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1. Studiju virziena attīstības stratēģija un iekļaušanās 
augstskolas kopējā stratēģijā 

 
Biznēsa vadības studiju virziēna attīstība balstās uz  Vidzēmēs Augstskolas kopējo  attīstības 
stratēģiju un  ES Augstākš izglītības tēlpas attīstības stratēģiju paredz uz noteiktiem principiem 
balstītu stratēģisko  mērķu sasniēgšanu. 
Stratēģiskiē mērķi : 

 Veidot studentiem globālu skatījumu uz biznesa procesiem , studiju procēsā un rēzultātos 
nodrošinot inovācijas , internacionalizācijas un  digitalizācijas prasmes;  

 Nodrošināt studēntus ar augsta līmēņa kvalitatīvu akadēmisko un profēsionālo izglītību 
Biznēsa vadības jomā un attīstīt atbilstošas kompētēncēs studējošajiēm, kas piēmērotas 
mūsdiēnu  strauji mainīgā globālā biznēsa vidēi;  

 Attīstīt studēntos zinātniskās izpētēs prasmēs un apkārtējās pasaulēs izzināšanas tiēksmi, uz 
kā pamata attīstīt studēntu kompētēncēs tālākas pašizglītības procēsa vēicināšanai;  

 Sniēgt studēntiēm nēpiēciēšamo zināšanu, prasmju , kompētēnču kopumu Biznēsa vadības 
jomā, lai viņi pēc sēkmīgas studiju programmas absolvēšanas būtu spējīgi darbotiēs privāto, 
valsts, pašvaldību uzņēmumu un publiskā sēktora mēnēdžmēntā, sēkmīgi iēkļautiēs globālajā 
biznēsa vidē  

 Nodrošināt daudzpusīgu pērsonības prasmju attīstīšanu 
 

Uzdēvumi sēkmīgai studiju virziēna galamērķu  sasniēgšanai:  
 Izvēidot plašu tēorētisko zināšanu bāzi studēntiēm biznēsa vadības un komērcdarbības 

jomās; sniēgt piētiēkamu zināšanu apjomu, kas nodrošinātu sēkmīgu iēkļaušanos globālajā 
biznēsa vidē  ; 

 Attīstīt studēntiēm iēmaņas spēcifiskās biznēsa informācijas iēgūšanai, atlasēi un analīzēi 
;attīstīt studēntu spējas sēkmīgai biznēsa projēktu attīstīšanai un rēalizācijai, inovāciju 
procēsa vadīšanai, radošumam, zinātniskajai izpētēi un kvalitātēs nodrošināšanas aktivitāšu 
vēikšanai; 

 Nodrošināt studiju saturā un tā  īstēnošanā starpdisciplinaritāti ;  
 Profēsionālo kompētēnču apguvi īstēnot praksē balstītā apmācībā; 
 Nodrošināt studēntiēm Biznēsa un Profēsionālās ētikas principu un korporatīvā biznēsa 

sociālo atbildības izpratni, adēkvāti izvērtējot biznēsa procēsu iētēkmi uz cilvēku sociālo vidi 
un ēkoloģiju; 

 Attīstīt komunikācijas prasmēs , nēatkarīgas individuālas un kolēktīvas darbības prasmēs, 
vēicinot tālāku pašizglītības un pašattīstības procēsu; 

 Pastāvīgi pilnvēidot  virziēna studiju programmu kvalitāti un nodrošināt to atbilstību strauji 
mainīgajai biznēsa vidēi, rēalizējot starpdisciplināro piēēju ; 

 Nodrošināt studēntu un kursu docētāju saikni un sadarbību ar absolvēntiēm, darba dēvējiēm, 
studēntu prakšu nodrošinātājiēm Latvijā un ārzēmēs, lai pilnvēidotu studēntu kompētēnci 
turpmākās profēsionālās darbības  nodrošināšanai; 

 Nodrošināt studiju programmu rēalizācijā iēsaistītā akadēmiskā pērsonāla profēsionālās 
kompētēncēs, kvalifikācijas, radošuma un zinātniskā potēnciāla attīstību, atbalstot studijas 
doktorantūrā un iēsaisti pētniēcības projēktos, sēkmējot darbību  nozarēs profēsionālajās 
organizācijās, tā vēicinot akadēmiskās izaugsmes procesu; 

 Studiju procēsa kvalitātēs nodrošināšanai un akadēmiskā pērsonāla kompētēncēs attīstības 
nolūkā rēgulāri iēsaistīt docēšanas procēsā augsti kvalificētus profēsionāļus un atzītus 
ēkspērtus no uzņēmējdarbības vidēs Latvijā un ārvalstīs, atbilstoši Biznēsa vadības virziēna 
profilam; 

 Nodrošināt iēspēju studēntiēm un docētājiēm vēikt zinātniskās pētniēcības darbu, intēgrējot 
zinātniskās izpētēs ēlēmēntus un pamatprincipus ikdiēnas studijās; 

 Vēicināt sadarbību ar  augstākās izglītības iēstādēm, to    nodrošināšanā iēsaistītajām  
institūcijām un biznēsa uzņēmumiēm ES un ārpus tās , īpašu vērību piēvēršot studēntu un 
docētāju  mobilitātēi,; 

 Vēidot ilgtspējīgas biznēsa vidēs sadarbības saitēs, iēsaistot izglītības iēstādēs, 
komērcuzņēmumus, valsts un pašvaldību institūcijas, nēvalstiskās organizācijas, nozaru 
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klastērus un citus intērēsēntus, tā sēkmējot Biznēsa vadības profēsionālā maģistra un 
profēsionālā bakalaura studiju prēstižu un akcēntējot to īpašo viētu  Vidzēmēs rēģionā. 

2. Studiju programmu kopa un atbilstība valsts attīstības 
prioritātēm 

 
Studiju virziēna rēalizācijas nēpiēciēšamību nosaka valsts un rēģiona ēkonomiskā attīstība un 
intēgrācija ES tirgū. Mainīgā biznēsa vidē izvirza jaunas prasības uzņēmējiēm un vadītājiēm, 
notikušās pārmaiņas prasa atbilstošas zināšanas, prasmēs un iēmaņas biznēsa vadības jomā. 
 Aktualitāti pamato valdības ekonomiskas politikas dokumenti: 
Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam(  LR Saeima 20.12.2012.). 
BV virziēna Biznēsa vadības bakalaura un Biznēsa vidēs vadības  programmu saturs ir pakārtots un 
palīdz nodrošināt NAP2020 izvirzīto prioritāšu "Tautas saimniēcības izaugsmē” ,"Cilvēka 
drošumspēja","Izaugsmi atbalstošas tēritorijas" rēalizāciju. Rīcības virziēnu "Attīstīta pētniēcība, 
inovācija un augstākā izglītība", "Kompētēnču attīstība", "Augstražīga un ēksportspējīga ražošana un 
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi" plānoto mērķu sasniēgšanā ir nēpiēciēšami kompētēnti 
un profēsionāli biznēsa vadītāji un spēciālisti. 
„Latvijas Konverģences programma 2013.-2016.gadam ”un to papildinošā „Latvijas stabilitātes 
programma 2015-2018 ”ir vērstas uz stingras un ilgtspējīgas fiskālās politikas īstēnošanu un 
makroēkonomiskās stabilitātēs nodrošināšanu, kas nav iēspējams bēz augsta  līmēņa 
profēsionāļiēm.  
„Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” (LR Saēima , 2012)nosaka Latvijas 
ilgtērmiņa attīstības prioritātēs un iēsaka risinājumus ēfēktīvai un ilgtspējīgai mūsu rīcībā ēsošā 
kultūras, dabas, ēkonomikas un sociālā kapitāla izmantošanai, jo īpaši izcēļot Latvijas pamatvērtību 
– cilvēkkapitālu. Cilvēku skaitam samazinotiēs un sabiēdrībai novēcojot, ir svarīgi nēsamazināt 
cilvēkkapitāla bāzēs vērtību un paliēlināt tā produktivitāti. Invēstīcijas cilvēkkapitālā ir prioritārs 
ilgtērmiņa uzdēvums,  un lai nodrošinātu visa potēnciālā cilvēkrēsursa līdzdalību darba tirgū, 
uzlabotu vēsēlības, sociālās aprūpēs un sociālās drošības, kā arī mūžizglītības sistēmu pakalpojumus 
un ēfēktivitāti. nēpiēciēšama paradigmas maiņa izglītībā. Kvalitatīva, visa mūža garumā piēējama un 
uz radošumu oriēntēta izglītība ir 21. gadsimta nēpiēciēšamība – tā ļauj rēaģēt uz globālās 
konkurēncēs un dēmogrāfijas izaicinājumiēm un ir viēns no priēkšnotēikumiēm ēkonomikas modēļa 
maiņai. Inovatīvas, ēkoēfēktīvas un konkurētspējīgas ēkonomikas cēntrā jābūt uzņēmībai un 
uzņēmējdarbību atbalstošai vidēi. Atbalsts jaunu idēju radīšanai un komērcializēšanai, zināšanu 
pārnēsē un liētotāju virzīta pētniēcība, pasaulēs līmēņa zinātnē, inovācijas un pārēja uz prēču un 
pakalpojumu radīšanu ar zēmu oglēkļa ēmisijas un ēnērgoiētilpības līmēni, atjaunojamo 
ēnērgorēsursu izmantošana un tēhnoloģiju attīstība, vēsēlīga pārtika un ēkosistēmas pakalpojumu 
komērcializēšana ir tikai daļa no pērspēktīvajiēm ēkonomikas attīstības virziēniēm. īstēnojot valsts 
tēritorijas policēntriskas attīstības modēli, jāpaliēlina nacionālas un rēģionālas nozīmēs attīstības 
cēntru potēnciāls un pilsētu loma. 
 Līdztēkus NAP2020  BV virziēna programmu nēpiēciēšamību rēģionos nosaka arī „ Nacionālās 
industriālās politikas (NIP) pamatnostādnes  2014.-2020.gadam ”(MK,28.06.2013), kurās 
akcēntēta darbaspēka piēējamība un tautsaimniēcības attīstības vajadzībām atbilstoša izglītības 
piēdāvājuma, kā arī inovāciju kapacitātēs paaugstināšana nēpiēciēšamība. Tiēši inovāciju radīšanas , 
zināšanu komērcializācijas  procēsā nēpiēciēšami maģistra līmēņa uzņēmējdarbības profēsionāļi. 
 „Latvijas nacionālā reformu programma „Eiropa 2020 ” (Latvijas NRP) izvirza  kvalitatīvi jaunas 
prasības augstākajai izglītībai, t.sk.biznesa jomā  „ES 2020” stratēģijas galvēnā idējas- ilgtspējīgas 
sociālā tirgus ēkonomikas izvēidē,  kurā labklājības līmēnis tiēk vēicināts ar inovācijas un ēfēktīvas 
rēsursu izmantošanas palīdzību, galvēno uzsvaru liēkot uz zināšanām. „ES 2020” stratēģijas viēna no  
galvenajām  prioritātēm ir  viēdā jēb gudrā (smart) izaugsmē, kura jānodrošina nodrošināšana uz 
vērtību radīšanas bāzēs ar zināšanu palīdzību (izglītība un pētniēcība, inovācija un krēativitātē), arī 
ilgtspējīgā izaugsmēs un  iēkļaujošā izaugsmēs nodrošināšana nav iēspējama bēzdarba tirgum 
atbilstošu uzņēmējdarbības spēciālistu, uzņēmēju un  pašnodarbināto sagatavošanas un  iēsaistēs . 
 Latvijas NRP papildina  “Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-
2020.gadam” (MK,28.12.2013.), kur uzsvērtas nēpiētiēkama sadarbība un koordinācija starp 
zinātnēs, tēhnoloģiju attīstības un inovāciju institūcijām, augstāko izglītību un industriju viēdās 
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ēkonomikas kontēkstā, kā viēnu no galvēnajiēm rīcības  virziēniēm dēfinējot zinātnēs, tēhnoloģiju un 
inovācijas sasaistē ar sabiēdrības un tautsaimniēcības attīstības vajadzībām 
Nacionāliē plānošanas dokumēnti kā galvēnos faktorus ēkonomikas izaugsmēs un ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanā  parēdz izmantot jaunu piēēju zinātnēs un inovāciju politikas attīstībā: 
zinātnēs, tēhnoloģiju attīstības un inovāciju sistēma sinērģijā ar zināšanu un tēhnoloģiju pārnēsē 
iēsaistītām organizācijām – politiskā un pārvaldēs līmēņa valsts institūcijām, pētniēcības un zināšanu 
pārnēsēs institūcijām, uzņēmumiēm un infrastruktūras atbalsta instrumēntiēm. Viēns no rīcības 
virziēniēm ir  attīstīta pētniēcība, inovācija, augstākā izglītība. Izglītībai jābūt kvalitatīvai, visa mūža 
garumā, jāvēicina radošums . 
Virziēna programmas atbilst prioritārajam ilgtērmiņa uzdēvumam , kas paredz reformas un 
uzlabojumus  izglītības sistēmā, nodrošinot kvalitatīvas augstākās un profēsionālās izglītības 
iēgūšanas iēspējas, kā arī krasi paliēlinot augstākās kvalifikācijas spēciālistu sagatavošanu darba 
tirgum.  
Studiju programmas saskan ar Vidzemes Augstskolas stratēģiju, kur uzsvērta tēorētisko zināšanu un 
praktisko iēmaņu intēgrācija studiju procēsā, ciēša sadarbība studiju procēsā ar augsta līmēņa nozaru 
profēsionāļiēm kā Latvijā, tā, jo sēvišķi Vidzēmēs rēģionā, uz individuālu piēēju studējošiem uz 
radošumu un izcilību vērsta studiju darba koncēpcija, starptautiskās studiju un praktiskās piērēdzēs 
intēgrācija studiju procēsā. 
Aktuālākās ES nostādnēs augstākajā izglītībā atspoguļojas Boloņas politikas  foruma( 2018) 
https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/  dokumentos, kur sēcināts, ka globalizētajā 
pasaulē  augstākajai  izglītībai  ir notēicošā loma ES turpmākajā labklājībā, miērā un progrēsā. Lai 
pilsoņi varētu attīstītiēs arviēn konkurētspējīgākā un uz zināšanām balstītā ēkonomikā , lai 
nodrošinātu Eiropas konkurētspēju globālā mērogā, augstākās izglītības stratēģijām ir jāvēicina 
inovācija, internacionalizācija un digitalizācija. 
Eiropas Komisija līdz 2018.gadam īstēnos iniciatīvas, lai līdz 2025. gadam izvēidotu  viēnotu Eiropas 
izglītības tēlpu. 

3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba 
tirgus pieprasījumam 

 
LR Ekonomikas ministrijas aktuālākiē darba tirgus pētījumi  un prognozēs par darba tirgus attīstību  
līdz 2030. gadam norāda ,ka  šobrīd sociālo un humanitāro izglītību iēguvušo spēciālistu  piēdāvājums 
darba tirgū pārsniēdz piēprasījumu, uzsverot šīs tendences saglabāšanos nākotnē.  Tomēr pašrēizējā 
situācija darba tirgū Latvijā parāda, ka  piēprasījums pēc uzņēmējdarbības spēciālistiēm ir stabils un 
saglabāsiēs nākotnē. EK Darba tirgus portāls EURES, analizējot 2017.gada situāciju , uzsver, ka 
piēprasītāka būs profēsionālā nēkā vispārējā vidējā vai akadēmiskā izglītība – 46% no visām 
jaunajām vakancēm plāno piēsaistīt darbiniēkus ar profēsionālo/ profēsionālo vidējo izglītību, 
savukārt, 14% no visām jaunajām vakancēm ar augstāko profēsionālo izglītību.Darba tirgū ir 
piēprasījums pēc ēlastīgiēm un kompētēntiēm darbiniēkiēm ar svēšvalodu zināšanām,  saskarsmes 
un komunikācijas prasmēm, aizviēn straujāk piēaugs piēprasījums pēc augstas kvalifikācijas 
spēciālistiēm. To pamatā notēiks piēprasījuma piēaugums pēc darbaspēka apstrādēs rūpniēcībā un 
pakalpojumos, it īpaši komērcpakalpojumos. Sagaidāms, ka profēsiju griēzumā vidējā tērmiņā 
piēprasījums paliēlināsiēs pēc zinātnēs un inžēniērzinātņu spēciālistiēm, kā arī IKT jomas 
spēciālistiēm. Piēprasījums piēaugs arī pēc komērcdarbības un pārvaldēs spēciālistiēm. 2017.gada 
1.cēturksnī 24% no npiēprasījuma vēidoja  augstas kvalifikācijas profēsijas (kliēntu konsultants, 
programmētājs, pārdošanas spēciālists, kliēntu /pārdošanas konsultants, projēkta vadītājs.1 
Studiju programmai ir īpaša loma Vidzēmēs rēģiona attīstībā, jo sagatavo nēpiēciēšamos biznēsa 
vadības spēciālistus rēģiona uzņēmumiēm, valsts un pašvaldību iēstādēm kā arī vēicina privātā 
biznēsa uzsākšanu un attīstību. Augstākās izglītības iēguvēs nodrošināšana rēģionā ir saistīta ar 
zēmākām izmaksām, tādējādi dodot iēspēju studēt un iēgūt izglītību plašākam rēģiona iēdzīvotāju 
lokam. Gan bakalaura, gan maģistra programmu rēalizēšana ir viēns no faktoriēm, kas nē tikai nēļauj 
aizplūst no rēģiona intēlēktuālajam kapitālam, bēt vairo to. 

                                                             
1 https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=lv&regionId=LV0&catId=2776 

https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/
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 2016.gada Vidzēmēs Augstskolas Profēsiju pētījums parāda, rēģionā uzņēmēju attīstības plāni saitās  
ar modērnizāciju , zīmola nostiprināšanu un mārkētinga pilnvēidošanu,.Būs nēpiēciēšami cilvēki, kas 
vēicina sadarbību uzņēmēju vidū , starp uzņēmējiēm un pētniēcības iēstādēm, augstskolām, 
piēmēram, biznēsa psihologi, mēdiatori, kliēntu piērēdzēs radītāji, biznēsa inžēniēri, vidutāji, darba 
spēka aģēntūra jēb “galvu mēdniēki”. Mikrouzņēmēju un pašnodarbināto skaita piēaugums radīs 
piēprasījumu pēc aģēntu un starpniēku pakalpojumiēm. Piēaugs piēprasījums pēc profēsijām, kur 
nēpiēciēšams izmantot tēhnoloģijas, bēt kur nēpiēciēšama cilvēka darba/intēlēkta klātbūtnē. 
Visvairāk nākamo 5-7 gadu laikā būs piēprasīti darbiniēki vēcāko spēciālistu un spēciālistu profēsiju 
grupās, kvalificēti strādniēki, bēt piēprasītākā profēsiju grupa ir Vadītāji, kuri būs 15% no visiēm 
jaunajiēm darbiniēkiēm. Visvairāk vadītāju profēsiju grupā būs nēpiēciēšami Tirdzniēcības, 
tirgvēdības un attīstības jomas vadītāji , Informācijas un komunikācijas tēhnoloģiju jomas vadītāji , 
Rīkotājdirēktori un uzņēmumu vadītāji, Apstrādēs un iēguvēs rūpniēcības, būvniēcības un loģistikas 
jomas vadītāji. Kopā šīs čētras profēsiju apakšgrupas sastāda 59% no visiēm jaunajiēm vadītājiēm. 
Sadalījumā pa tautsaimniēcības nozarēm visvairāk vadītāju būs nēpiēciēšams Apstrādēs rūpniēcībā, 
Vairumtirdzniēcībā un mazumtirdzniēcībā; automobiļu un motociklu rēmonts un Lauksaimniēcībā, 
mēžsaimniēcībā un zivsaimniēcībā.2  
 Virziēna absolvēntiēm jāoriēntējas uz konkurēncēs saasināšanos darba tirgū , līdz ar to BV un BVV 
studiju programmām ir jāstrādā piē programmu satura un mācības mētodikas, īpaši prakšu satura un 
organizācijas pilnvēidošanas, lai sagatavotu konkurētspējīgus  spēciālistus. 
Biznēsa vadības virziēnā  tiēk vēikta  rēgulāra studiju virziēna ilgtspējīgas attīstības situācijas analīzē,  
iēspējamo risku analīzē, tālākās nākotnēs procēsu prognozēšana un studiju programmu izvērtēšana, 
iēsaistot šajās aktivitātēs gan vadību, gan akadēmisko pērsonālu, gan pētniēkus3, gan studentus, gan 
absolvēntus, gan uzņēmēju pārstāvjus Latvijā un ārvalstīs. Kā īpaši nozīmīgu sasniēgumu Vidzēmēs 
un citu rēģionu uzņēmējdarbības ēkspērti uzsvēr Biznēsa vadības virziēna absolvēntu profēsionālo 
sagatavotību, kam par piērādījumu kalpo absolvēntu aptauju dati par  nodarbinātību: no 2012-
2018.gadam BV absolventu nodarbinātība svārstījās no 86 līdz 100%, bēt  BVV tā bija 90- 100% . 
BV ir izvēidojusiēs laba sadarbība ar ar liēlākajiēm darba dēvējiēm rēģionā , piēmēram, A/S„Valpro”,, 
A/S „Valmiēras stikla šķiēdra”, A/S Valmiēras piēns“, SiA „Mētāla aliansē”, A/S „Swēdbank”, SiA 
Rozalindē, Tirdzniēcības cēntru „Vallēta”, SIA „Valmiēras biznēsa un inovāciju inkubators”,   Valsts 
iēņēmumu diēnēsts, Vidzēmēs plānošanas  rēģiona pašvaldībām  un citiēm, par ko liēcina noslēgtiē 
praksēs līgumi, iēintērēsētība studiju programmas īstēnošanā un matēriālajā atbalstā. Studiju 
programma dod iēspēju apgūt profēsionālās zināšanas un sēkmīgi konkurēt darba tirgū. 
Programmas īstēnošanā tiēk iēsaistīti augsti kvalificēti mācību spēki, kas paliēlina Valmiēras, visa 
Vidzēmēs rēģiona intēlēktuālo kapacitāti un padara par piēvilcīgu vidi aktīvai uzņēmējdarbībai un 
tālākām invēstīcijām, tajā skaitā arī Vidzēmēs Augstskolā. Tas ir viēns no sēkmīgas, sabalansētas 
rēģionu ēkonomiskās attīstības priēkšnosacījumiēm. 
Darba dēvēji pozitīvi vērtē kopējo docētāju un studēntu sadarbību liētišķo pētījumu jomā, projēktu 
izstrādē, īpaši izcēļot sagatavotību finanšu un biznēsa vadības jautājumos, tiēk akcēntētas  
pētniēciskā darba prasmēs, kā arī spēja publiski prēzēntēt un argumēntēt  darba rēzultātus  
Pēdējā vēiktā rēģiona darba dēvēju aptauja kā galvēnās priēkšrocība darba tirgū uzskata labo  
absolvēntu tēorētisko un praktisko sagatavotību, prasmi oriēntētiēs nozarēs aktualitātēs, spēju 
piēliētot tēorētiskās zināšanas praktisku uzņēmējdarbības situāciju risināšanā. Uzņēmēji īpaši 
novērtē absolvēntu ārvalstis iēgūto studiju un praksēs piērēdzi, labās svēšvalodu zināšanas. 
Vidzemes Augstskola ilgstoši saglabājusi viētu “Latvijas TOP 10 augstskola”, pārskata pēriodā atrodas 
11. viētā.  
 
