībā

Uzdevumi: 

1.
2.
3.
4.
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