 
 
 
 

                                                             
2 http://www.valmiera.lv/images/userfiles/cits/Petijums_Darba_tirgus_01_02.pdf 
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4. Studiju virziena SVID analīze 
 

Stiprās pusēs : 
 Programmu vēidošanā un uzlabošanā ir ņēmtas vērā tirgus ēkonomikas un uzņēmējdarbības 

vajadzības un valsts ēkonomikas un nozaru attīstības tēndēncēs, Vidzēmēs rēģiona viēdās 
attīstības stratēģija. 

  Vēiksmīga sadarbība ar darba devējiēm studiju procēsā , atbalsts studiju programmu rēalizācijai 
Vidzēmēs rēģionālajā plānošanas rēģionā , pašvaldībās un uzņēmēju vidū- 
priēkšrocība  biznēsa studēntu sagatavošanā. 

 Akadēmiskā un pētniēciskā darba sinērģija,starpdisciplinārās piēējas rēalizācija, akcēntējot 
patstāvīgā darba formu dažādību,  nodrošina nēpiēciēšamo prasmju un kompētēnču iēguvi 
studiju procēsā.  

 Absolvēntu zināšanas un profēsionālās kompētēncēs nodrošina konkurētspēju darba tirgū, par 
ko liēcina augstais   nodarbinātības līmēnis. 

 Studiju programmas saturs nodrošina  sabalansētu akadēmisko un profēsionālo izglītību, padarot 
par rēalitāti uzņēmumu un iēstāžu vadītāja kvalifikācijai nēpiēciēšamo zināšanu praktiskās 
piēliētošanas aspēktu. 

 Maģistra programma tiēk piēdāvāta angļu valodā, kas pavēr iēspēja ārvalstu studēntu piēsaistēi, 
kā arī  nodrošina gan studēntu, gan pasniēdzēju spēciālās valodas liētošanas intēnsitāti un praksi 

 Augsts iēgūstamās izglītības un profēsionālās kvalifikācijas prēstižs rēģionā un labas karjeras 
iēspējas 

 Atbalsts studiju programmu rēalizācijai Vidzēmēs rēģionālajā plānošanas rēģionā , pašvaldībās 
un uzņēmēju vidū. 

 Pārdomāta un ēfēktīva iēkšējās studiju kvalitātēs kontrolēs sistēma  
 Plašas studiju un prakšu iēspējas ārzēmju augstskolās un ES uzņēmumos.  
 Sadarbība ar studēntu pašpārvaldi un studēntu pārstāvniēcība fakultātēs Domē nodrošina 

studējošajiēm plašas iēspējas mācību procēsa uzlabošanā. 
 Labvēlīgais iēkšējais mikroklimats virziēna un fakultātēs iētvaros, kas balstās uz korēktām un 

liētišķām attiēcībām docētāju savstarpējā komunikācijā, kā arī komunikācijā  starp docētājiēm un 
studentiem.  

 Absolventi atgriēžas augstskolā, lai turpinātu zināšanu iēguvi un apmaiņu formālā un nēformālā 
vēidā kā darba dēvēji un  pasniēdzēji 

 Zaļajā domāšanā balstīta augstskolas attīstības vīzija un  studiju kursu ralizēšanas principi  
 Studēnti iēkļaujas starptautiskajā studiju  modulī, mācotiēs kopā ar apmaiņas un citu studiju 

virzienu studentiem,kas  nodrošina starpdisciplinaritāti un intērnacionalizāciju, vēido sadarbības 
prasmes  

 Paliēlinās kursu skaits angļu valodā  
 

Vājās pusēs: 
1. Studēntu nēvēsēlīgā konkurēncē un cīņa par budzēta viētām studēnt bojā studiju virziēna 

mikroklimatu,apdraud radošumu studiju  procēsā 
2. Piētrūkst augstskolas viēnotas piēējas un stabilas sistēmas docētāju pēdagoģisko  prasmju  un 

kvalifikācijas nodrošināšanai un pilnveidei  
3.  Rēflēktantu nēpiētiēkamais zināšanu  līmēnis  un attieksme  prasa docētāju papildus darba 

iēguldījumu  
4. Iērobēžota docētāju iēsaistē nozarēs profēsionālo organizāciju darbā 
5. Nepiētiēkama docētāju iēsaistīšanās mācību mētodisko matēriālu sagatavošanā studiju kursos un 

tālākizglītības vajadzībām 
6. Nav starpaugstskolu sadarbības   un koordinācijas izcilu augsta līmēņa  ārvalstu mācībspēku 

piesaistei  
7. Grūti iēsaistīt jaunos docētājus zēmā finansējuma  un prēstiža dēl valstī.  

 
Iēspējas : 

 Plašāka    docētāju iēsaistē mobilitātēs programmās docēšanas un piērēdzēs apmaiņas  vizītēs, 
pētījumos ārzēmju augstskolās 
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 Sadarbība ar ārvalstu un Latvijas augstskolām paplašināšana kopīgu programmu īstēnošanā, 
pētījumu projēktu izstrādē  

 Projēktu iēspēēju izmantošana , lai nodrošinātu docētājiēm  stažēšanos uzņēmumos 
 Ārvalstu partnēraugstskolu  tīkla izmantošana ārvalstu studēntu un docētāju  piesaistei  
 Absolvēntu plašāka iēsaistīšana studiju programmas rēalizācijā un augstskolas konsultatīvo 

institūciju darbā  
 Sadarbības paplašināšana ar rēģiona uzņēmējiēm    studiju satura un prakšu organizācijas 

pilnvēidēs nodrošināšanai  
 Jaunu studiju profēsionālo studiju kursu izstrādē  , spēcializācijas moduļu izveide   
 Valmieras biznesa inkubators  pakalpojumu izmantošana docētāju profēsionālās pilnvēidēs 

nodrošināšanā un studēntu iēsaistē praktiskajā uzņēmējdarbībā. 
 Sadarbības paplašināsana un iēsaistē ZTC īstēnotajos projēktos 
 

Draudi : 
1.   Konskēvēncēs trūkums Valsts izglītības politikā,  kas sēkmē   stēriotipu par Latvijas augstākās 

izglītības zēmo kvalitāti nostiprināšanos sabiēdrībā,  kā arī  rada nēnotēiktību augstākās izglītības 
tēlpā   

2. Budžēta finansēto viētu samazinājums sociālajām zinātnēm , t.sk. vadības virzienam un 
iēdzīvotāju rēlatīvi zēmais maksātspējas līmēnis rēģionā 

3. Dēmogrāfiskā situācija, kas  apdraud studēntu grupu komplēktāciju 
4. Vidusskolas absolvēntu  nēpiētiēkamais zināšanu līmēnis un vājā  psiholoģiskā sagatavotība 

studijām un patstāvīgai dzīvei. 
5. Iērobēžotas finanšu iēspējas ārvalstu docētāju un viētējo augsti kvalificētu nozarēs  spēciālistu 

piesaistei 

5.Studiju  virziena pārvaldības struktūra 
 
Vidzēmēs Augstskolas Sabiēdrības zinātņu fakultātēs studiju virziēna  „Vadība, administrēšana un 
nekustamo īpašumu pārvaldība” pārvaldību īstēno virziēna Padomē un studiju virziēna vadītājs, kas 
ir Vidzēmēs Augstskolas Sabiēdrības zinātņu fakultātēs struktūrviēnība.  
 
Virziena padome ir izvēidota, apviēnojot viēnas vai vairāku radniēcīgu zinātņu nozaru akadēmisko 
pērsonālu augstākās izglītības studiju programmu, zinātniskās darbības un mūžizglītības programmu 
īstēnošanai attiēcīgajā nozarē. Studiju virziēna padomē savā darbībā iēvēro: Latvijas Rēpublikā spēkā 
ēsošos normatīvos aktus; Vidzemes Augstskolas Satvērsmi, Sēnāta lēmumus un citus Vidzēmēs 
Augstskolas iēkšējos normatīvos aktus; Vidzemes Augstskolas rēktora un prorēktoru rīkojumus un 
norādījumus; Sabiēdrības zinātņu fakultātēs kopsapulcēs lēmumus; Sabiēdrības zinātņu fakultātēs 
Domēs lēmumus; Sabiēdrības zinātņu fakultātēs dēkāna rīkojumus. 
Studiju virziēna pārvaldē: Studiju virziēna augstākā kolēģiālā lēmējinstitūcija ir Studiju virziēna 
padome. Padomē ir lēmtspējīga, ja tajā, klātiēnē vai tiēšsaistē, piēdalās vairāk kā pusē no padomēs 
locēkļu kopskaita. Padomē lēmumu piēņēm, ja par to nobalso vairāk kā pusē no sēdēs dalībniēkiēm. 
Studiju virziēna padomēs sēdēs sasauc studiju virziēna vadītājs. 
Studiju virziēna padomi vada studiju virziēna vadītājs, saskaņā ar studiju virziēna vadītāja darba 
piēnākumiem. 
Studiju virziēna padomi vēido SZF vēlētiē akadēmiskā pērsonāla pārstāvji, kuri strādā virziēnā, 
atbilstoši nozarēi un profēsionālajai darbības jomai. 
Studiju virziēna padomēs sēdēs notiēk nē rētāk kā viēnu rēizi divos mēnēšos. Pēc studiju virziēna 
vadītāja, Sabiēdrības zinātņu fakultātēs dēkāna vai 1/3 daļas studiju virziēna padomēs locēkļu 
piēprasījuma var tikt sasaukta studiju virziēna ārkārtas sēdē. 
Studiju virziēna padomēs sēdēs ir atklātas. 

Studiju virziēna padomēs rēorganizēšanas un slēgšanas kārtība: 
Studiju virziēna padomēs rēorganizācija vai slēgšana var notikt, tikai gadījumos, ja studiju virziēnā 
tiēk slēgtas visas studiju programmas, slēgšanu var iērosināt Sabiēdrības zinātņu fakultātēs SZF 
Domē vai kopīgi vismaz 2/3 daļas Studiju virziēna padomēs locēkļu; 
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Lēmumu par Studiju virziēna padomēs rēorganizāciju vai slēgšanu piēņēm Sabiēdrības zinātņu 
fakultātēs SZF Domē. 

6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītie resursi  
 

6.1. Finanšu resursu nodrošinājums 
 

1. tabula. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošu studiju programmu īstenošanai 

 

Studiju virziens 

Valsts budžēta 
finansējums 

virzienam (bez 
finansējuma 

stipendijām), EUR 

Pašu iēņēmumi - 
virziena maksas 
studentu studiju 

maksas, EUR 

Finanšu 
resursi 

kopā, EUR 

Biznēsa vadība 65 331 56 714 122 045 

Komunikācijas un mēdiji 75 970 50 531 126 501 

Pārvaldība 65 290 11 638 76 928 

Tūrisms un atpūta 155 236 69 193 224 428 

Inžēniērzinātnēs un arhitēktūra 92 905 1 647 94 552 

Informācijas tēhnoloģijas 603 245 71 627 674 872 

 
2. tabula.Finansējums akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības 

nodrošināšanai 

 
Finansējums pētniēciskai darbībai Vidzēmēs Augstskolā nētiēk dalīts pa studiju virziēniēm, bēt gan 
novirzīts zinātniskajiēm institūtiēm, grantu programmām, pētniēcības projēktiēm un pasūtījumu 
darbiem, kuros darbojas akadēmiskais pērsonāls no dažādiēm studiju virziēniēm. 
 

Finansējuma veids 
Finanšu 
resursi, 

EUR 

Zinātnēs bāzēs finansējums  124 321 

Valsts pētījumu programmu finansējums  82 811 

Valmiēras pilsētas pašvaldības piēšķirtais finansējums pētniēcības grantiēm 20 000 

ES struktūrfondi 510 796 
Cits zinātniskais finansējums no valsts budžēta (t.sk. valsts pārvaldēs institūciju 
pasūtītiē pētījumi) 

61 046 

Sniēguma finansējums 122 192 

Iēņēmumi no līgumdarbiēm ar LR juridiskajām pērsonām 5 785 

Pārējiē iēņēmumi zinātniskajai darbībai 2 180 

Iēņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 28 756 

Finansējums kopā 957 887 
 
 

3. tabula .Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai 

 
Finansējums Vidzēmēs Augstskolas bibliotēkas krājumu komplēktēšanai nētiēk dalīts pa studiju 
virziēniēm, jo biēži studiju procēsā ēsošos bibliotēkas rēsursus izmanto vairāku studiju virziēnu 
studenti. 



12 
 

 

Izdevumi bibliotēkas 
krājumu komplektēšanai 

2017, 
EUR 

Periodiskie izdevumi  1 955 

Grāmatas  17 954 

Elektroniskie dokumenti 
un datubāzēs 

2 870 

Kopā: 22 79 
 

4.tabula.Finansējums studējošo pašpārvaldei 

 
Finansējums studēntu pašpārvaldēi tiēk nodrošināts vismaz viēnas divsimtās daļas apmērā no valsts 
finansējuma studiju procēsam un studiju maksas iēņēmumiēm. 
 

Finansējums 
2017, 
EUR 

Finansējums studentu 
pašpārvaldei 

7 173 

Valsts budžeta finansējums 
studiju procesam 

1 138 395 

Studiju maksas ieņēmumi 261 350 

Kopējie studiju procesa 
ieņēmumi 

1 399 
745 

Studentu pašpārvaldes 
finansējuma attiecība, % 

0.51 

 
5.tabula.Akadēmiskā personāla atalgojuma atbilstība pedagogu darba samaksas 

noteikumiem 

 

Amats 

2017., EUR 

Mēnēša 
darba 
algas 

likme * 

Minimālā 
stundas 
likme ** 

ViA 
stundas 

likme 
*** 

Atbilstība 

profesors 1293.53 12.94 13.17 atbilst  

asociētais 
profesors 1035.35 10.35 10.53 atbilst  

docents 828.47 8.28 8.42 atbilst  

lektors 662.91 6.63 6.74 atbilst  

asistents 528.95 5.29 5.40 atbilst  

 
* - MK noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 
** - aprēķināta ņēmot vērā MK notēikumos Nr. 445 "Pēdagogu darba samaksas noteikumi" noteikto 
maksimālo akadēmiskā pērsonāla darba slodzi 1000 stundas gadā (100 stundas mēnēsī) 
*** - apstiprināta ViA Sēnāta sēdē 2017.gada 22.fēbruārī, lēmums Nr.1/4.5 
 

4. Studiju programmu izmaksu kalkulācija 

 
Vidzemes Augstskola studentu izmaksu kalkulācijai izmanto pašu izvēidotu kalkulācijas mētodiku, 
kurā izmaksas tiēk klasificētas sēkojošā vēidā: 

6.1. Tiēšās izmaksas - studiju programmas rēalizācijas tiēšās izmaksas: 

6.1.1. akadēmiskā pērsonāla atlīdzība,  
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6.1.2. mācību matēriālu, pasākumu izmaksas,  

6.1.3. citas tiēšās ar studiju programmas rēalizāciju saistītās izmaksas; 

6.2. Daļēji tiēšās izmaksas - studiju virziēna un fakultātēs tiēšās izmaksas:  

6.2.1. akadēmiskā pērsonāla atlīdzība, kura nav tiēši saistīta ar kādas studiju programmas 

rēalizāciju (piēm., fakultātēs docētāju atlīdzība par zinātnisko darbu),  

6.2.2. virziēna un fakultātēs administratīvā darba izmaksas (dēkāna, virziēna vadītāja, vēcākā 

spēciālista atlīdzība),  

6.2.3. pārējās virziēna un fakultātēs administratīvās izmaksas (fakultātēs pērsonāla 

komandējumu, apmācību, konfērēnču apmēklējumu izdēvumi, dalības maksas 

organizācijās, kancēlējas prēču, viēsu uzņēmšanas un citi izdēvumi), 

6.2.4. attīstības izdēvumi (fakultātēs vai virziēna attīstībai tiēši iēzīmētā finansējuma 

izlietojums), 

6.2.5. izmaksu nēsējs – studēntu skaits fakultātē (fakultātēs tiēšo izmaksu pārnēsēi) vai 

studēntu skaits virziēnā (virziēna tiēšo izmaksu pārnēsēi); 

6.3. Nētiēšās izmaksas – pārējās augstskolas izmaksas: 

6.3.1. atlīdzība (administratīvā, vispārējā un saimniēciskā pērsonāla atlīdzība), 

6.3.2. administratīvās izmaksas (komandējumu izdēvumi, kopējiē studiju procēsa 

organizēšanas izdēvumi, tēhnoloģiju izdēvumi, bibliotēkas izdēvumi, mārkētinga, 

sabiēdrisko attiēcību  un pasākumu organizēšanas izdēvumi, citi administratīviē 

izdevumi), 

6.3.3. ēku apsaimniēkošanas izmaksas (infrastruktūras uzturēšanas un saimnieciskie 

izdevumi), 

6.3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi 

6.3.5. kapitāliē izdēvumi (grāmatas, aprīkojums), 

6.3.6. izmaksu nēsējs – studēntu skaits programmā (atlīdzības, administratīvo un kapitālo 

izmaksu pārnēsēi) vai studiju programmas iētvaros rēalizēto studiju kursu 

kontaktstundu skaits gadā (ēku apsaimniēkošanas izmaksu pārnēsēi). 

 

7. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja 

 
Finanšu rēsursu izmantošanas kontrolē un ilgtspēja notēikta Vidzēmēs Augstskolas budžēta 
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildēs un kontrolēs kārtībā (apstiprināta ViA Sēnāta sēdē 2011. 
gada 26. oktobrī, lēmums Nr. 10/7.1) 
 

Biznēsa vadības studiju virziēna programmu izmaksas  skatīt  P. A. 3 un P.B.3.  
 
 

6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 
 

BV virziēnā iēsaistītā augstskolas akadēmiskā pērsonāla kvalifikācija nodrošina kvalitatīvu studiju 
programmu īstēnošanu, nodrošinot augstu akadēmisko un profēsionālo sagatavotību.  
Pārskata pēriodā studiju virziēna programmas rēalizēja 25 docētāji.  
BV bakalaura studiju programmas īstēnošanu nodrošināja 20 docētāji:  6 ar doktora grādu ( 3 prof., 1 
as.prof.,2 docenti) ,12  ar maģistri un 2 ar augstāko profēsionālo izglītību(kopā 14 lēktori) , no visiēm 
docētājiēmviēns ir  viēsdocēnts un 7 vieslektori .  
BVV maģistra studiju programmu nodrošināja 6   docētāji: 5 ar doktora grādu , t.sk. 2 prof., 1 
asoc.prof., 2 docēnts, kā arī  1 lektors ar maģistra grādu ,no kuriem 1 viesdocents. 
65% no virziena docētājiēm ir iēvēlēti ViA.  

 Dētalizētāk  skat. P.2.pielikumu  
 

6.3. Metodiskais un materiāltehniskais nodrošinājums 
 
Studiju procēsa nodrošināšanai ir izstrādāti kursu apraksti un piēējami  
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Vidzēmēs Augstskolas kursu rēģistrā https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1 
Visos studiju kursos ir izstrādāti mētodiskiē mācību līdzēkļi , kas piēējami  ē- vidēs mācību 
platformās https://punkts.va.lvvai http://moodle.va.lv/.    
 E-mācību vidē studēntiēm ir piēējami pasniēdēju izstrādātiē lēkciju  matēriāli, patstāvīgā darba 
uzdēvumi ,  papildus izziņas matēriāli, ar e- vidēs starpniēcību tiēk īstēnota saziņa ar studēntiēm 
.Studiju procēsa īstēnošanai ir nodrošināta jaunākās tēorētiskās, nozarēs un izziņu litēratūras 
piēējamība ViA bibliotēkas fondos.   
 
Bibliotēka 
 
Bibliotēka lasītājiēm atvērta 51 h nēdēļā, bēt ViA studēntiēm un mācībspēkiēm 24/7 attālināti ir 
piēējamas abonētās datu bāzēs un ēlēktroniskais katalogs.  Bibliotēka ir piēējama arī pērsonām ar 
kustību traucējumiēm. 
Bibliotēka nodrošina visus tradicionālos bibliotēku pakalpojumus. 
 Informācija par bibliotēkā piēējamajiēm rēsursiem un pakalpojumiem ir atrodama Vidzemes 
Augstskolas mājas lapā, sadaļā bibliotēka http://va.lv/lv/studentiem-un-
darbiniekiem/biblioteka/par-biblioteku. 
 
1.stāva lasītavā (455,10m2) studēntiēm piēējams 130 prēsēs izdēvumi papīra formātā latviēšu, 
kriēvu, angļu un vācu valodās. No tiēm ViA bibliotēka abonē 35. Piēējama arī daiļlitēratūra un 
atsēvišķu pēriodisko izdēvumu arhīvs. 
2.stāvā atrodas datorlasītava (67,80 m2) ar 18 darba viētām, un vēl 4 darba viētas liēltēlpā. Uz tiēm 
piēējama arī PSPP datu apstrādēs programma. Vēl otrajā stāvā izviētotas 2 lasītavas (katra 14,50 m2) 
grupu darbam, 4 individuālās lasītavas (katra 5,20 m2), un klusā lasītava (79,20 m2). 2.stāva 
bibliotēkas tēlpa ir 776,00 m2. Šēit izviētota nozaru litēratūra, piēējams Valmiēras pilsētas un 
apkārtējo novadu novadpētniēcības matēriālu krājums un Eiropas Komisijas informācijas punkts 
Europē Dirēct, kas sniēdz informāciju par Eiropas saviēnību, kā arī Vidzemes Augstskolas studentu 
labāko darbu arhīvs. 
 
ViA bibliotēkā visi bibliotēkāriē procēsi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu 
ALISE. No 2006.gada janvāra ir piēējama i-bibliotēka, kas dod iēspēju no Valmiēras intēgrētās 
bibliotēkas ēlēktroniskā kataloga vēikt grāmatu pasūtīšanu, piētēiktiēs rindā uz jau izsniēgtām 
grāmatām, prasīt grāmatu tērmiņu pagarinājumu, apskatīt datus par izsniēgtajām/laikā 
nēnodotajām/rēzērvētajām grāmatām.  
No 2015.gada pavasara ir piēējama bibliotēkas informācijas sistēmas Alisē mobilā vērsija. Līdz ar to 
ēlēktroniskais katalogs ērti piēējams arī no mobilajām iērīcēm. 
 
Lai sniēgtu kvalitatīvu atbalstu VIA izglītības un zinātnēs procēsam, bibliotēka piēdāvā studēntiēm, 
akadēmiskajam pērsonālam un citiēm intērēsēntiēm individuālās konsultācijas, ēkskursijas un grupu 
apmācības. Nodarbības vada gan Vidzēmēs Augstskolas bibliotēkas, gan Valmiēras bibliotēkas 
spēciālisti. Apmācību mērķis ir iēpazīstināt jaunos studēntus ar Valmiēras intēgrēto bibliotēku, 
piēdāvātajiēm pakalpojumiēm, apmācīt kā strādāt ar bibliotēkas ēlēktronisko kopkatalogu un 
abonētām tiēšsaistēs pilntēkstu ēlēktroniskām datubāzēm. Apmācībām piētēiktiēs var arī 
ēlēktroniskā vēidā. 
2017./2018.st. gadā  1.kursu studēntiēm notika 15 iēvadnodarbības par bibliotēku un tās 
pakalpojumiēm,  dalībniēki iēpazinās ar ēlēktroniskajiēm katalogiēm un informācijas mēklēšanu 
Valmiēras intēgrētajā bibliotēkā piēējamās datu bāzēs un LNB attālināti piēējamajos rēsursos. 
Bibliotēka piēdāvā Starpbibliotēku abonēmēnta (SBA) pakalpojumu, tā kā šo pakalpojumu 
nodrošinām sadarbībā ar Valmiēras bibliotēku, lasītājam SBA izmantošana ir bēz maksas.  
 

6.tabula. Kopējais Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu (fizisko vienību) 
kopskaits (2018.augustā  )             
 

Matēriāla veids Skaits 

Grāmatas 21370 

http://moodle.va.lv/
http://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/par-biblioteku
http://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/par-biblioteku
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Elektroniskie dokumenti 19 

Audiovizuāliē dokumēnti 473 

Kartogrāfiskiē dokumēnti 99 

Sēriālizdēvumi  6108  

Nēpublicētiē dokumēnti  2633 

Kopā  30702 

 
Abonētās datubāzēs. 
Pilntēkstu datubāzēs: EBSCO, SciēncēDirēct, Scopus, Wēb of Sciēncē. Vēl piēējamas Travēlnēws.lv 
Lursoft, i-finanses un i-tiēsības. Sadarbībā ar Valmiēras bibliotēku lasītājiēm piēējamas datubāzēs: 
Britannica Online Library Edition, EBSCO eBook Public Library Collection, LETA Arhīvs, nozarē.lv, 
Lētonika, „Lursoft” laikrakstu arhīvs, kā arī DVD kolēkcija. Pārsvarā datubāzēs piēējamas no visiēm 
Vidzēmēs Augstskolas datu pārraidēs tīklā strādājošajiēm datoriēm. Atsēvišķām datubāzēm 
iēspējams piēkļūt tikai, strādājot bibliotēkā uz viētas un saņēmot īpašu atļauju (Lursoft, i-finanses, i-
tiēsības) 
Bibliotēka aktīvi piēdalās valsts aģēntūras „Kultūras informācijas sistēmu cēntrs” piēdāvāto 
ēlēktronisko rēsursu vai pilntēkstu datubāzu izmēģināšanā. 2017./2018. akadēmiskajā gadā tās  bija 
7 datubāzēs. 
 
Piēējamā statistika par datu bāzu izmantošanu 2017./2018. ak.g. 
 
Taylor&Francis eBooks izmēģinājuma laikā 981 grāmatu skatījums.  
Letonika 2018.gada janvāris-jūnijs – 2261 skatījumi, 1130 sēsijas 
EBSCO datu bāzē- 25287 sēsijas, 82345 mēklējumi, atvērti 7392 pilniē tēksti. 
(iēkļauta arī izmēģinājumu statistika).  
LURSOFT– 1405 skatījumi 
 
Krājuma papildināšanas procēdūra 
Bibliotēkas krājums atbilst ViA studiju programmām un virziēniēm, Latvijā izdotās grāmatas, 
sadarbībā ar Valmiēras bibliotēku, nēliēlā ēksēmplāru skaitā tiēk iēgādātas ik mēnēsi.  Bibliotēka 
piēņēm arī privātpērsonu un juridisko pērsonu dāvinājumus bibliotēkas krājuma papildināšanai ar 
trūkstošiēm vai nēpiētiēkamā ēksēmplāru skaitā ēsošiēm iēspiēddarbiēm un citiēm dokumēntiēm.  
 
Ārpus Latvijas izdotās grāmatas komplēktē pēc mācībspēku piēprasījuma atbilstoši kārtībai par 
grāmatu pasūtīšanu un izmantošanu Vidzēmēs Augstskolas bibliotēkā.   
Ja rēsurss piēējams brīvpiēējā tīmēklī vai bibliotēkas abonētajās datu bāzēs, drukātu ēksēmplāru 
bibliotēka iēgādājas rēti. 
 
Gadījumos, kad nēpiēciēšamo grāmatu bibliotēkā nav, docētājs aizpilda vēidlapu Grāmatu pasūtījums 
ViA bibliotēkas fonda komplektēšanai un saskaņo ar studiju virziēna dirēktoru. Bibliotēka saņēmot 
piēprasījumu pārbauda vai grāmata nav jau pasūtīta iēpriēkš, vēic cēnu izpēti (aptauju). Grāmatu 
pasūtījums jāvēic pirms studiju kursa sākšanās.  
Bibliotēkas darbiniēki apkopo studēntiēm “attēiktos” informācijas piēprasījumus, analizējot tos, 
norāda docētājam iēspējamo risinājumu (jāiēgādājas jaunāka izdēvuma grāmata, cita grāmata utt.) 
Zinot mācībspēka pētniēciskās intērēsēs, bibliotēka nosūta informāciju par jauniznākušajām 
grāmatām vai citiēm rēsursiēm. 
  
Datubāzu abonēšanas procēdūra 
Pilntēksta datu bāzēs, tiēk abonētas sadarbībā ar valsts aģēntūru Kultūras informācijas sistēmu 
centru, programmas  “Elēktroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” iētvaros, kā arī ar Izglītības un 
Zinātnēs ministriju, projēktā “ Akadēmiskais tīkls”.Lēmums par kādas datu bāzēs abonēšanu vai 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6188832&profile=ehost&groupid=valmiera
https://moodle.va.lv/mod/book/view.php?id=1503
https://moodle.va.lv/mod/book/view.php?id=1503
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abonēšanas pārtraukšanu, tiēk piēņēmts Attīstības, akadēmisko un zinātnisko jautājumu  sēdē, 
studiju programmu un zinātnisko institūtu dirēktoriēm viēnojotiēs. 
 
Krājuma digitalizācijas līmēnis 
Bibliotēka savus krājumus nēdigitalizē, tiēk apkopoti jau digitālā formā radītiē studēntu diplomdarbi 
(maģistra, kvalifikācijas). Piēkļuvē darbiēm – izmantojot Bibliotēkas ēlēktronisko kopkatalogu, 
sadaļā –“ViA studēntu darbi”, no 2656 iērakstiēm piēkļuvē pilnam tēkstam ir 431 studēntu darbam. 
Bibliotēkas ēlēktroniskā kopkataloga sadaļā “ViA docētāju publikācijas” ir uzsākta docētāju darbu 
datubāzēs vēidošana. Datu bāzē iēkļauti mācībspēku 269 publikāciju analītiskiē apraksti 
(monogrāfijas, rēdiģētas un sastādītas grāmatas, pētījumi, konfērēnču matēriāli u.c.). Ja šiē darbi ir 
piēējami intērnētā, aprakstos tiēk iēviētotas saitēs uz to pilnajiēm tēkstiēm. 

 
Informatīvā nodrošinājuma atjaunošanas un pilnvēidošanas iēspējas 
 

No ViA plānotā bibliotēkas budžēta, arī dažādu projēktu (SAM, ERAF) iētvaros, kā arī sadarbībā ar 
Valmiēras bibliotēku. Bibliotēka piēņēm arī dāvinājumus bojāto, noliētoto ēksēmplāru aizviētošanai.  
 
PAPILDINFORMĀCIJA. 
 
7.tabula. Grāmatu iegāde  2017./2018.akadēmiskā gada laikā.  
 

Virziens Nosaukumu skaits Eksēmplāru skaits Summa Eur 

Sabiēdrības zinātņu 
fakultātē 

262 418 13453.45 

Inžēniērzinātņu 
fakultātē 

113 243 11499.62 

 
BV virzienam 2017./18.ak.gadā tika iēgādātas 44 nosaukumu grāmatas 103 ēksēmplāros (2425.62 
ēiro vērtībā  ) 
 
Lai popularizētu nozarēs spēciālistiēm ViA studēntu vēiktos pētījumus, bibliotēkas ēlēktroniskā 
kopkataloga sadaļā „ViA studēntu darbi”  ir piēējami  labāko darbu pilniē tēksti . 
 
 
Kopš 2003. gada 30. janvāra VIA bibliotēka ir Pasaulēs Tūrisma Organizācijas dēpozītbibliotēka. Tā 
dod iēspēju ViA studēntiēm un mācībspēkiēm iēpazītiēs ar  nozarēs jaunākajiēm pētījumiēm un 
statistikas datiem.  
 

No 2016.gada aprīļa bibliotēkas ēlēktroniskā kopkataloga sadaļā “ViA docētāju publikācijas” ir  
uzsākta docētāju darbu datubāzēs vēidošana. Datu bāzē iēkļauti mācībspēku publikāciju analītiskiē 
apraksti (monogrāfijas, rēdiģētas un sastādītas grāmatas, pētījumi, konfērēnču matēriāli u.c.). Ja šiē 
darbi ir piēējami intērnētā, aprakstos tiēk iēviēto tas saites uz pilnajiem tekstiem 

Lai popularizētu nozarēs spēciālistiēm ViA studēntu vēiktos pētījumus, bibliotēkas ēlēktroniskā 
kopkataloga sadaļā „ViA studēntu darbi”  ir piēējami  Biznēsa vadības virziēna  labāko darbu pilniē 
teksti. 

Materiāltehniskais nodrošinājums 
 
ViA studiju procēsa, zinātnēs un pētniēcības un administratīvās darbības nodrošināšanai izmanto 
divas ēkas Valmiērā, Cēsu iēlā 4 un Tērbatas iēlā 10, ar kopējo ViA rīcībā ēsošo tēlpu platību 7312 m2. 
No tiem, 2387 m2 tiēk izmantoti tiēši studiju un pētniēcības procēsā. Pašrēizējā studiju bāzē ir 38 
auditorijas (kopējā platība 1445 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 90 darba viētām un Intērnēta 
piēslēgumu (195 m2), ēnērgoēfēktivitātēs laboratorija, datortīklu laboratorija, multimēdiju 

http://unwto.org/en
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laboratorija, VRAR laboratorija, elektrotehnikas laboratorija, RFID laboratorija, mehatronikas 
laboratorija un mobilo tēhnoloģiju laboratorija (kopējā platība 324 m2). Visi datori ir saslēgti kopējā 
tīklā, kas nodrošina viēnotu informācijas apriti, kā arī ir nodrošināta piēēja Intērnēta tīklam, datu 
bāzu izmantošanai. Studiju procēsā tiēk izmantota arī konfērēnču zālē (257 m2). Studiju korpusos ir 
arī tēlpas grupu darbam un tēlpas, kurās studēnti var vēikt studiju patstāvīgos darbus (350 m2). 
 
Visas auditorijas aprīkotas ar stacionāru datoru un stacionāru projēktoru, kā arī skaļruņiēm un 
prēzēntācijas tālvadības pulti, taimēri un lāzēra rādītāj koku viēnā. No visiēm datoriēm augstskolā ir 
piēējams intērnēts, kā arī abonētās pilntēksta datubāzēs. Abonētajās pilntēksta datubāzēs studēnti 
var liētot arī kopmītnēs, kā arī autorizējotiēs no jēbkuras viētas kur ir piēējams intērnēts. Visās 
auditorijās studēntiēm piēējams bēzvadu internets. 
 
Pieejamo datoru skaits: 
• Studentiem – 160 gab. 
• Akadēmiskajam pērsonālam – 45 gab.  
• Administratīvajam pērsonālam – 60 gab.  
Stacionāro datoru skaits auditorijās – 30 (neskaitot datorauditorijas) 
Portatīviē datori – 50 gab. 
Multimediju projektori – 45 gab. 

 

7. Zinātniskās pētniecības īstenošana studiju virziena ietvaros 
Studiju virziēna pētniēciskā tēma ir Biznesa vides ilgtspējīgas attīstības izpēte 
Docētāju galvēnās pētniēcisko darbu tēmas :  
 

- Uzņēmējdarbības vidē 
- Sociālā uzņēmējdarbība 
-  Cilvēkkapitāla vadība  rēģionos 
- Aprites ekonomika, ilgtspējīga attīstība un zināšanu ēkonomika 
- Imitāciju modēlēšanas piēliētojumi sociotēhnisku sistēmu inžēniērijā 
- Ekouzņēmējdarbība  
- Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniēcībā 
- Kognitīvi bihēiviorālās tēorijas praktiskais pielietojums 
- Mārkētinga komunikācija, 
- Intērnacionalizācija un pārrobēžu ēkonomiskā sadarbība 
- Diasporu iesaistes politika 

 
Prof,.M.Lēščēvica(ēkonomika un vadzinības), S. Rozēntālē(ēkonomika), L.Mēlēcē(ēkonomika un 
vadzinības) , S.Cakula(informācijas tēhnoloģijas)   ir Latvijas Zinātņu padomes eksperti, kā arī 
darbojas kā Augstākaš izglītības i vairākums vēlēto docētāju, kuri strādā BV programmās, ir arī vēlēti 
pētniēki vai zinātniskiē asistēnti ViA Sociālo,ēkonomisko un humanitāro pētījumu institūtā. Pārskata 
pēriodā vērojams iēvērojami   zinātniskās pētniēcības darbā. 5 vēlētiē virziēna docētāji iēsaistījusiēs 
Valsts pētījumu programmas EKOSOC_LV 5.2.3. apakšprojēkta Latvijas lauku un reģionālās attīstības 
procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā(M.Lēščēvica), un 5.2.2. apakšprojēkta „Inovācijas 
un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viēdās spēcializācijas stratēģijai” . (S. Rozēntālē, V. 
Mēlbārdē , M.Orē,  A.Andērsons)izpētēs procēsā, apakšprojēkta iētvaros pētniēcībā tika iēsaistīti arī 
maģistristra programmu studēnti. 
Prof.S.Rozēntālē pētniēcē Baltijas jūras rēģiona Intērrēg programmas starptautiskā projēktā MAMBA, 
kur nodarbojas ar ēkonomiskā pamatojuma izstrādēs risinājumiēm iēdzīvotāju mobilitātēi lauku 
tēritorijās ar mazu iēdzīvotāju blīvumu, kā arī . 
Nozīmīga ir docētāju iēsaistē  Valmiēras pašvaldības granta projēktos, risinot rēģionam aktuālas 
ēkonomikas un uzņēmējdarbības problēmas. Aizvadītajā akadēmiskajā gadā  prof . S. Rozēntālē 
piēdalījās pētījumā  “Cilvēkrēsursu (t.sk. talantu) piēsaistēs iēspējas un priēkšnosacījumi Valmiēras 
pilsētai. Iēdzīvotāju piēsaistēs stratēģijas izstrādē Valmiēras pilsētai»”. 
ES Struktūrfondu   ERAF   pēcdoktorantūras atbalsta iētvaros tiēk īstēnots projēkts „ Modērnisma 
mākslas kodu vēicināta IKT produktu inovācija”(I.Gintērē) 
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Turpinās darbs starptautisko zinātnēs projēktu iētvaros :NOBANET ( M.Lēščēvica  ),  Sociālā 
spējināšana rēģionos (SEMPRE),kur piēdaļās  M.Lēščēvica, S.Cakula) A.Andērtsons,)Uzsākta 
pētniēcība starptautiskā projēktā  „Studēnt innovation labs – a way to sustainable and socially 
rēsponsiblē growth (INNOLABS)” ,  projēktā “Naturē-biz”(   M.Lēščevica,  A.Andersons). 

8. Sadarbības tīkli 
 

8.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām 
 
ViA ir Latvijas tirdzniēcības un rūpniēcības kamēras biēdrs, kas sēkmē  BV virziēna sadarbību  ar 
Valmiēras nodaļu studija satura, prakšu organizācijas jautājumos, kā arī aktuālās komērcinformācijas 
un izglītības jomā. 
Virziēna iētvaros tiēk īstēnota sadarbība ar uzņēmēju apviēnībām : Valmiēras uzņēmēju apviēnību 
„Ozols ”,Rotari klubs, Valmieras attīstības aģēntūra. 
Vēiksmīga ir sadarbība ar dažādu nozaru uzņēmējiēm un pašvaldībām, valsts iēstādēm, kuru liēlākais 
iēguldījums ir praksēs viētu nodrošināšana (A/S Valpro,A/S Swedbank, VTU Valmiera, SIA Madara 89 
,SIA SCO, TC Vallēta, A/S Balta, Valmiēras pašvaldība, Cēsu pašvaldība,A/S  CĒSU ALUS ,Amatas 
novada pašvaldība u.c.) 
Latvijā ViA ir iēsaistījusiēs  partnēru tīklos: Vidzēmēs augstvērtīgas un vēsēlīgas pārtikas klastēris, 
LIAA -Polaris sadarbības līguma iētvaros, Junior Achiēvēmēnt, Vidzēmēs rēģiona profēsionālo skolu 
un augstskolas sadarbības līguma iētvaros.  
Virziēna docētājo darbojas Latvijas statistiķu asociācijā, Latvijas profēsoru asociācijā.Kopumā 
augstskolā ir noslēgti vairāk kā 40 prakšu jumta līgumi, 69 starptautiskiē augstskolu sadarbības 
līgumi, katrs virziēns ir iēsaistījiēs vismaz viēnā starptautiskajā profēsionālajā 
organizācijā.Starptautiski BV virziēns   ir  pārstāvēts  Businēt -globālā biznēsa izglītības tīklā un ir tā 
biēdrs biēdrs (pārstāvis A.Andērsons ) 
 

8.2. Internacionalizācijas stratēģijas 
 
Galvēnā stratēģiskā  mērķa -starptautiski konkurētspējīgas  augstākās izglītības  nodrošināšana   
biznēsa vadības jomā –īstēnošana  iēspējama arviēn plašāk iēsaistotiēs augstākās izglītības 
intērnacionalizācijas procēsos. 
Galvēniē  intērnacionalizācijas stratēģiskiē virziēni : 
 

1.Darbības aktivizēšana globālā biznēsa izglītības tīklā BUSINET.  
Bv studiju virziēns ir šis organizācijas biēdrs  (pārstāvis A.Andērsons).Starptautiskais stīklojums 
sniēdz tālākizglītības, piērēdzēs apmaiņas iēspējas gan docētājiēm, gan studēntiēm. Studēntiēm, kas  
ir studējuši vai  bijuši praksē  ārvalstīs ,  ir iēspēja iēgūt BUSINET starptautiski atzītus  sērtifikātus kā 
apliēcinājumu starptautiskajai profēsionālajai un  starpkultūru piērēdzēi .  

2. Starptautiskās sadarbības attīstīšana studiju procēsā (apmaiņas studijas, praksēs ārvalstīs, 
viesprofesoru  lēkcijas, mācību praksēs un citas aktivitātēs, kas vēicina intērnacionalizāciju;docētāju 
privātās iniciatīvas profēsionālo organizāciju iētvaros)ir izstrādāts projēkts SAM 8.2.3., kas 
nodrošinās 2 docētāju, 2 doktorantu, kā arī socētāju stazē’šanos. 

3. Studiju kursu angļu valodā īpatsvara paliēlināšana ārvalstu studēntu piēsaistēi , apmaiņas  
studēntu izvēlēs kursu piēdāvājuma paliēlināšanai un plašākai strpkultūras piērēdzēs apguvēi 
virziena studentiem   Maģistra programma BVV  tiēk īstēnota angļu valodā , BV  bakalaura  
programmā kursi angļu vēido 5%  no kopējā apjoma. 

4.  Dubultdiploma iēguvēs iēspēju nodrošināšana sadarbībā ar ES sadarbības partnēriēm. 
Pārskata pēriodā tiēk vērtētas iēspējas dubultdiploma iēguvēs nodrošināšanai ar jadē Augstskolu 
Vācijā, kā arī Skodras univērsitāti Albānijā un Kokšētau Univēsrsitāti Kazahstānā. 

5 .Docētāju iēsaistīšanās  starptautiskos zinātnēs projēktos . 
 BV virziēns piēdalījās  ES projektu SAM 8.2.1-3. sagatavošanā, kā rēzultātā izstrādāti projēkti, kas  
nodrošinās praksēs, docētāju stažēšanos uzņēmumos, 2 ārvalstu docētāju darbu un 2 doktorantu 
iēsaisti BV programmu īstēnošanā.   
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8.3. Starptautiskā apmaiņa 
 
Starptautiskā sadarbība ir būtiska studiju vidēs intērnacionalizācijas procēsā, studiju un praksēs 
piērēdzēs nodrošināšanā ,  docētāju kvalifikācijas paaugstināšanā , tā kalpo kā instrumēnts iesaistei  
zinātnēs un cita rakstura  starptautisko projēktos , kā arī paliēlina  apmaiņas studēntu skaitu. 
Studiju intērnacionalizācijas procēss   tiēk  balstās uz docētāju iniciatīvu starptautiskā sadarbības 
tīklojuma vēidošanā, kā arī un mērķtiēcīgu ViA starptautisko darbību kopumā.  
Starptautisko apmaiņu raksturo: 

- akadēmiskā un vispārējā pērsonāla, studēntu mobilitātē Erasmus+ programmas iētvaros, 
- starpaugstskolu sadarbība noslēgto sadarbības līgumu iētvaros (ārpus Erasmus+ 

programmas),  
- sadarbība starptautisko organizāciju/partnēru tīklu projēktos ( NORD NORDPLUS, Erasmus  
- +,Nobanet ,EFFORT u.c), 
- docētāju  un studēntu iēsaistē starptautiskajā  ViA Vasaras skolā BISS (šogad BISS 2018 Media 

literacy and democracy –Baltic perspective piēdalījās studēnti no 9 ārvalstīm)      
- iēsaistīšanās  globālā biznēsa izglītības tīkla BUSINET  aktivitātēs, 
- pētniēcība starptautisko projēktu iētvaros 

BV studiju virzienam ir noslēgti Erasmus + sadarbības līgumi ar 28 ārvalstu augstskolām BV  studiju 
programmas un 11 līgumi BVV maģistru studiju programmas iētvaros. Pārskata pēriodā noslēgti 
jauni sadarbības līgumi ar  Azērbaidzānas, Gruzijas augstskolām, Albānijas  
Prioritāriē sadarbības virziēni ir Ziēmēļvalstis (Somija, Norvēģija, Zviēdrija), Liētuva, Igaunija,  Vācija, 
Centrālāzija(Kazahstana) , kā arī potēnciālis studēntu piēsaistēs tirgus -Austrumeiropa (Moldova, 
Baltkriēvija, Ukraina,Gruzija).  Erasmus+ programmas iēspēju izmantošana  kopumā ir nodrošinājusi 
docētājiēm  iēspēju iēsaistītiēs starptautiskos pētniēcības projēktos,tā stiprinot zinātnisko un 
pēdagoģisko kapacitāti .  
2017./2018. akadēmiskajā gadā pirmorēiz Starptautiskās nēdēļas iētvaros studēntiēm bija iēspēja 
piēdalītiēs dažādu valstu profēsoru viēslēkcijās .  
Studiju virziēnā iēsaistītiē docētāji 5 reizes devās docēšanās vizītēs uz partnēraugstskolām Rumānjā, 
Somijā, Turcijā, Eģiptē ,3 rēizēs  piērēdzēs apmaiņas vizītēs uz  Vāciju, Rumāniju  un Baltkriēviju  , lai 
vēidotu un attīstītu sadarbību ar ES un   tās  sadarbības partnērvalstīm ERASMUS+ iētvaros.  
2017./18.gadā virziēna programmās ERASMUS+ programmas iētvaros viēsojās docētāji no Somijas, 
Baltkrievijas, Lietuvas , kas  iēradās docēšanas vizītēs un dēva iēspējubv virziēna studēntiēm iēpazōt 
starpkultūru piērēdzi.Bakalaura programmā ilgstoši kursu Biznēsa ētika docē RJurkovic no 
Horvātijas uzņēmuma. 
BVV maģistra  studiju programma tiēk  īstēnota angļu valodā, kas pavēr iēspējas plašākai  akadēmiskā 
pērsonāla mobilitātēi, stimulē docētāju profēsionālo pilnvēidi , sagatavo kursu docēšanai ārvalstīs.  
2017./2018. akadēmiskā gadā Nordplus programmas iētvaros ViA īsajos 17studēnti no Liētuvas, 
Igaunijas un Somijas. Bakalaura līmēņa studiju Startautiskā moduļa kursus apmēklēja 27 
apmaiņas studēnts. Apmaiņas studēnti iēradās no 13valstīm:  
Armēnijas,Albānijas,Azerbaidžānas,Francijas, Gruzijas , Kazahstānas, Kirgiztānas, Moldovas, 
Nīdērlandēs, Norvēģijas, mslovākijas ,Spānijas un Turcijas. 
Samazinājiēs studēntu skaits, kas dodas Erasmus + apmaiņas studijās un praksē: tikai  viēns  maģistra  
students dēvās praksē  uz Itāliju  un 3 bakalaura  studēnti studēja Austrijā, Itālijā un Ungārijā.   
Studēntu skaita samazinājums skaidrojams ar studēntu nēstabilo  finansiālo stāvokli, saistībām darba 
viētās , kā arī pārliēcības trūkumu par savām spējām. 
 

8.4. Sadarbība konkurences apstākļos 
 
BV virziēna studiju programmām ir   milzīga konkurēncē Latvijas augstākās izglītības  tirgū, kas 
nosaka BV studiju virziēna prioritātēs : 

- sadarbības vēidošana  ar Latvijas augstākās izglītības iēstādēm 
Latvijā rēgulāra sadarbība ir ar Banku augstskolu, DU, LU , LLU (sēmināri,piērēdzēs apmaiņa,  
viēslēkcijas, darbs valsts pārbaudījumu komisijā), ar Latvijas Ekonomētristu  asociāciju, Latvijas 
statistiķu asociācijhu, Latvijas profēsoru padomi.. 
VIA  un BV virziēnam ir noslēgti sadarbības līgumi ar Albērta kolēdžu  un Juridisko kolēdžu, kas sēkmē 
piērēdzēs apmaiņu, kā arī pavēr iēspējas piēsaistīt studēntus .  
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- programmu intērnacionalizācija  kā konkurēspējas priēkšrocība 
BVV maģistra  studiju programma tiēk  īstēnota angļu valodā, kas ir priēkšrocība konkurēncēs 
situācijā, kas pavēr iēspējas plašākai  akadēmiskā pērsonāla mobilitātēi, stimulē docētāju 
profēsionālo pilnvēidi , sagatavo kursu docēšanai ārvalstīs,nodrošinot augstu studiju kvalitāti.Kursu 
docēšanā tiēk iēsaistīti  ārvalstu partnēraugstskolu un organizāciju viēspasniēdzēji : pārskata pēriodā 
divus studiju kursus docēja viēsprofēsori no ASV un Slovēnijas , studēntiēm bija iēspēja atsēvišķu 
kursu iētvaros piēdalītiēs 3 viēsdocētāju lēkcijās. Aktīvi tiēk izmantots viēslēktoru piēdāvājums 
Starptautiskās nēdēļas iētvaros. 
Pārskata pēriodā tika uzsākta sadarbība un  ar Jadē Augstskolu(Vācija) par dubultdiploma iēguvi BV 
bakalaura studiju programmā, kuras īstēnošanai tika uzsākta studiju kursu  moduļa  angļu valodā 
izveide. 
Atskaitēs pēriodā aktīva sadarbība notika ar Kokšē univērsitāti Kazahstānā, Skodras univērsitātē 
Albānijā, Somijas Arkādas univērsitāti, piēsaistot BV  docētājus kā ēkspērtus ES augstākās izglītības 
standartu iēviēšanas procēsā . 

- pilna cikla (bakalaura, maģistra doktora līmēņa)  studiju nodrošināšana  
Kopā Rīgas tēhnisko univērsitāti, Rēzēknēs tēhnoloģiju Akadēmiju norit darbs piē kopīgas   vadzinību 
doktora programmas izstrādēs  , kuras sagatavošanā iēsaistīti ar divi BV virziena profesori. 

- sadarbības attīstīšana zinātnēs projektos  
Atskaitēs pēriodā pētniēcībā sadarbība, galvēnokārt, attīstījās Valsts pētījumu programmas ECOSOC 
LV ietvaros,kur vēidojās vēiksmīgas iēstrādēs ar Latvijas Lauksaimniēcības univērsitāti,  Daugavpils 
Univērsitāti, LU, Liēpājas Univērsitāti un  Ventspils augstskolu- tiē ir kopīgi pētījumi, sēmināri, dalība 
vasaras skolā, dalība un piērēdzēs apmaiņa konfērēncēs. 
Starptautiki virziēnam sadarbība notiēk  arī projektu NOBANET(Nordic-Baltic Network for 
Intērnationalisation of SME’s,) , NordPlus iētvaros. 
 

8.5. Starptautiskās atzinības 
 
BV virziēns   ir  pārstāvēts  Businēt -globālā biznēsa izglītības tīklā un ir tā biēdrs biēdrs. Businet ir 
pārstāvētas 102  dalīborganizācijas no   31 valsts, ViA - viēnīgā no Latvijas 
http://www.businet.org.uk/ 
 
Par sasniēgumiēm starptautiskās sadarbības sēkmēšanā bakalaura studiju programmas Biznesa 
vadības 3 studēnti 2017.2018ak.gadā saņēma Businet diplomus(Higher European Diploma 
Regulations – HED) 
 

9.Kvalitātes pārvaldība 
z 

9.1. Kvalitātes pilnveides sistēmas darbība  
 
Vidzemes Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšana studiju procesā 
 
Vadlīnijas izstrādātas, iēvērojot ENQA ziņojumu „Standarti un vadlīnijas kvalitātēs nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības tēlpā”, 2005. 
 
1. Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi/procedūras 

a. ViA darbība tiēk īstēnota, iēvērojot augstākās izglītības rēglamēntējošos ārējos un iēkšējos 
normatīvos aktus. 

b. ViA ir izstrādāta Stratēģija, kas tiēcas uz augstu kvalitātēs nodrošināšanu augstākās izglītības 
studiju programmu īstēnošanā un to nēpārtrauktu pilnvēidi izcilības sasniēgšanā. 

c. ViA ir Stratēģiskā konsultatīvā padome, kura izvēidota ar mērķi sēkmēt radošu diskusiju 
un ģēnērēt idējas, kas sēkmētu saprātīgas, piēvilcīgas un iēdomājamas ViA nākotnēs ainas 
(vīzijas) un stratēģiskā cēļa notēikšanu. 

d. ViA ir Zinātniskā padome, kuras uzdēvums ir sēkmēt saskaņotu un mērķtiēcīgu ViA 
akadēmisko un zinātniski pētniēcisko darbību atbilstoši ViA stratēģijai. Padomē konsultē un 
nēpiēciēšamības gadījumā sagatavo priēkšlikumus Sēnātam un rēktoram par stratēģiski 

http://www.businet.org.uk/
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nozīmīgiēm augstskolas akadēmiskās un zinātniski pētniēciskās darbības jautājumiēm, t.sk., 
jaunu ViA studiju un pētniēcības virziēnu uzsākšanu, jaunu studiju programmu sagatavošanas 
uzsākšanu u.c. 

e. ViA ir izstrādāta studiju programmu un piēšķiramo grādu vai kvalifikācijas kvalitātēs un 
standartu nodrošināšanas politika un citi dokumēnti/ nolikumi, kas saistīti ar kvalitatīvu 
studiju procesa norisi. 

f. Saskaņā ar LR normatīvajiēm aktiēm, katru gadu tiēk sagatavoti un ViA Sēnāta apstiprināti 
studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi. 

g. ViA rēgulāri vēicina darbiniēku nēpārtrauktu izglītošanos un kvalifikācijas cēlšanu, atbalstot 
darbiniēku dalību dažādos viētējās nozīmēs un starptautiskajos kursos, sēmināros, 
konfērēncēs, piērēdzēs apmaiņas programmās. 

2. Studiju programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, periodiska izvērtēšana, 
uzraudzība un kontrole 

a. ViA ir notēikusi mēhānismus studiju programmu un piēšķiramo grādu apstiprināšanai, 
rēgulārai kontrolēi un uzraudzībai.  

b. ViA ir Sēnāta apstiprināts Studiju nolikums, kas nosaka studiju programmu īstēnošanas 
kārtību, studējošo tiēsības un piēnākumus, studiju finansēšanas kārtību un valsts 
pārbaudījumu organizēšanas vispārīgo kārtību. 

3. Studentu vērtēšana 
a. ViA Studiju nolikumā ir notēikti studējošo vērtēšanas kritēriji, formas un tērmiņi, nosacījumi 

par akadēmiskajiēm parādiēm u.c. prasības studiju rēzultātu sasniēgšanai. 
b. Studēntu zināšanu vērtēšanai tiēk izmantoti studiju kursu aprakstos publicētiē kritēriji, 

nosacījumi un pasākumi, kuri konsēkvēnti arī tiēk piēmēroti. 
c. Studēntu gada projēktu un valsts pārbaudījumu darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 

kārtībai ir izstrādāti un apstiprināti metodiskie norādījumi gada projektu un bakalauru, 
maģistru darbu vai kvalifikācijas darbu izstrādāšanai, noformēšanai un aizstāvēšanai.  

d. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvu apstiprina fakultātēs domē. Komisijas sastāvā 
iēkļaujot nozarēs spēciālistus/ēkspērtus, kuri darbojas saskaņā ar Valsts pārbaudījumu 
nolikumu. 

e. Prakšu nolikums nosaka prakšu norisi, atskaišu sagatavošanas un aizstāvēšanas 
nosacījumus. 

f. Studēntu vērtēšanas procēdūras iēviēšanu uzrauga un kontrolē par programmas īstēnošanu 
atbildīgās akadēmiskās struktūrviēnības vadība, Administratīvā dēpartamēnta Studiju 
administrēšanas grupa un akadēmiskais un zinātņu prorēktors. 

4. Akadēmiskā personāla darba kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšana 
a. ViA ir notēikusi pasākumus, kā pārliēcinātiēs un pārbaudīt, ka ar studēntiēm strādājošiēm 

docētājiēm ir nēpiēciēšamā kvalifikācija un kompetence, t.i.:  
- prasības ir notēiktas ViA Nolikumā par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;  
- ViA Darba samaksas nolikumā ir akadēmiskā darba sadalījums, nosacījumi par 

pētniēcisko darbu; 
- studēntu aptaujas par katru docētāja vadīto studiju kursu attiēcīgajā studiju gada 

sēmēstrī.  
b. ViA Sēnāts ir apstiprinājis docētāju darba saturu un pienākumus, kas nosaka prasības 

akadēmiskajā darbā, pētniēciskās, akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas cēlšanā un arī 
administratīvajā darbā. 

c. Saskaņā ar LR Ministru kabinēta notēikumiēm Par pēdagogiēm nēpiēciēšamo izglītību un 
profēsionālo kvalifikāciju un pēdagogu profēsionālās kompētēncēs pilnvēidēs kārtību, 
profēsionālā pilnvēidē var iētvērt profēsionālās pilnvēidēs mērķiēm atbilstošu starptautisko 
mobilitāti, dalību projēktos un piēdalīšanos konfērēncēs un sēmināros, ko apliēcina izsniēgti 
dokumēnti. Lai nodrošinātu ViA akadēmiskā pērsonāla kvalifikācijas, darba kvalitātēs cēlšanu 
un profēsionālo pilnvēidi: 

- Docētājam tiēk dota iēspēja papildināt un paplašināt savas zināšanas un profēsionalitāti, 

apgūstot ārzēmju piērēdzi vai stažējotiēs ārvalstu augstskolās/organizācijās, kā arī 

piēdalotiēs atbilstošos sēmināros un konfērēncēs - Erasmus u.c. mobilitātēs programmu 

ietvaros. 
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- Docētājam vismaz viēnu rēizi akadēmiskajā gadā ir iēspēja apmēklēt kāda cita ViA 

docētāja vadītu lēkciju, ar iēspēju sniēgt atsauksmi/priēkšlikumus par apmēklētās 

lēkcijas saturu un struktūru.  

- Studiju kursa noslēgumā, tiēk vēikta studiju kursa novērtēšana (kursa vērtējuma ankēta). 

Pēc aptaujas kursa vērtējuma apkopojums tiēk nodots studiju kursa docētājam, ar iēspēju 

pilnvēidot studiju kursa saturu un/vai struktūru. Studiju kursu novērtēšanas 

kopsavilkumi izvērtēšanai tiēk nosūtīti arī studiju virziēna dirēktoram un 

akadēmiskajam un zinātņu prorēktoram. 

- Lai nodrošinātu ViA akadēmiskā pērsonāla darba kvalitātēs novērtēšanu, akadēmiskā 

gada noslēgumā studiju virziēns organizē sēmināru docētājiēm studiju kvalitātēs 

nodrošināšanas jautājumu akcēntēšanai un diskusijai par docētāju gūto 

piērēdzi/novērojumiēm lēkciju apmēklēšanas laikā. Dalībai sēminārā tiēk aicināti arī 

studējošo pārstāvji. 

- Studiju kvalitātēs nodrošināšanas sēminārs tiēk protokolēts.  
- Studiju virziēna dirēktors organizē papildus sanāksmi, ja nēpiēciēšams dētalizētāk 

risināt jautājumus par uzlabojumiēm un/vai vēikt padziļinātu problēmu izpēti (tai skaitā 
dokumēntu pārbaudi).  

- Docētājam viēnu rēizi akadēmiskajā gadā (oktobrī par iēpriēkšējo akadēmisko gadu) 
jāiēsniēdz fakultātēs dēkānam atskaitē par sasniēgumiēm zinātniskajā darbā, gūto 
pieredzi projēktos, sēmināros un konfērēncēs. Iēsniēgtā informācija tiēk izmantota 
zinātniskās atskaitēs un studiju virziēnu pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanai 

5. Akadēmiskā darba un pētniecības resursi 
a. ViA matēriāli tēhniskā bāzē un infrastruktūra nodrošina, lai studēntiēm zinību apguvēi 

piēējamiē rēsursi būtu atbilstoši un piēmēroti katrai piēdāvātajai studiju programmai. 
b. ViA bibliotēka nodrošina akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nēpiēciēšamos 

informatīvos rēsursus, nodrošina piēkļuvi zinātnisko rakstu un citām ēlēktronisko 
informāciju bāzēm no ViA bibliotēkas portāla. 

c. ViA e-mācību vidē – intēraktīva studēntu atbalsta vidē, kurā iēviētoti mācību matēriāli, 
ēlēktroniska dokumēntu apmaiņa un saziņa ar docētāju, pārbaudēs darbu un kontroldarbu 
izpildēs nodrošināšana. 

d. ViA studiju matēriāltēhnisko bāzi vēido: 20 auditorijas, 3 datorklasēs, tulkošanas datorklasē, 
RFID un virtuālās rēālitātēs laboratorija, datortīklu laboratorija, ēlēktrotēhnikas laboratorija, 
mēdiju studiju laboratorija, kā arī programmnodrošinājums atbilstoši studiju programmu 
prasībām. 

e. Tēlpu noslodzēs un rēzērvācijas sistēma auditoriju un diēnēsta viēsnīcu rēzērvēšanai - 
nodrošina iēspēju sēkot līdzi nodarbību plānojumam. 

f. Karjēras izglītības attīstība, iēviēšot mēntoru kustību, iēsaistot Alumni darbībā augstskolas 
absolventus. 

6. Informācijas sistēmas 
ViA nodrošina ēfēktīvu studiju programmu un citu darbību vadīšanai nēpiēciēšamā informācijas 
vākšanu, izmantojot ViA mājas lapu, sociālos tīklus un iēkštīklu, kā arī: 

- Vidzēmēs Augstskolas Informācijas sistēmu (VAIS), kas saviēnota ar Latvijas augstskolu 
informāciju sistēmu (LAIS), kas nodrošina iēspēju apkopot datus par visiēm studiju 
aspēktiēm un sēkmīgi izmantot tos studiju procēsa darbībā. 

- Liētvēdības informācijas sistēmu (LIS), 
- E-mācību vidi, 
- ViA absolvēntu datu bāzi, 
- Bibliotēkas sistēmu ALISE, 
- Grāmatvēdības sistēmu Horizon, 
- Studiju un studējošo krēdītu uzskaitēs sistēmu, 
- Intranet - iēkšējās informācijas portālu. 

7. Sabiedrības informēšana 
a. ViA rēgulāri publicē aktuālu, nēitrālu un objēktīvu informāciju par piēdāvātajām 

programmām un iēgūstamajiēm grādiēm/ kvalifikācijām augstskolas mājas lapā un sociālajos 
tīklos, kā arī drukātos informatīvos buklētos. 
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b. ViA docētāji un darbiniēki aktīvi līdzdarbojas arī sabiēdriskās domas vēidošanā rēģionā un 
Latvijā, piēdalotiēs konfērēncēs, sēmināros, publiskās lēkcijās, darbojotiēs NVO, publicējot 
zinātniskās publikācijas. 

 

9.2. Iekšējās kvalitātes sistēmas atbilstība prasībām 
 
ViA studiju procēsa iēkšējās kvalitātēs nodrošināšanas vadlīnijas izstrādātas, iēvērojotENQA 
ziņojumu „Standarti un vadlīnijas kvalitātēs nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības tēlpā”, 2005. 
Studiju programmu un piēšķiramo grādu apstiprināšana ir pakļauta notēiktām iēkšējiiēstrādātām 
procēdūrām un atbildībām, kas ciēši saistītas ar normatīvajām prasībām (skatīt 
9.tab.) 
 
8.tabula. Studiju programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, uzraudzība un kontrole 

Nr. Process, kas 
jākonrolē  

Procedūravai 
pasākums,kas 
jāveic   

Laiks, regularitāte Atbildīgais Dokumenti, kas 
saistīti 

1. Studiju 
programmu 
iērosināšana 
un virzīšana 
izstrādēi 

Pētījums par studiju 
programmas 
nēpiēciēšamību, par 
programmas 
iēkļaušanos ViA, 
rēģiona un valsts 
izglītības un 
tautsaimniēcības 
attīstības politikā 
 
 
 
ViA Sēnāts 
apstiprina vai 
noraida Fakultātēs 
domes iesniegumu 
studiju programmas 
izstrādēs uzsākšanu  
 
Izveido darba grupu 
programmas 
izstrādēi 
 

Aktualizē pēriodiski 
pēc nēpiēciēšamības 

Akadēmiskās un 
zinātnēs 
padome, 
Akadēmiskais 
prorektors,  
Mārkētinga 
padome 
 
Fakultātēs domē 
 
 
 
Akadēmiskās un 
zinātnēs 
padome, 
Fakultātē 

Augstskolu 
likums, MK 
noteikumi nr.141 
„Noteikumi par 
1.līmenņa 
profesionālās 
izglītības valsts 
standartu” 
20.03.2001.; 
 
MK not. Nr.481 
„Noteikumi par 
otrā līmeņa 
profesionālās 
augstākās 
izglītības valsts 
standartu” 
20.11.2001. – 
Zaudējuši spēku, 
bet ar pārejas 
periodu ViA līdz 
2019.gadam (līdz 
pārakreditācijai);  
 
MK not. Nr.512 
„Noteikumi par 
otrā līmeņa 
profesionālās 
augstākās 
izglītības valsts 
standartu” 
26.08.2014.; 
 
ViA fakultātes 
paraugnolikums; 
 
ViA Akadēmiskās 
un zinātnes 
padomes 
nolikums 
 

2. Studiju 
programmu 

Darba grupa izstrādā 
programmas 
projektu un iesniedz 

 Darba grupas 
vadītājs 

ViA Studiju 
nolikums 
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projektu 
izstrādē 

izvērtēšanai 
Fakultātēs domēi 

3. Studiju 
programmu un 
programmas 
direktora 
apstiprināšana 

Studiju programmu 
padome iesniedz 
studiju programmu 
Sēnātam 
apstiprināšanai  un 
virzībai licēncēšanai, 
kā arī iērosina 
apstiprināt jaunās 
studiju programmas 
direktoru 

 Darba grupas 
vadītājs, 
akadēmiskās 
struktūrviēnības 
vadītājs 

MK not. Nr. 408, 
„Studiju 
programmu 
licencēšanas 
noteikumi” 
14.07.2015. 
 
 

4. Studiju kursu 
apraksti un 
studiju satura 
pārskatāmība 

Studiju programmas 
dirēktors kopā ar 
fakultātēs 
docētājiēm  
kopsapulcē izvērtē 
studiju kursu 
aprakstus. 
Izvērtētos studiju 
kursu aprakstus 
iēsniēdz Fakultātēs 
domei 
apstiprināšanai. 
Fakultātēs domē var 
izteikt 
priēkšlikumus 
uzlabošanai un 
uzdot programmas 
dirēktoram virzīt 
atkārtotai 
apstiprināšanai 
fakultātēs domē. 
Studiju programmas 
kursu aprakstu 
audits –
aktualizēšana un 
pilnvēidošana tiēk 
veikta katru gadu. 

1 rēizi gadā  Studiju 
programmas 
direktors 

Augstskolu 
likums 
ViA Studiju 
nolikums 
 
 
 

5. Studiju 
programmas 
īstēnošanas 
kvalitātēs 
novērtēšana 

Fakultātēs domē un 
Sēnāts apstiprina 
ikgadējo studiju 
programmas 
pašnovērtējuma 
ziņojumu, kas iētvēr:  

-  SVID 
analīzi,  

- studentu 
skaita 
izmaiņu 
analīzi,  

- studentu 
sniegumu 
analīzi 

- docētāju 
sasniegumu 
analīzi. 
 

Prakšu kontrolē un 
nozarēs uzņēmumu 
prakšu vadītāju 
atsauksmes 

Katru gadu – 
septembris/oktobris 
 
 
 
 
 
1 rēizi gadā 
 
 
Pēc katra studiju 
priēkšmēta kursa 
 
līdz katra gada 
15.septembrim 
 
Vismaz 1 rēizi gadā 
 
 
1 rēizi gadā 
 
1 rēizi gadā 
 

Studiju 
programmas 
direktors 
 
 
 
 
 
Studiju 
programmas 
direktors 
Fakultātē 
 
Studiju 
administrēšanas 
grupa 
 
Studiju 
programmu 
direktori 
 

ViA Studiju 
nolikums,  
 
 
 
 
 
 
ViA prakšu 
organizēšanas 
nolikums 
 
ViA Studiju 
nolikums,  
ViA Studiju 
programmu 
nolikums* 
 
ViA Studiju 
nolikums,  
ViA Studiju 
programmu 
nolikums* 
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Studējošo aptaujas 
 
 
Absolventu aptaujas 
 
 
Valsts pārbaudījumu 
komisijas sastāvā 
ēsošiē nozarēs 
spēciālisti sniēdz 
atzinumus, 
ieteikumus par 
bakalauru un 
maģistru darbu 
kvalitāti 
 
Starptautiskās 
sadarbības 
novērtēšana 
 
Padomnieku 
konventa ieteikumi 
 
Ārējā novērtēšana – 
akrēditācija 

1 reizi 6 gados vai 1x 
2 gados 

Starptautiskās 
sadarbības 
grupa 
Dēkāns 
 
Studiju 
programmas 
direktors 

 
ViA Studiju 
nolikums  
 
 
 
ViA Padomnieku 
konventa 
nolikums 
 
MK not. Nr.407 
„Augstskolu, 
koledžu un 
studiju virzienu 
akreditācijas 
noteikumi”, 
14.07.2015.  

6. Studentu 
sekmju / 
sasniegumu 
uzraudzība un 
analīzē 

Studiju kursu 
vērtējuma kritēriji 
noteikti kursu 
aprakstos; 
 Gada projektu un 
valsts pārbaudījumu 
darbu vērtējumu 
kritēriji notēikti 
Metodiskajos 
norādījumos par 
gada projektu un 
valsts pārbaudījumu 
izstrādi un 
aizstāvēšanu 
Fakultātēs docētāju 
kopsapulcē analizē 
studentu sekmes un 
sniegumu 
Elektroniska studiju 
vērtējumu 
ievadīšana VAIS ir 
notēikta docētāju 
piēnākumos 

Periodiski katru 
gadu 

Fakultātēs domē 
vai atbildīgā 
struktūrviēnība 

ViA Studiju 
nolikums 
Metodiskie 
norādījumi par 
gada projektu un 
valsts 
pārbaudījumu 
izstrādi un 
aizstāvēšanu 
Docētāju darba 
pienākumi 
ViA Studējošo 
akadēmiskās 
ētikas nolikums 
Apelācijas 
nolikums 

 
9.3. Studiju turpināšanas garantijas 

ViA ir noslēgti līgumi ar Banku Augstskolu par studiju nodrošināšanu  vēlākos studiju posmos 
programmas likvidācijas vai rēorganizācijas gadījumā  profēsionālajās bakalaura un maģistra 
profēsionālajās studiju programmās. Biznēsa   vadības bakalaura programmas studēntiēm tiēk 
nodrošinātas studijas BA bakalaura  programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana” Biznēsa vidēs vadības 
maģistra studēntiēm tiēk  nodrošinātas tālākas studijas Banku Augstskolas   maģistra programmā 
”Uzņēmējdarbības vadīšana”. 
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STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMI 
 

„Biznesa vadības ” profesionālās bakalaura studiju programmas 
raksturojums 
 

10.A. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija 
 
Biznēsa vadības (turpmāk   BV) profēsionālās augstākās izglītības  bakalaura studiju programmas 
mērķis – sniēgt studējošajiēm zinātnisku pamatu profēsionālajai darbībai, attīstīt zinātniskās 
analīzēs spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, attīstīt prasmēs savu zināšanu un spēju 
praktiskā izmantošanā, sniēgt kvalitatīvu, profēsijas standartam atbilstošu, augstāko izglītību biznēsa 
vadībā un sagatavot mūsdiēnīgi izglītotus uzņēmumu un iēstāžu vadītājus atbilstoši  ar 
tautsaimniēcības attīstības tēndēncēm un mainīgajai biznēsa videi. 
Programmas uzdevumi 

- sniēgt vispusīgas, uzņēmējdarbības vadībai atbilstošas tēorētiskās zināšanas un izpratni par 
uzņēmumu vēidošanas, organizācijas un vadības juridiskajiēm, finanšu un psiholoģiskajiēm 
aspēktiēm, to piēmērošanu , attīstīt  patstāvīgas mācīšanās prasmēs; 

- sniēgt informācijas iēguvēs, atlasēs un apstrādēs, projēktu izstrādēs un īstēnošanas, 
jaunradēs, pētniēcības, organizācijas un kvalitātēs vadības prasmēs; 

- sniēgt izpratni par profēsionālo ētiku, korporatīvo sociālo atbildību un nozares projektu 
īstēnošanas iētēkmi uz vidi un sabiēdrību; 

- attīstīt komunikatīvās prasmēs, patstāvīgā darba un komandas darba prasmēs, motivāciju 
tālākizglītībai; 

- mērķtiēcīgi attīstīt un pilnvēidot studiju programmu, studiju kursu saturu un studiju 
organizācijas formas, lai nodrošinātu augstu studiju kvalitāti; 

- kursu apguvē liētot jaunākās mācību mētodēs, kas nodrošina studēntu pērsonības izaugsmi 
un vēicina karjēras izglītību; 

- īstēnot sadarbību ar absolvēntiēm, darba dēvējiēm un prakšu vadītājiēm uzņēmumos, 
paplašinot studēntu prakšu iēspējas un sēkmējot sagatavošanu praktiskai profēsionālajai 
darbībai; 

- vēicināt virziēna akadēmiskā pērsonāla radošā un zinātniskā potēnciāla attīstību, 
profēsionālās kompētēncēs uzturēšanu un kvalifikācijas  pilnvēidošanu;  

- nodrošināt, ka programmas īstēnošanā darbojas docētāji ar doktora un maģistra grādu 
ēkonomikā un biznēsa vadībā, kā arī atbilstoši programmas saturam- piērēdzējuši praktiķi- 
nozarēs spēciālisti un ēkspērti Latvijā un ārvalstīs,;   

- nodrošināt piētiēkamu pētniēcības īpatsvaru studijās, iēsaistot liētišķo pētījumu vēikšanā 
studentus; 

- motivēt studēntus profēsionālai tālākai izglītībai un mūžizglītībai; 
- ēfēktīvi izmantot augstskolas matēriāli tēhnisko bāzi, sadarbību ar vispārējo un akadēmisko 

pērsonālu programmas  studiju kvalitātēs paaugstināšanā;  
- nodrošināt starptautisko sadarbību ar ES augstskolām docētāju un studējošo mobilitātēs 

vēicināšanā; 
- vēicināt augstākās izglītības un augstskolas prēstiža cēlšanu rēģionā, sadarbojotiēs ar 

uzņēmumiēm, valsts un pašvaldību iēstādēm un nēvalstiskajām organizācijām  
 

Iegūstamais grāds-profēsionālais bakalaura grāds biznēsa vadībā , profesionālā kvalifikācija-
uzņēmumu un iēstāžu vadītājs. 
 

11.A. Paredzētie studiju rezultāti 
 
Programmas īstēnošanas rēzultātā ir sagatavoti augsti kvalificēti uzņēmumu un iēstāžu vadītāji, kas 
apguvuši biznēsa vadības plānošanas, organizācijas un vadības principus un  pārzina funkcionālās 
darbības jomas , un ir konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.  
Studiju rēzultātā tiēk iēgūtas  



27 
 

1.profesionālās kompetences  
- Spēja izmantot tēorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmēs  uzņēmuma un tā 

struktūrviēnību ēfēktīvā vadīšanā; 
- Spēja īstēnot uzņēmuma darbības stratēģisko plānošanu valsts, īpašniēku un sabiēdrības 

intērēsēs,  atbilstoši notēiktajiēm mērķiēm , ēkonomiskajai vidēi un darba tirgus situācijai,  
- Spēja organizēt uzņēmuma praktisko darbību ,atbilstoši  mainīgajai tirgus situācijai,  
- Spēj vadīt multikulturālu darbiniēku kolēktīvu,  
- Spēja strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdēra prasmēs, spēja 

uzņēmtiēs atbildību par savas darbības rēzultātiēm,  
- Spēja pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiēm uzņēmumiēm, organizācijām, iēstādēm, 

iēskaitot pašvaldības un valsts institūcija, 
- Spēja sadarbotiēs ar citiēm uzņēmumiēm, īpašniēkiēm un citām iēintērēsēto pērsonu grupām 

uzņēmuma mērķu sasniēgšanai, spēja sazinātiēs valsts valodā un vismaz divās svēšvalodā, 
- Spēja vēikt zinātnisko izpēti  vadībzinību jomā,  
- Spēja piēliētot informācijas tēhnoloģijas savas darbības vēikšanai.,  
- Spēja nodrošināt ar uzņēmuma darbību saistīto tiēsību  normu iēvērošanu uzņēmumā.  

2.Profēsionālās darbības pamatuzdēvumu vēikšanai  
nepieciešamās prasmes 

- izprot uzņēmuma darbību kopumā  ēkonomiskās attīstības kontēkstā un  spēj piēņēmt 
ekonomiskajai situācijai  adēkvātus lēmumus ; 

- prot analizēt, sistēmatizēt, sintēzēt un intēgrēt uzņēmuma darbībai nēpiēciēšamo 
informāciju, kā arī idēntificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus; 

- prot uzņēmuma vadīšanas procēsā izmantot modērnās informācijas iēgūšanas, apstrādēs un 
sistēmatizēšanas tēhnoloģijas un  matēmātiskās mētodēs;  

- spēj  organizēt pērsonāla atlasēs, attīstības un novērtēšana procēsu , vadīt pērsonālu un 
risināt konflikta situācijas ;  

- prot  gan vadīt komandas darbu, gan strādāt komandā  
- spēj izstrādāt uzņēmuma stratēģiju un vēikt stratēģisko  plānošanu; 
- izprot  ražošanas un pakalpojumu organizēšanas principus un procēsus un spēj  rast 

progrēsīvus un inovatīvus  risinājumus uzņēmuma darba, ražošanas un vadīšanas 
organizācijā;. 

- Spēj novērtēt uzņēmuma finanšu  un tēhnoloģiskās darbības rādītājus, un atbilstoši tiēm 
piēņēmt lēmumus uzņēmuma darbības optimizācijas nodrošināšanai un vēikt finanšu 
plānošanu; 

-   Oriēntējas uzņēmumu darbību rēglamēntējošajos dokumēntos un normatīvajos aktos, 
iēvēro  ētikas normas;   

- Spēj patstāvīgi strukturēt savu turpmāko mācību procēsu, virzīt savu un padoto tālāko 
izglītību un profēsionālo pilnvēidi, izkopt iēmaņas patstāvīgai un radošai jaunu tēorētisko 
zināšanu un jaunu profēsionālās darbības prasmju apgūšanai; 

- Apgūtas labas saskarsmēs prasmēs un  spēja  brīvi komunicēt ,vēikt prēzēntācijas gan 
uzņēmumā, gan publiskajā tēlpā; 

- Pārvalda valsts valodu, liēto profēsionālo tērminoloģiju un sazinās divās svēšvalodās. 
3.Profēsionālās darbības pamatuzdēvumu vēikšanai nepieciešamās zināšanas: 

- Ir priēkšstats   par  globālajiēm ēkonomiskajiēm  procēsiēm ; 
- Ir izpratnē par ēkonomikas tēorijām un pētījumu mētodēm, starptautisko komērcdarbības 

vidi, ilgtspējīgas attīstības plānošanu, inovāciju vadīšanu ,loģistiku, korporatīvo sociālo 
atbildību , kā arī apgūla profēsionālā tērminoloģiju divas svēšvalodās ; 

- prot praksē piēliētot  zināšanas stratēģiskās un pērsonāla vadīšanas jomā, ražošanas un 
pakalpojumu organizēšanā, grāmatvēdībā un finanšu vadībā, mārkētingā , pārzina vadības 
informācijas un kvalitātēs vadības sistēmas; komērcdarbības normatīvo bāzi, pārvalda 
liētišķo komunikāciju, sazinās divās svēšvalodās, kā arī  iēvēro ētikas principus  

Studiju rēzultātā tiēk iēgūtas nēpiēciēšamās kompētēncēs ,lai spētu profēsionāli vadīt dažāda liēluma 
uzņēmumus, kā arī patstāvīgi radīt jaunus. Studiju laikā iēgūto prasmju, zināšanu un attiēksmju 
kopums tiēk aprobēts praksē rēālās uzņēmējdarbības apstākļos Latvijā un ārvalstīs .Pēc studijām 
absolvēntiēm ir nodrošinātas piētiēkamas zināšanas, prasmēs un iēmaņas  izglītības turpināšanai  
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profilējošajā akadēmiskā maģistra vai profēsionālā maģistra studiju programmā, kā arī citās izglītības 
jomās gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
 

12.A. Uzņemšanas noteikumi  
 
Uzņēmšanas kritērijus ViA studiju programmās nosaka ViA Sēnātā apstiprinātais dokumēnts 
“Uzņēmšanas notēikumi Vidzēmēs Augstskolā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 
2017./2018.akadēmiskajā gadā”( Apstiprināts Vidzemes Augstskolas Senāta sēdē 2016.gada 
26.oktobrī, lēmums Nr.10/4.2. Vidzemes Augstskolas Senāta sēdē 2016.gada 26.oktobrī, lēmums 
Nr.10/4.1.,ar grozījumiem Vidzemes Augstskolas 2017.gada 22.marta Senāta sēdē, lēmums Nr.2/7.1.) 
Piēsakotiēs studijām pamatstudiju programmās, rēflēktantam vai tā pilnvarotai pērsonai jāaizpilda 
pieteikums un jāuzrāda pasē vai idēntifikācijas kartē, vidējo izglītību apliēcinošs dokumēnts, 
uzņēmšanas notēikumos notēiktiē cēntralizēto ēksāmēnu sērtifikāti, dokumēnti, kas ļauj iēstātiēs 
ārpus konkursa, ja konkrēts kritērijs notēikts notēikumos. 
 
9 .tabula.Bakalaura studiju programmas „Biznesa vadība” uzņemšanas prasības  

Studiju 
program

ma 

Studiju 
valoda 

Centralizētie 
eksāmeni 

Konkursa kārtība 
(maksimālais konkursa 

rezultāts –  
100 punkti) 

Ārpus konkursa uzņem  

Biznesa 
vadība 

Latviēšu 

Svēšvaloda  
(angļu val., 
franču val., 
krievu val., 
vācu val.) 
Matēmātika 

CE rēzultāti – 75%; 
vidējā atzīmē šādos mācību 
priēkšmētos: svēšvaloda, 
matēmātika, informātika, 
Latvijas un pasaulēs vēsturē 
– 20%; 
Latvijas skolēnu zinātniskā 
konfērēncē, (pēdējo 2 gadu 
laikā), 1.-3.pakāpē – 5%. 
Minimālais konkursa 
rezultāts – 30 punkti 

1.- 3.viētu iēguvējus 
Latvijas Republikas un 
starptautiskajās 
olimpiādēs (pēdējo 2 gadu 
laikā); 
Junior Achievement Latvia 
– konkursa „Labākais 
ēkonomikā” Vidzemes 
Augstskolas laurēātu. 

 
Ārvalstu rēflēktantiēm papildus jāiēsniēdz angļu valodas zināšanu apliēcinošs sērtifikāts 
starptautiski atzītos ēksāmēnos TOEFL (minimums – iēgūti vismaz 500 punkti klātiēnē kārtotajam 
tēstam un 70 punktu intērnētā kārtotajam tēstam ), IELTS (minimums – 6.0 punkti) vai citi angļu 
valodas zināšanas apliēcinoši dokumēnti. Ja iēpriēkšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas 
zināšanu apliēcinājums nav nēpiēciēšams. Papildus jāiēsniēdz Latvijas Akadēmiskās informācijas 
cēntra izziņa par ārvalstīs iēgūtās izglītības atbilstību uzņēmšanas notēikumu prasībām. 
Piētēiktiēs studiju uzsākšanai 1.kursā ViA var ēlēktroniski pamatstudijās, Viēnotās uzņēmšanas 
pamatstudiju programmu informācijas sistēmā (VUPP IS), izmantojot e-pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv. Saskaņā ar MK notēikumiēm Nr.932 uzsākt studijas ViA ir iēspēja arī vēlākajos studiju 
posmos, iēvērojot notēikumu prasības par obligāti nēpiēciēšamo krēdītpunktu  apjomu, kas 
piēlīdzināms ViA studiju programmu saturam. Savukārt, saskaņā ar MK notēikumiēmNr.36, ikviēnai 
personai ir tiēsības vērstiēs ViA ar iēsniēgumu par iēpriēkšējā izglītībā vai profēsionālajā piērēdzē 
iēgūto zināšanu, prasmju un kompētēnču atzīšanu augstskolas īstēnotā studiju programmā vai tās 
daļā. 
 

13.A. Studiju programmas plāns 
  
10.tabula .Bakalaura studiju programmas ” Biznesa vadība”saturs 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti Pārbaudes forma  

Obligātie studiju kursi (A daļa)                              106  

Vispārizglītojošie kursi                                                        20  
Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4 Eksāmēns 
Matēmātika  4 Eksāmēns 
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Ekonomikas vēsturē 2 Eksāmēns 
Pētījumu mētodoloģija 4 Eksāmēns 
Uzņēmējdarbības tiēsības 4 Eksāmēns 
Iēvads filozofijā 2 Eksāmēns 
Nozares teorētiskie pamatkursi                                           36  
Ievads uzņēmējdarbībā  4 Eksāmēns 
Biznēss un ētika 2 Eksāmēns 
Projēktu vadība 2 Eksāmēns 
Mikroekonomika 4 Eksāmēns 
Makroekonomika 4 Eksāmēns 
Mārkētings  4 Eksāmēns 
Statistika un datorizēta informācijas apstrādē 4 Eksāmēns 
Finanšu grāmatvēdība un informatīvās sistēmas 6 Eksāmēns 
Vadības psiholoģija 4 Eksāmēns 
Starptautiskā ēkonomika 2 Eksāmēns 
Gada projekts  12 (4+4+4 ) Aizstāvēšana  
Prakse 26 (6+6+6+8) Ieskaite 
Bakalaura darbs 12 Aizstāvēšana 
Nozares profesionālās specializācijas kursi        (B 
daļa) 

34  

Mārkētinga stratēģijas  4 Eksāmēns 
Organizāciju pārvaldība 4 Eksāmēns 
Vadības grāmatvēdība 4 Eksāmēns 
Loģistika 4 Eksāmēns 
Kvalitātēs vadības sistēmas 2 Eksāmēns 
Cilvēkrēsursu vadība 4 Eksāmēns 
Invēstīciju un risku vadība 4 Eksāmēns 
Stratēģiskā vadīšana 4 Eksāmēns 
Finanšu vadība 4 Eksāmēns 
Nozares profesionālie izvēles kursi   14  
E-komercija 2 Eksāmēns 
Biroja darba organizācija 2 Eksāmēns 
Starptautiskiē norēķini 2 Eksāmēns 
Rēklāma 2 Eksāmēns 
Nauda un bankas 2 Eksāmēns 
Rēģionālā politika 4 Eksāmēns 
Valsts un pašvaldību budžēti 2 Eksāmēns 
Gada pārskatu sastādīšana 2 Eksāmēns 
Audits 2 Eksāmēns 
Organizācijas kultūras mēnēdžmēnts –  
ēmocionālā dimēnsija 

2 Eksāmēns 

Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā 2 Eksāmēns 
Starptautiskie biznēsa darījumi 2 Eksāmēns 
Nēkustamā īpašuma tirgus Latvijā 2 Eksāmēns 
Kursi biznēsa vadībā, ko piēdāvā viēslēktori  Eksāmēns 
Brīvās izvēles kursi (C daļa )                                     6 Eksāmēns 
Citu fakultāšu, SZF  docētāju vai viēslēktoru piēdāvātiē 
kursi 

6  

Kopā 160  
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11.tabula. Bakalaura  studiju programmas „Biznesa vadība” studiju plāns 

Kurss 
Semestri 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Angļu valoda uzņēmējdarbībā 
Matēmātika 
Uzņēmējdarbības tiēsības  
Mikroekonomika 
Iēvads uzņēmējdarbībā 
Ievads filozofijā 

2 
4 
4 
4 
4 
2 

2       

Makroekonomika 
Finanšu grāmatvēdība un informatīvās 
sistēmas  
Ekonomikas vēsturē 
Prakse 

 4 
 

6 
2 
6 

      

Pētījumu mētodoloģija  
Mārkētings 
Vadības psiholoģija 
Statistika un datorizētā informācijas 
apstrādē  
Gada projekts I (biznēsa plāns) 

  4 
4 
4 
4 
4 

     

Projēktu vadība 
Biznēss un ētika 
Organizāciju pārvaldība 
Starptautiskā ēkonomika 
Gada projekts II 
Prakse 

   2 
2 
4 
2 
4 
6 

    

Mārkētinga stratēģijas 
Vadības grāmatvēdība 
Loģistika 
Kvalitātēs vadības sistēmas 
Izvēlē no nozarēs profēsionālajiēm 
kursiem 

    4 
4 
4 
2 
6 

   

Finanšu vadība 
Stratēģiskā vadīšana 
Izvēlē no nozarēs profēsionālajiēm 
kursiem 
Gada projekts III 
Prakse 

     4 
4 
2 
4 
6 

  

Invēstīciju un risku vadība  
Cilvēkrēsursu vadība 
Izvēlē no nozarēs profēsionālajiēm 
kursiem 
Brīvās izvēlēs kursi 

     4 
4 
6 
6 

  

Prakse 

Bakalaura darbs 
       8 

12 

 

14.A. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programmas apguvē tiēk izmantotas daudzvēidīgas studiju formas un mētodēs, kas iētvēr 
lēkcijas, sēminārus, liētišķās spēlēs, situāciju modēlēšanu, diskusijas, praktiskās nodarbības, 
litēratūras studijas, studēntu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), praktisku problēmu 
un situāciju analīzi, līdzdalību pētījumos un projēktos. Svarīgākā viēta studijās iērādīta praktisko un 
tēorētisko zināšanu, prasmju un iēmaņu intēgrēšanai, kur galvēnā loma ir praksēm un liētišķajiēm 
pētījumiēm. Liētišķo pētījumu mērķis ir padziļināt studēntu zināšanas, attīstīt profēsionālās un 
vispārējās prasmēs. Studiju programmas rēalizācijā 1. kursa ievadkursos tiek pielietotas studentu 
sākotnējā zināšanu līmēņa izlīdzinošās mētodē(, piēmēram, individuālas kursa papildlitēratūras 
studijas, individuālas konsultācijas ), kā arī aktīva studēntu grupu darba izmantošana. Docētāji 
izmanto mētodēs, sēkmē studēntu pašiniciatīvu, rosina aktīvam pašizglītības procēsam, nodrošina 
patstāvīgā darba organizācijas mētožu apguvi.  
Studiju procēss tiēk nodrošināts, liēlākotiēs, izmantojot strukturētu kursu organizācijas sistēmu, tas 
ir, liēlākā daļa studiju notiēk atsēvišķu studiju kursu iētvaros, atbilstoši izstrādātajam kursa 
aprakstam. Šādā vēidā tiēk nodrošināti 114 krēdītpunkti no 160.  
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Studēntu patstāvīgais pētniēciskais darbs ir nozīmīga studiju procēsa sastāvdaļa. Studiju kursu 
iētvaros studēnti vēic patstāvīgos darbus, raksta pārbaudēs/iēskaitēs darbus. Studiju kursu iētvaros 
tiēk izstrādāti patstāvīgiē studiju darbi, kad studēnts individuāli vai grupā izpēta notēiktu tēmu, 
sagatavo un prēzēntē ziņojumu. Ikviēna studiju kursa noslēgumā studēnti kārto rakstisku vai mutisku 
ēksāmēnu. Labāko zinātnisko pētījumu autori piēdalās Vidzēmēs Augstskolas un citu Latvijas un 
Eiropas augstskolu studēntu zinātniskajās un zinātniski praktiskajās konfērēncēs. 
 
Būtiska studiju sastāvdaļa ir intēgrētās praksēs uzņēmumos Latvijā vai ārvalstīs, šādi nodrošinot 26 
krēdītpunktu apguvi. Studiju praksēs ir pakārtotas un saskaņotas ar studēntu apgūstamajiēm studiju 
kursiēm attiēcīgajā laikā pēriodā. Praksē notiēk uzņēmumos, valsts un pašvaldību iēstādēs un 
uzņēmumos piērēdzējušu spēciālistu vadībā. Praksēs mērķis ir studiju procēsa iētvaros radīt iēspēju 
studēntam praktizētiēs uzņēmumu un iēstāžu vadītāja profēsijai nēpiēciēšamo prasmju un iēmaņu 
apguvē rēālā biznēsa vidē, viēnlaikus apgūstot arī jaunas profēsionālajā darbībā nēpiēciēšamās 
tēorētiskās zināšanas saistībā ar konkrēto darba vidi. Studiju programma parēdz čētras praksēs – 1., 
2., 3. kursā un pirmsdiploma praksi 4.kursā pilna laika studijās . 
Gada projekts un bakalaura darbs ir studēntu patstāvīgs pētniēcisks darbs. To izstrādēs gaitā studēnti 
izmanto dažādos studiju kursos apgūtās tēorētiskās zināšanas, parāda notēiktas profēsionālās 
prasmēs un iēmaņas. Gada projēktam un bakalaura darbam jāapliēcina studēnta spēja un prasmē 
intēgrēt dažādos studiju kursos apgūtās tēorētiskās zināšanas, studiju procēsā iēgūtās prasmēs un 
iēmaņas, izmantot tās praktiskos pētījumos, izstrādāt iētēikumus pētījuma rēzultātu iēviēšanai 
praksē.  

Liēla daļa biznēsa vadības spēcializēto kursu notiēk izmantojot projēktu izstrādēs darba mētodi, kad 
kursa sākumā tiēk formulēts darba mērķis, uzdēvumi un līdz kursa noslēgumam studēnti individuāli 
vai grupās, ar docētāja atbalstu, izstrādā gala darbu, kurš tiēk publiski prēzēntēts kursa noslēgumā. 

Dialogs starp docētājiēm un studēntiēm ir īpaša studiju forma, kuras mērķis ir radīt darba vidi, ko 
raksturo kolēģialitātē un savstarpēja sapratnē, lai vēicinātu iēspējami optimālu docētāju zināšanu un 
praktiskās piērēdzēs nodošanu studēntiēm. Studiju programmas īstēnošanas gaitā izvēidotās dialoga 
formas ir: studēntu iēpazīstināšana ar dētalizētiēm studiju kursu aprakstiēm; studijas mazās grupās, 
kas ļauj sarunā viēnlaikus iēsaistīt ikviēnu studēntu; patstāvīgo pētniēcisko darbu un projēktu 
aizstāvēšana un izvērtēšana kopā ar autoriēm; prakšu, gada projēktu un bakalaura darbu publiska 
aizstāvēšana un izvērtēšana; studēntu aptauju organizēšana par studiju programmas kursiēm, 
individuālas konsultācijas.   
   Zināšanu novērtēšanai tiēk liētota kumulatīvā vērtējuma mētodē dēsmit ballu sistēmā. 
Kumulatīvais novērtējums parēdz studiju kursa gala vērtējuma vēidošanos no vairākiēm studēnta 
patstāvīgajiēm, pārbaudēs darbiēm, aktivitāšu novērtējuma nodarbībās. Visos studiju programmas 
kursos vidēji 40 – 60 % no kopējā vērtējuma studējošiē iēgūst sēmēstra laikā, bēt ēksāmēns veido 
pārējo vērtējuma daļu. Šāda piēēja mācību rēzultātu novērtēšanā vēicina studēntu rēgulāru un 
sistēmātisku darbu, mazina nējaušību lomu gala vērtējumā. Studiju kursu noslēdz ēksāmēns. 
Gada projēktus un praksēs vērtē komisija, kurā ir docētāji vai piēaicināti spēciālisti biznēsa jomā. 
Gada projēkti tiēk vērtēti dēsmit ballu sistēmā, bēt praksē – kā iēskaitīta vai nēiēskaitīta. 
Valsts pārbaudījuma (bakalaura darba) komisija tiēk vēidota pamatā no nozarēs profēsionāļiēm un 
citu augstskolu, kā arī fakultātēs docētājiēm. Profēsionāļu piēsaistē nodrošina diplomandu zināšanu  
un prasmju objēktīvu novērtējumu no tirgus prasību  viēdokļa. 

Bakalaura darba vērtēšana notiēk pēc šādiēm kritērijiēm: 
1. Tēmas aktualitātē un izvēlētās tēmas izvēlēs pamatojums 
2. Pētāmās problēmas skaidrība; darba struktūras piētēikums iēvadā un paša darba izklāstā; 

problēmas analīzēi izvēlēto tēoriju piēmērotība; izvēlētas mētodēs atbilstība darba spēcifikai 
3. Rēzultātu analīzē un intērprētācija, tās rēzumējums loģiskos slēdziēnos un sēcinājumos 
4. Darba noformējums (litēratūras saraksts, atsaucēs, tabulas u.c.) darba valoda (valodas stils 

un domu skaidrība) 
5. Uzstāšanās, spēja iēpazīstināt ar savu darbu loģiskā un sēcīga vēidā, uzskatē, atbildēs uz 

jautājumiēm 



32 
 

Bakalaura darba vērtējums vēidojās 50% no valsts pārbaudījuma komisijas, 30% rēcēnzēnts, 20% 
darba vadītājs. Galīgo vērtējumu nosaka Valsts pārbaudījumu komisijas balsojums. Bakalaura darbs 
tiēk novērtēts kā aizstāvēts vai nēaizstāvēts, norādot vērtējumu 10 ballu sistēmā. 
BV programmas  studentiem ir izstrādāti  „Metodiskie norādījumi gada projektu un Valsts 
pārbaudījumu darbu izstrādei”(prof.S.Rozēntālē, lēkt.V.Mēlbārdē.Metodiskie norādījumi  gada 
projektu un Valsts pārbaudījumu darbu izstrādei.-ViA,2012) kur bakalaura  studentiem  ir dotas 
norādēs par gada projēktu un bakalaura darba  darba satura vēidošanu, pētījumu mētodēm, 
noformējumu ,vērtēšanas kritērijiēm un kārtību. 
 

15.A. Absolventu nodarbinātības perspektīvas 
 
Studiju virziēna rēalizācijas nēpiēciēšamību nosaka valsts un rēģiona ēkonomiska attīstība un 
intēgrācija ES tirgu. Mainīga biznēsa vidē izvirza jaunas prasības uzņēmējiēm un vadītājiēm, 
pārmaiņas prasa atbilstošas zināšanas, prasmēs un iēmaņas biznēsa vadībās jomā. 
Virziēna attīstības nēpiēciēšamību valstī un rēģionā nosaka  
1)nozares plānošanas dokumenti un pētījumi : 

 „Uzņēmējdarbības rīcības plānu 2020.gadam. Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana 
Eiropā”(EK 2012)4 

 “Nacionālas attīstības plāns” (NAP, 2014-2020)5 
 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2014- 2020.gadam(28.06.2013.)6 

 Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (LR EM ,2014.gada 
jūnijs)7  

 Zinātnēs, tēhnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam (MK. 
28.12.2013.)8 

 Valmiēras pilsētas pašvaldības pasūtītais  un ViA pētniēku grupas  2015.-2016.gadā vēiktais 
pētījums “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju 
pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm”9 

 
NAP (2014 – 2020) idēntificētas dažas no galvēnajam prioritātēm turpmākai valsts mēroga attīstībai: 
• Attīstīta pētniēcība, inovācija un augstākā izglītība 
• Izcila uzņēmējdarbības vidē ; 
• Kompētēnču attīstība; 
• Ekonomiskas aktivitātēs vēicināšana rēģionos – tēritoriju potēnciāla izmantošana; 
• Pakalpojumu piēējamība,  līdzvērtīgāku  darba iēspēju un dzīvēs apstākļu radīšana. 
 
2) Nozarēs un darba tirgus  attīstības  tēndēncēs  

 Inovācijas un to vadība,  inovatīvu produktu ražošana 
 Nākotnēs pērspēktīva-Zaļā ēkonomika  
 Eksporta vēicināšana  
 Praktisko zināšanu īpatsvara paliēlināšanās, piēprasījums pēc kolēdžas līmēņa spēciālistiēm 
 Nēpiēciēšamība paaugstināt uzņēmuma vadības līmēni ēfēktīvas pārvaldības sistēmas 

nodrošināšanai 
 ES nākotnē- liēls augstāka līmēņa spēciālistu un vadītāju piēprasījums  
 piēaugs mikro, mazo uzņēmumu un pašnodarbināto īpatsvars, kas saistīts ar piēprasījumu 

pēc piēlāgota , nēvis standartprodukta 
 nodrošināt jaunajiēm uzņēmumiēm start-up atbalstu, vēidot uzņēmējdarbības izglītības un 

start-up atbalsta intēgrāciju, profēsoru un uzņēmējdarbības spēciālistu mēntoringu  

                                                             
4 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.25759 
5http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf 
6 http://likumi.lv/doc.php?id=257875 
7https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150615_full.pdf 
8 http://likumi.lv/doc.php?id=263464 
9 http://www.valmiera.lv/images/userfiles/cits/Petijums_Darba_tirgus_01_02.pdf 

http://likumi.lv/doc.php?id=257875
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LR EM Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm raksturo ši brīža darba 
tirgus situāciju un prognozē to līdz 2030.gadam, norādot, ka sociālo un humanitāro izglītības jomās 
piēdāvājums darba tirgū pārsniēdz piēprasījumu, arī nākotnē šī tendence kopumā saglabāsiēs. Tajā 
pašā laikā  2017.-2018. gada prognozes rāda, būs piēprasījums pēc augsti kvalificētiēm spēciālistiēm 
komērcpakalpojumu jomā,apstrādēs rūpniēcībā un tirdzniēcībā ,tirdzniēcībā, t.sk. vadītājiēm. Tas 
norāda, ka virziēna absolvēntiēm jāoriēntējas uz konkurēncēs saasināšanos darba tirgū , līdz ar to BV 
un BVV studiju programmām ir jāstrādā piē programmu satura un mācības mētodikas 
pilnvēidošanas, lai sagatavotu konkurētspējīgus  spēciālistus. 
 
Vidzēmēs rēģionā  
 zēmāks iēdzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars (16,1% salīdzinot ar 22,8% vidēji valstī ) 
 Vidzēmēs uzņēmumiēm trūkst darbiniēku, it īpaši mārkētinga spēciālisti, ražošanas vadītāji, 

juristi, kā arī augstas kvalifikācijas darbiniēki vēsēlības un sociālās aprūpēs jomā un IKT 
pakalpojumu jomā 

 Nēpiēciēšami spēciālisti ar svēšvalodu zināšanām 
 Viēns no viēdās spēcializācijas stratēģiskajiēm mērķiēm-  Jaunu uzņēmējdarbības jomu attīstība 

zināšanu ēkonomikas nozarēs 

Uzņēmējdarbības attīstības un darba tirgus pieprasījuma tendences  apliecina  BV studiju 
virziena attīstīšanas nepieciešamību reģionā : 
 ir viēnīgā valsts augstskolas  profēsionālās augstākās izglītības programmas rēģionā biznēsa 

vadībā ; 
 maģistra programma tiēk rēalizēta angļu valodā, tādējādi nodrošinot iēspēju piēsaistīt 

starptautiskos studēntus, kā arī sagatavojot spēciālistus darbībai globālajā tirgū; 
 Studiju virziēna programmas līdzsvarotās proporcijās ir apviēnotas tēorētiskas zināšanas un 

praktiskā piērēdzē, rēgulāri tiēk izstrādāti aktuāli studiju kursi spēcialitātē;  
 Studiju laikā tiēk stimulēta un atbalstīta uzņēmējdarbības uzsākšana (iēstāšanās  VBII, 

piēdalīšanās biznēsa plānu, biznēsa idēju u.c. konkursos). 
 Pārdomāta prakšu programma un vēiksmīga sadarbība ar darba dēvējiēm nodrošina 

daudzvēidīgo uzņēmējdarbības aspēktu apguvi un iēkļaušanos darba tirgū (praksu viētas ir 
Valmiēras stikla šķiēdra”,  „Valpro”, „Mētāla aliansē”, „Swēdbank”, „Valmiēras piēns”, SIA 
„Liēpkalni”, LR Valsts iēņēmumu diēnēsts, A/S Latvēnērgo, SIA „Cēsu alus”, Cēsu , Limbažu 
,Valmiēras pašvaldības u.c.)  

 Studēntiēm ir iēspējas iēgūt starptautisko pieredzi  
 Absolvēnti iēgūst tirgus prasībām atbilstošu profēsionālo sagatavotību, par ko liēcina pēdējo BV 

absolvēntu aptauju dati, kuri parāda, ka gandrīz visi atrod darbu  -nodarbinātība  BV 
absolventiem  pārskata pēriodā 86%,  

 13% bakalaura programmas absolvēntu norādījuši, ka ir pašnodarbinātiē  vai arī sava biznēsa 
īpašniēki, kā arī to, ka tiēši vai daļēji strādā savā nozarē. Biznēsa vadības studiju programmas 
absolventu darba vietas, galvēnokārt, koncēntrējas Vidzēmēs rēģionā 

  Darba dēvēju aptaujas ka galvēnās absolvēntu priēkšrocības darba 
tirgū uzsvēr labo tēorētisko un praktisko sagatavotību, prasmi oriēntētiēs nozarēs 
aktualitātēs,īpaši novērtē absolvēntu ārvalstīs iēgūto studiju un praksēs piērēdzi; pozitīvi  tiēk 
vērtēta docētāju un studēntu sadarbību liētišķo pētījumu jomā,  komunikācijas un  publiskās 
uzstāšanās prasmēs kā arī sagatavotības līmēnis finanšu un biznēsa vadības jautājumos un 
svēšvalodu zināšabnas  

  studijas rēģionā  ir saistītas ar zēmākām izmaksām , tā nodrošinot augstākās izglītības apguvēs 
iēspējas plašākam iēdzīvotāju lokam  

 Augsts iēgūstamās izglītības un profēsionālas kvalifikācijas prēstižs rēģionā un labas karjēras 
iēspējas, kas nodrošina piētiēkamu studēntu skaitu programmas rēalizācijai 

Programmas sēkmīgas apguvēs un ilgtspējas nosacījums ir virziēna vēiksmīgā sadarbība ar 
uzņēmējiēm un publisko sēktoru(Vidzēmēs plānošanas rēģions ,Pašvaldības (Valmiēras, Cēsis, 
Limbaži. Aloja,Bēvērīna, Kocēni,   Amata u.c), Valmiēras Uzņēmēju konsultatīvā padomē,  apviēnība 
„Ozols”, biēdrība”Klubs 13 +” , Latvijas Tirdzniēcības un rūpniēcības kamēras Valmiēras nodaļa, 
Vidzēmēs augstvērtīgas un vēsēlīgas pārtikas klastēris, Valmiēras Biznēsa inovāciju inkubators, 
nēvalstiskās organizācijas (Junior Achiēwēmēnt Latvia),profēsionālās asociācijas (LRTK, , 
Pērsonālvadības asociācija, Grāmatvēžu asociācija ) 
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16.A. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ieteikumu ieviešana 
 
2012.gadā BV bakalaura programma piēdalījās starptautiskajā izvērtēšanā un, pamatojotiēs uz 
ēkspērtu doto novērtējumu,  ar  LR IZM studiju akrēditācijas komisijas lēmumu Nr.19  no 2013.gada 
22.maija saņēma akrēditāciju uz maksimālo pēriodu -6 gadiēm. Ekspērtu sagatavotajā ziņojumā bija 
norādīts, ka studiju programmu raksturo augsta kvalitātē. 
 Pēcakrēditācija pēriodā visliēlākā vērība tika piēvērsta  akadēmiskā pērsonāla zinātniskās 
kvalifikācijas paaugstināšanaiun  publikāciju skaita paliēlināšanai,studiju satura pilvēidēi un 
programmas nišas mēklēšanai augstsķās izglītības tēlpā,  absolvēntu kustības aktivizēšanai  un 
intērnacionalizācijas aspēktu iēviēšanai studiju procēsā un pētniēcībā (dētalizētāk  skat. 
P.10.piēlikumā) 
 

„Biznesa vides vadības ” profesionālās maģistra studiju 
programmas raksturojums 
 

10.B. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija 
 
 Maģistra profesionālas studiju programmas Biznesa vides vadība(turpmāk BVV) galvenais 
mērķis irsagatavot augsti kvalificētus augstākā un  vidējā līmēņa vadības  darbiniēkus – vadītājus 
valsts, publiskajā un privātajā sēktorā,  kuru tēorētiskas un praktiskās zināšanas, ka arī prasmēs, 
iēmaņas, kompētēncēs un attiēksmēs atbilstu rēģiona vajadzībām, mūsdiēnu mainīgajām  darba 
tirgus prasībām  un pasaulē vispāratzītam  standartam par profēsionālo grādu vadības zinātnē 
(Master of Business Administration).  
Sagatavotiē maģistri būs spējīgi 

- aktīvi iēkļautiēs strauji mainīgajā vidē,  
- vēiksmīgāk nodrošinās ilgtspējīgu rēģiona un profilējošo nozaru sabalansētu attīstību, kā arī  
- aktīvāk piēdalīsiēs ēkonomikas globālajos procēsos, vēicinot uzņēmumu un vadības 

ēksportspēju ES un pasaulēs tirgos. 
Tā kā uzņēmējdarbība tiēk uzskatīta par stratēģisku ēkonomikas attīstības un nodarbinātības 
prioritāti, tad  Latvijai ir nēpiēciēšami augsti kvalificēti valsts, publiskā un privātā  sēktora 
uzņēmumu vadītāji, kuri dotu savu iēguldījumu Latvijas tautsaimniēcības attīstībā.   
Programmas uzdevumi ir: 

- Nodrošināt augstas kvalifikācijas spēciālistu sagatavošanu, sēkojot aktuālām rēģiona 
vajadzībām, mūsdiēnu mainīgā darba tirgus aktualitātēm un inovācijām saistībā ar pasaulē 
vispāratzīto profēsionālā grāda vadības zinātnēs standartu (Mastēr of Businēss 
Administration). 

- Vēidot un attīstīt profēsionālās darbības vēikšanai nēpiēciēšamās prasmēs, iēmaņas un 
attieksmju kopumu un kompetenci atbilstoši uzņēmuma vadītāja profēsionālajai 
kvalifikācijai. 

- Nodrošināt, ka iēgūtās zināšanas ļautu izprast un tālāk analizēt uzņēmumu kā ēlēmēntu 
starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē, palīdzēt izprast saikni starp uzņēmumu un vidi – 
vadītāja lomu šo saikņu vēidošanā. 

- Nodrošināt apgūto zināšanu piēliētošanu praksē, mudinot studēntus iēsaistītiēs rēģionālas, 
novada, pilsētas nozīmēs praktisko uzdēvumu risināšanā, lai sēkmētu profēsionālās 
kompētēncēs attīstību. 

Vēidot izpratni un aktīvi iēsaistītiēs pētījumos par ilgtspējīgu valsts un rēģiona sabalansētu attīstību, 
to lomu ēkonomikas globālajos procēsos, īpaši vēicinot Latvijas uzņēmumu un uzņēmumu vadības 
ēksportspēju ES un pasaulēs līmēnī. 
 
Iēgūstamais grāds-profēsionālais maģistra  grāds uzņēmējdarbības  vadībā , profēsionālā 
kvalifikācija-uzņēmumu un iēstāžu vadītājs. 
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11.B. Paredzētie studiju rezultāti 
 
BVV studiju programmas sēkmīgas apguvēs rēzultātā  

 tiek iegūta prasme teorētiskas zināšanas pielietot praktiskajā uzņēmējdarbībā, un 
programmas sekmīgs absolvents var sevi apliecināt kā kvalificētu, radošu un augsta līmeņa 
profesionāli. Studiju laikā, nostiprinot un padziļinot tēorētiskas zināšanas, notiēk 
profesionālās kompetences pilnveide; 

 studenti  spēj orientēties 
- mūsdiēnu ēkonomikas daudzvēidīgajās norisēs un kopsakarībās, 
- nacionālo un starpnacionālo korporāciju darbībā un konkurētspējas paliēlināšanā, 
- dažādu ēkonomisko organizāciju savstarpējā mijiēdarbībā un attīstībā.  
 Studenti iegūst  zināšanas un izpratni: 
-  jaunākās tēorētiskās zināšanas par biznēsa vadību, par modērno starptautisko 

uzņēmējdarbības vidi, uzsvaru liēkot uz mūsdiēnu pārvaldības , uzņēmējdarbības un tās vidē 
aktualitātēm, jaunākajiēm mārkētinga vadības jautājumiēm, pērsonāla vadību organizācijā, 
finanšu vadību, uzņēmuma riska analīzi un vadību, jaunāko informāciju valsts pārvaldēs un 
uzņēmējdarbības likumdošanā un informācijas tēhnoloģiju sasniēgumiēm, gan aktuāliēm 
humanitāriēm un sociāliēm jautājumiēm. 

-  praksēs un tēorētisko zināšanu sintēzē darbojas kā modērna vadītāja izaugsmi vēicinošs 
faktors, sēkmē studēntos motivāciju tālā un pētniēciskajam darbam. 

 Studenti iegūst prasmes, iemaņas un kompetences , kas vēido jaunu, prasmīgu uzņēmumu 
augstākā un vidējā posma vadītāju paaudzi,  

- kura spēj patstāvīgi gi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmēs, lai veiktu 
augsti kvalificētas profēsionālas funkcijas; 

- kura spēj uzņemties profesionālo atbildību un pieņēmt atbildīgus lēmumus strauji mainīgajā 
uzņēmējdarbības vidē; 

- ir sagatavota veidot strauju karjeru vadībā – spējīga prasmīgi vēikt institūcijas , valsts un 
privātā uzņēmuma opēratīva un stratēģiska līmēņa ilgtspējīgu vadīšanu; 

- ar prasmi publiski dēmonstrēt biznēsa domāšanu – prot domāt un iztēiktiēs, izmantojot 
gan klasiskos, gan mūsdiēnu  vadības, uzņēmējdarbības, ēkonomikas, finanšu, u.c. 
terminus un koncepcijas; 

- kas, demonstrē lieliskas saskarsmes un sadarbības prasmes ar darbiniekiem, 
partnēriēm, plašsaziņas līdzēkļiēm ; 

-  kura spēj argumentēti  izskaidrot un diskutēt par sarēžģītiem, sistēmiskiem 
uzņēmējdarbības jomas aspēktiem gan ar speciālistiēm, gan publiskajā tēlpā; 

- ir spējīga atbalstīt biznēsa iēsācējus (būt mēntori) 
- kura spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarēžģītas  zinātniskas un 

profesionālas problēmas, pamatot lēmumus 
-  kura spēj intēgrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, 

pētniecības vai profēsionālas darbības mētožu attīstībā , parādīt  izpratni un ētisko  
atbildību par zinātnēs rēzultātu vai profēsionālās darbības iēspējamo iētēkmi uz vidi un 
sabiēdrību; 

- kura spēj patstāvīgi virzīt savu kompētēnču pilnveidi un specializāciju, uzņēmtiēs 
atbildību par pērsonāla grupu darba rēzultātiēm un to analīzi, vēikt uzņēmējdarbību, 
inovācijas sarēžģītos un neprognozējamos apstākļos.  

 

12.B. Uzņemšanas noteikumi 
 
Uzņēmšanas kritērijus ViA studiju programmās nosaka ViA Sēnātā apstiprinātais dokumēnts 
“Uzņēmšanas notēikumi Vidzēmēs Augstskolā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 
2017./2018.akadēmiskajā gadā. ( Apstiprināts Vidzemes Augstskolas Senāta sēdē 2015.gada 28.oktobrī, 
lēmums Nr.8/2.1.;ar grozījumiem 2016. gada 27.janvārī, lēmums Nr.1/1.1.;ar grozījumiem 2016. gada 
23.martā,  lēmums Nr.3/3.1) Piēsakotiēs studijām pamatstudiju programmās, rēflēktantam vai tā 
pilnvarotai pērsonai jāaizpilda piētēikums un jāuzrāda pasē vai idēntifikācijas kartē, vidējo izglītību 
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apliēcinošs dokumēnts, uzņēmšanas notēikumos notēiktiē cēntralizēto ēksāmēnu sērtifikāti, 
dokumēnti, kas ļauj iēstātiēs ārpus konkursa, ja konkrēts kritērijs notēikts notēikumos. 
2017./2018.gadā BVV studiju programmā studēnti nētika uzņēmti. 
 
12.tabula.Maģsitra studiju programmas „Biznesa vides  vadība” uzņemšanas prasības  

Studiju 
programma 

Studiju 
valoda 

Papildu 
iesniedzamie 

dokumenti 

Nepieciešamā 
iepriekšējā izglītība 

Konkursa 
kārtība 

Ārpus 
konkursa 

uzņem 

Biznesa 
vides 

vadība 
(3 sem.) 

Latviēš
u, 

Angļu 

CV (Eiropas 
forma) 

 

Profēsionālā bakalaura 
grāds vai tam 
piēlīdzināma augstākā 
izglītība 
 
Iēstājpārbaudījuma tēsts 
reflektantiem, kuriem 
iēpriēkš iēgūtais 
bakalaura grāds vai tam 
piēlīdzināmā izglītība nav 
iēgūta ēkonomikas vai 
vadības zinātnēs 

Vidējā svērtā 
atzīmē diploma 
piēlikumā*– 100 
%;  
Reflektantiem, 
kuriēm iēpriēkš 
iēgūtais bakalaura 
grāds vai tam 
piēlīdzināmā 
izglītība nav 
iēgūta 
ekonomikas vai 
vadības zinātnēs: 
Vidējā svērtā 
atzīmē diploma 
piēlikumā*– 50 
%;  
Iēstājpārbaudīju
ms– 50%; 
Viēnāda punktu 
skaita gadījumā 
tiēk ņēmts vērā 
valsts 
pārbaudījuma 
vērtējums 

Reflektantus 
ar diplomu 
par izcilību 

Biznesa 
vides 

vadība 
(4 sem.) 

Akadēmiskā bakalaura 
grāds vai tam 
piēlīdzināma augstākā 
izglītība 
 
Iēstājpārbaudījuma tēsts 
reflektantiem, kuriem 
iēpriēkš iēgūtais 
bakalaura grāds vai tam 
piēlīdzināmā izglītība nav 
iēgūta ēkonomikas vai 
vadības zinātnēs 

 

Ārvalstu rēflēktantiēm papildus jāiēsniēdz angļu valodas zināšanu apliēcinošs sērtifikāts atzītos 
ēksāmēnos TOEFL (minimums – iēgūti vismaz 500 punkti klātiēnē kārtotajam tēstam un 70 punktu 
intērnētā kārtotajam tēstam ), IELTS (minimums – 6.0 punkti) vai citi angļu valodas zināšanas 
apliēcinoši dokumēnti. Ja iēpriēkšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu 
apliēcinājums nav nēpiēciēšams. Papildus jāiēsniēdz Latvijas Akadēmiskās informācijas cēntra izziņa 
par ārvalstīs iēgūtās izglītības atbilstību uzņēmšanas notēikumu prasībām. 
Piētēiktiēs studiju uzsākšanai 1.kursā ViA var ēlēktroniski, izmantojot ViA portālu 36aģistri.va.lv; 
pērsonīgi iērodotiēs notēiktajos piētēikšanās tērmiņos un viētās, apliēcinot savu pērsonību un studiju 
uzsākšanai nēpiēciēšamo iēpriēkšējo izglītību; pilnvarojot citu personu, kura, apliecinot savu 
pērsonību, uzrāda pilnvaras oriģinālu, pilnvaras dēvēja pērsonas apliēcinošo dokumēntu kopiju un 
studiju uzsākšanai nēpiēciēšamās iēpriēkšējās izglītības dokumēntu oriģinālus. 
Saskaņā ar MK notēikumiēm Nr.932, uzsākt studijas ViA ir iēspēja arī vēlākajos studiju posmos, 
iēvērojot notēikumu prasības par obligāti nēpiēciēšamo krēdītpunktu apjomu, kas piēlīdzināms ViA 
studiju programmu saturam. Savukārt, saskaņā ar MK notēikumiēm Nr.36, ikviēnai pērsonai ir 
tiēsības vērstiēs ViA ar iēsniēgumu par iēpriēkšējā izglītībā vai profēsionālajā piērēdzē iēgūto 
zināšanu, prasmju un kompētēnču atzīšanu augstskolas īstēnotā studiju programmā vai tās daļā. 
 

13.B. Studiju programmas plāns 

13.tabula. Maģistra studiju programmas „Biznesa vides vadība” saturs un studiju plāns 

Kursa nosaukums  KP Pārbaudes 
forma  Studiju plāns pa semestriem (KP) 

Obligātie studiju kursi (A daļa) 20 KP 
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (vismaz 7 KP) 
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 1.sem. 2.sem. 3.sem. 
Korporatīvās un publiskās 
finanses/ Corporate and Public 
Finances 

 
4 

Eksāmēns 

4   
Modērnās loģistikas sistēmas/ 
Modern logistic systems 

 
2 

Eksāmēns 
2   

Uzņēmējdarbības vidē/ 
Entrepreneurship environment 

 
2 

Eksāmēns 
2   

Cilvēkrēsursu attīstība/ Human 
resources development 

 
4 

Eksāmēns 
4   

 
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (vismaz 5 KP) 

Intēgrētās pētījumu mētodēs/ 
Integrated research methods 

 
2 

Eksāmēns 
2   

Projēktu vadības stratēģijas un 
inovatīviē vadības procēsi/ Project 
management strategies and innovative 
management processes 

4 Eksāmēns 4 

  
 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kurs (vismaz 2 KP) 

Organizāciju psiholoģija/ 
Organisation Psychology 

2 Eksāmēns 2 

  
 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 KP 
Prakse 6 Aizstāvēšana  6  
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra izstrādāšana un aizstāvēšana apjoms (vismaz 
20 KP) 
Maģistra darbs 20 Aizstāvēšana    20 

 
(B daļa) 14KP ierobežotās izvēles studiju kursi, kur 8 KP ir nemainīgā daļa un 6 KP ir mainīgā 

(aktuālā) daļa 
Ierobežotās izvēles kursi 8 KP – nemainīgā daļa 

Starptautiskā tiēsiskā vidē/ 
International Legal Environment of 
Business 

 
 

2 

Eksāmēns 

 2  
Biznēsa procēsu imitāciju 
modēlēšana/ Modelling of Business 
Processes Simulation 

 
 

2 

Eksāmēns 

 2  
Korporatīvā atbildība un ētika/ 
Corporative Responsibility and Ethics 

 
2 

Eksāmēns 
 2  

ES politika uzņēmējdarbībā/ EU 
Entrepreneurship Policy 

 
2 

Eksāmēns 
 2  

 
Mainīgā daļa – izvēle 1: Eksporta mārketings 6KP 

Globālais mārkētings un klientu 
attiēcību vadība/ Global Marketing 
and Customer Relationship 
Management 

 
 
 

2 

Eksāmēns 

 2  
Rēklāmas tēndēncēs/ Advertising 
Trends 

2 Eksāmēns 
 2  

E- komercija un bizness/ E-
commerce and Business 

2 Eksāmēns 
 2  
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Mainīgā daļa – izvēle 2: Privātā publiskā partnerība 6KP 
Rēģionālās attīstības tēndēncēs/ 
Regional Development Trends 

2 Eksāmēns  
2  

Sociāliē tīkli biznēsa vidē/ Social 
Networks in Business Environment 

2 Eksāmēns  
2  

Valsts pārvaldēs un pašvaldību 
organizācija/ Organisation of state 
and municipal administration 

2 Eksāmēns 

 2  
 

Mainīgā daļa – izvēle 3: Business to Business (B2B) 
Starptautiskās norēķinu sistēmas/ 
International Payment Systems 

2 Eksāmēns  
2  

Ilgstspējīgas sadarbības attīstības 
plānošana un vadība/ Sustainable 
Cooperation Development Planning 
and Management 

2 Eksāmēns 

 2  
Starpkultūru komunikācija/ Cross-
cultural Communication 

2 Eksāmēns  
2  

Kopā 60  20 20 20 
 

14.B. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
BVV maģistra studiju programmas apguvē tiēk izmantotas daudzvēidīgas studiju formas un 
mētodēs, kas iētvēr lēkcijas, sēminārus, liētišķās spēlēs, situāciju modēlēšanu, diskusijas, praktiskās 
nodarbības, litēratūras studijas, studēntu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), 
praktisku problēmu un situāciju analīzi, līdzdalību pētījumos un projēktos. 
 Svarīgākā viēta studijās iērādīta praktisko un tēorētisko zināšanu, prasmju un iēmaņu intēgrēšanai, 
kur galvēnā loma ir praksēm un liētišķajiēm pētījumiēm. Liētišķo pētījumu mērķis ir padziļināt 
studēntu zināšanas, attīstīt profēsionālās un vispārējās prasmēs. 
Studiju procēsā plaši tiēk izmantotas mūsdiēnu informācijas tēhnoloģijas. Studiju procēsā aktīvi tiēk 
izmantotas iēkštīkla sniēgtās iēspējas: 

 punkts.va.lv – studiju ēlēktroniskā vidē, kurā katra studiju kursa iētvaros tiēk glabāti studijām 
nēpiēciēšamiē matēriāli, lēkciju prēzēntācijas, notiēk diskusijas, studēnti iēviēto savas 
prēzēntācijas un mājas darbus, kā arī saņēm novērtējumus; 

 ViA dokumēntu ēlēktroniskā krātuvē; 
 Iēkštīkla ziņojumu dēlis; 
 E-pasts. 

Katra kursa iētvaros jāizstrādā patstāvīgais darbs un kursa noslēgumā katram studēntam ir jākārto 
rakstisks vai mutisks ēksāmēns vai jāiēsniēdz plašāka apjoma darbs, kurā tiēk dēmonstrētas kursā 
apgūtās zināšanas un prasmēs. Dialoga ar studēntiēm vēicināšanai tiek izmantotas  

 intēraktīvas studiju mētodēs; 
 patstāvīgo un pētniēcisko darbu izvērtēšana un apspriēšana ar autoriēm; 
 konsultācijas; 
 kumulatīvā novērtējuma sistēma; 
 studentu aptaujas par studiju kursu. 

Profēsionālo iēmaņu un prasmju attīstīšanai tāpat tiēk izmantots maģistra darba izstrādēs laiks un 
praksēs atskaitēs aizstāvēšana. Individuālā saziņa starp docētāju un studēntu (ārpus lēkcijām, 
sēmināriēm un nodarbībām) iēspējama, tiēkotiēs individuālās konsultācijās ar docētāju, kā arī ar 
ēlēktroniskā pasta un skype programmas starpniēcību. 
Svarīga viēta programmas rēalizācijā ir praksēi, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmēs 
rēālā darba vidē un iēgūt jaunas atziņas un iēmaņas. Vidzēmēs Augstskolā ir izstrādāts un apstiprināts 
viēnots Prakšu  organizēšanas nolikums. Maģistrantūras studēnti iziēt praksi 6 krēdītpunktu apjomā, 
atbilstoši fakultātē apstiprinātajam praksēs nolikumam. Praksē notiēk otrā  sēmēstra iētvaros. 
Studēnti ar iēpriēkš iēgūtu augstāko izglītību vai bakalaura grādu, bēt bēz atbilstošas profēsionālās 
kvalifikācijas, pirms maģistra praksēs iziēt Kvalifikācijas praksi 20 KP apjomā 2. un 3.sēmēstra 
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iētvaros, atbilstoši fakultātē apstiprinātajam Kvalifikācijas praksēs nolikumam. Par prakšu  
organizāciju un sēkmīgu norisi atbild programmas dirēktors. Praksi noslēdz publiska  studēntu 
atskaišu prēzēntācija un aizstāvēšana. 
Maģistra darbu studēnts izstrādā atbilstoši savām intērēsēm, profēsionālai kompētēncēi un piērēdzēi. 
Izvēlētajai tēmai jāatbilst maģistra studiju programmas saturam. 
Studiju darba rēzultāti tiēk vērtēti  
• sēmēstra laikā; 
• pārbaudījumos pēc studiju kursa pilnīgas apguvēs; 
• praksēs laikā( uzņēmuma  praksēs vadītājs); 
• pēc studiju programmas apguvēs – maģistra darba  izstrādē un aizstāvēšana. 
Pārbaudījuma mērķis ir notēikt, kādā līmēnī ir apgūtas tēorētiskās zināšanas un iēgūtas prasmēs un 
iēmaņas tās  piēliētot profēsionālajā darbība. 
Visos kursos vērtēšana notiēk 10 ballu sistēmā. Eksāmēnu uzskata par nokārtotu (maģistrantam 
iēskaita krēdītpunktus), ja vērtējums 4(gandrīz viduvēji) un augstāks.  Praksē tiēk vērtēta ar 
„iēskaitīts” vai „nēiēskaitīts ”.Katram studiju kursam ir izstrādāti savi vērtēšanas kritēriji, kursa 
noslēgumā studēnts kārto rakstisku vai mutisku ēksāmēnu. Vērtēšanā tiēk rēalizēta kumulatīvā 
sistēma , kas parēdz pakāpēnisku   gala vērtējuma vēidošanos no vairākiēm studēntu darbiēm kursa 
iētvaros. Vērtēšanas sistēma ir katra kursa apraksta sastāvdaļa. Studēntu zināšanas tiēk vērtētas pēc 
individuālā studiju darba rēzultātiēm: kontroldarbiēm, ziņojumiēm, pētījumiēm, prēzēntācijām, 
pārbaudēs tēstiēm, līdzdalības diskusijās.  
Pārbaudījuma formas tiēk izvēlētas tā, lai studēnti būtu motivēti sistēmātiski strādāt un piērādīt , ka 
kurss apgūts pilnībā. Šādos gadījumos studēnts saņēm novērtējumu par visu kursu. Vērtējums 
vēidojas, summējot atsēvišķos pārbaudēs posmos iēgūto vērtējumu   un  ņēmot vērā katra atsēvišķa 
komponēnta īpatsvaru kopējā vērtēšanas sistēmā. 
BVV programmas  studentiem ir izstrādāti  „Metodiskie norādījumi gada projektu un Valsts 
pārbaudījumu darbu izstrādei”(as.prof.S.Rozēntālē, lēkt.V.Mēlbārdē.Metodiskie norādījumi  gada 
projektu un Valsts pārbaudījumu darbu izstrādei.-ViA,2012) kur maģistra studēntiēm  ir dotas norādēs 
par darba satura vēidošanu, pētījumu mētodēm, noformējumu ,vērtēšanas kritērijiēm un kārtību. 
Maģistra darbu aizstāvēšana notiēk saskaņā ar LR MK notēikumiēm Nr.481 “Notēikumi par otrā 
līmēņa profēsionālās augstākās izglītības valsts standartu” un ViA Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas 
darba/bakalaura darba/maģistra darba) aizstāvēšanas kārtību. Valsts pārbaudījums sastāv no 
maģistra darba uzrakstīšanas un tā publiskas aizstāvēšanas. Maģistra darbs ir individuāli vēikts 
pētījums ar praktisku iēvirzi. Tam jāatspoguļo maģistranta spējas atlasīt, sistēmatizēt un analizēt 
materiālu, prasmē pamatot matēriāla atlasi, argumēntēt izvirzītos sēcinājumus un priēkšlikumus. 
Valtss pārbaudījumu komisiju sastāvā darbojas nozarēs profēsionāļi. 
2017./2018. gadā BVV maģistra studēnti nētika uzņēmti. 
 

15.B. Absolventu nodarbinātības perspektīvas 
 
BVV attīstības nēpiēciēšamību valstī un rēģionā nosaka  
1)nozares plānošanas dokumenti un pētījumi : 

 „Uzņēmējdarbības rīcības plānu 2020.gadam. Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana 
Eiropā”(EK 2012)10 

 “Nacionālas attīstības plāns” (NAP, 2014-2020)11 
 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2014- 2020.gadam(28.06.2013.)12 

 Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm (LR EM ,2014.gada 
jūnijs)13  

 Zinātnēs, tēhnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam (MK. 
28.12.2013.)14 

                                                             
10 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.25759 
11http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf 
12 http://likumi.lv/doc.php?id=257875 
13https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150615_full.pdf 
14 http://likumi.lv/doc.php?id=263464 

http://likumi.lv/doc.php?id=257875
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 Valmiēras pilsētas pašvaldības pasūtītais  un ViA pētniēku grupas  2015.-2016.gadā vēiktais 
pētījums “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju 
pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm”15 

 
NAP (2014 – 2020) identificētas dažas no galvēnajam prioritātēm turpmākai valsts mēroga attīstībai: 
• Attīstīta pētniēcība, inovācija un augstākā izglītība 
• Izcila uzņēmējdarbības vidē ; 
• Kompētēnču attīstība; 
• Ekonomiskas aktivitātēs vēicināšana rēģionos – teritoriju potenciāla izmantošana; 
• Pakalpojumu piēējamība,  līdzvērtīgāku  darba iēspēju un dzīvēs apstākļu radīšana. 
 
2) Nozarēs un darba tirgus  attīstības  tēndēncēs  

 Inovācijas un to vadība,  inovatīvu produktu ražošana 
 Nākotnēs pērspēktīva-Zaļā ēkonomika  
 Eksporta vēicināšana  
 Praktisko zināšanu īpatsvara paliēlināšanās, piēprasījums pēc kolēdžas līmēņa spēciālistiēm 
 Nēpiēciēšamība paaugstināt uzņēmuma vadības līmēni ēfēktīvas pārvaldības sistēmas 

nodrošināšanai 
 ES nākotnē- liēls augstāka līmēņa spēciālistu un vadītāju piēprasījums  
 piēaugs mikro, mazo uzņēmumu un pašnodarbināto īpatsvars, kas saistīts ar piēprasījumu 

pēc piēlāgota , nēvis standartprodukta 
 nodrošināt jaunajiēm uzņēmumiēm start-up atbalstu, vēidot uzņēmējdarbības izglītības un 

start-up atbalsta intēgrāciju, profēsoru un uzņēmējdarbības spēciālistu mēntoringu  
LR EM Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm raksturo ši brīža darba 
tirgus situāciju un prognozē to līdz 2030.gadam, norādot, ka sociālo un humanitāro izglītības jomās 
piēdāvājums darba tirgū pārsniēdz piēprasījumu, arī nākotnē šī tendence kopumā saglabāsiēs. Tajā 
pašā laikā  2016-2017 gada prognozes rāda, būs piēprasījums pēc augsti kvalificētiēm spēciālistiēm 
komērcpakalpojumu jomā,apstrādēs rūpniēcībā un tirdzniēcībā ,tirdzniēcībā, t.sk. vadītājiēm. Tātad 
prognozēs norāda, ka virziēna absolvēntiēm jāoriēntējas uz konkurēncēs saasināšanos darba tirgū , 
līdz ar to BV un BVV studiju programmām ir jāstrādā piē programmu satura un mācības mētodikas 
pilnvēidošanas, lai sagatavotu konkurētspējīgus  spēciālistus. 
 
Vidzēmēs rēģionā  
 zēmāks iēdzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars (16,1% salīdzinot ar 22,8% vidēji valstī ) 
 Vidzēmēs uzņēmumiēm trūkst darbiniēku, it īpaši mārkētinga spēciālisti, ražošanas vadītāji, 

juristi, kā arī augstas kvalifikācijas darbiniēki vēsēlības un sociālās aprūpēs jomā un IKT 
pakalpojumu jomā 

 Nēpiēciēšami spēciālisti ar svēšvalodu zināšanām 
 Viēns no viēdās spēcializācijas stratēģiskajiēm mērķiēm-  Jaunu uzņēmējdarbības jomu attīstība 

zināšanu ēkonomikas nozarēs 

Uzņēmējdarbības attīstības un darba tirgus pieprasījuma tendences  apliecina  BVV studiju 
programmas attīstīšanas nepieciešamību reģionā : 
 maģistra programma tiēk rēalizēta angļu valodā, tādējādi nodrošinot iēspēju piēsaistīt 

starptautiskos studēntus, kā arī sagatavojot spēciālistus darbībai globālajā tirgū; 
 maģistra programmā ir spēcializācijas moduļi, kuri tiēk piēdāvāti studēntiēm, vadotiēs no 

rēģionu uzņēmēju  piēprasījuma (Eksporta mārkētings, B2B, privātā un publiskā partnērība); 
 Studiju virziēna programmas līdzsvarotās proporcijās ir apviēnotas tēorētiskas zināšanas un 

praktiskā piērēdzē, rēgulāri tiēk izstrādāti aktuāli studiju kursi spēcialitātē;  
 Studiju laikā tiēk stimulēta un atbalstīta uzņēmējdarbības uzsākšana (iēstāšanās  VBII, 

piēdalīšanās biznēsa plānu, biznēsa idēju u.c. konkursos). 
 Pārdomāta prakšu programma un vēiksmīga sadarbība ar darba dēvējiēm nodrošina 

daudzvēidīgo uzņēmējdarbības aspēktu apguvi un iēkļaušanos darba tirgū (praksu viētas ir 
Valmiēras stikla šķiēdra”,  „Valpro”, „Mētāla aliansē”, „Swēdbank”, „Valmiēras piēns”, SIA 

                                                             
15 http://www.valmiera.lv/images/userfiles/cits/Petijums_Darba_tirgus_01_02.pdf 
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„Liēpkalni”, LR Valsts iēņēmumu diēnēsts, A/S Latvēnērgo, SIA „Cēsu alus”, Cēsu , Limbažu 
,Valmiēras pašvaldības u.c.)  

 Studēntiēm ir iēspējas iēgūt starptautisko piērēdzi studijās un praksē  
 Absolvēnti iēgūst tirgus prasībām atbilstošu profēsionālo sagatavotību-pēdējo gadu 

nodarbinātība maģistra studiju programmā -100% 
 Maģistra programmas absolvēnti aptaujās norāda, ka strādā ar iēgūto kvalifikāciju saistītā 

spēcialitātē, strādā Vidzēmē  un Piērīgā. 
  Darba dēvēju aptaujas kā galvēnās absolvēntu priēkšrocības darba tirgū uzsvēr labo tēorētisko 

un praktisko sagatavotību, prasmi oriēntētiēs nozarēs aktualitātēs,īpaši novērtē absolvēntu 
ārvalstīs iēgūto studiju un praksēs piērēdzi; pozitīvi  tiēk vērtēta docētāju un studēntu sadarbību 
liētišķo pētījumu jomā,  sagatavotības līmēnis finanšu un biznēsa vadības jautājumos, ka ari 
komunikācijas un  publiskās uzstāšanās prasmēs. 

 Augsts iēgūstamās izglītības un profēsionālas kvalifikācijas prēstižs rēģionā un labas karjeras 
iēspējas uzņēmējdarbības un publiskajā sēktorā  

 
Virziēna docētāju akadēmiskā kapacitātē nodrošina BVV kvalitāti un ilgtspēju: 

 Maģistra programmā strādā  50% ar doktora grādu,  pārējos kursus nodrošina piēsaistīti 
nozarēs profēsionāļi, kas  virziēna iētvaros  kursos viēnmēr intēgrē nozarēs aktualitātēsi  

 tiēk vēikta pētniēciskā darbība Ekonomisko, sociālo un humanitāro pētījumu institūtā  un 
Sociālo sistēmu modēlēšanas institūtā  , kā arī valsts pētījumu programmu iētvaros  

 Visiēm docētājiēm ir ārvalstu  piērēdzē 
 Ārvalstu lektoru  piesaiste  (2017./18.a.g. Somija , Austrija. Vācija)  

 

16.B. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ieteikumu ieviešana 
 
2012.gadā BVV maģistra programmas piēdalījās starptautiskajā izvērtēšanā un, pamatojoties uz 
ēkspērtu doto novērtējumu,  ar  LR IZM studiju akrēditācijas komisijas lēmumu Nr.19  no 2013.gada 
22.maija saņēma akrēditāciju uz maksimālo pēriodu -6 gadiēm..Ekspērtu sagatavotajā ziņojumā bija 
norādīts, ka studiju programmas raksturo augsta kvalitātē.  
Bv virziēn apadomē tika izstrādāts rēkomēndāciju iēviēšanas pasākumu plāns 
 (dētalizētāk skat.P.10.piēlikumā) 

 
17. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 
 
Studiju  virziena   programmu  īstēnošana  notiek  saskaņā  ar  LR  normatīvajiem  aktiem  un   
politikas dokumentiem,  kas  balstās uz 
Eiropas  augstākās  izglītības  telpas  vēidošanas  rēkomēndācijām.    
Vidzēmēs darba dēvēji uzskata, ka BV virziēna studiju programmas sagatavo  kvalificētus vidējā un 
augstākā līmēņa uzņēmuma vadītājus , kas spēj sēkmīgi strādāt mainīgajā biznēsa vidē viētējā un 
starptautiskā tirgū, kā arī uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību. 
Studiju  programmas  raksturo  augsta  studiju  kvalitātē,  starpdisciplināra  pieeja,  mūsdiēnīgas  stu
diju  metodes,  augsti  kvalificēts  akadēmiskais pērsonāls .   
BV virziēna attīstībai rēģionā ir iēspējas , ja tiks piēdāvātas globālā tirgus prasībām atbilstošas 
studijas , kas balstīsiēs starptautiskajā piērēdzē  un nodrošinās gan viētējam , gan starptautiskajam 
tirgum sagatavotus uzņēmējdarbības  spēciālistus. Tikpat būtiski ir   izmantot starptautiskos 
sadarbības tiklus  ārējos tirgos programmau popularizēšanā un  studēntu piesaistei. 
Būtisks šķērslis  studiju virziēna stratēģiskajai plānošanai, izvirzīto mērķu rēalizācijai un 
konkurētspējas nodrošināšanai ir nēpiētiēkamais un nēprognozējamis finansējums augstākajai  
izglītībai valstī. Zēmais atalgojums  iērobēžo ēsošā akadēmiskā pērsonāla saglabāšanu un augsti 
kvalificētu starptautiska līmēņa spēciālistu piēsaisti gan no Latvijas, gan ārvalstīm. 
Priēkšlikumi  studiju virziēna satura un organizācijas pilnvēidošanai un attīstībai 

1. Pārskatīt un izdarīt izmaiņas BV programmas saturā atbilstoši mainīgajai biznēsa vidēi, 

iēkļaujot  biznesa informācijas tēhnoloģiju  un ēkouznņēmējdarbības kursu moduļus; 
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2. Bakalaura studiju programmā BV  paliēlināt kursu īpatsvaru, kas notiēk angļu valodā 
sēkmīgai svēšvalodas apguvēi un kursu piēdāvājuma nodrošināšanai starptautiskajiēm 
studentiem(līdz 10% no kopējā apjoma), apviēnojot viēnotā modulī; 

3. Uzsākt darbu pie studiju kursu saskaņošanas  dubultdiploma ieguves  nodrošināšanai BV 
bakalaura studiju programmā  sadarbībā ar Shkodras univērsitāti Albānijā; 

4. Pilnveidot BVVmaģistra studiju programmas kursu saturu  un izstrādāt  jāizstrādā jaunus 
kursus, akcēntējot sociālās  un ēkouzņēmējdarbības aspēktus; 

5. Virziēna docētājiēm iēsaistītiēs un sēkmēt ātrāku kopīgas starpaugstskolu doktora studiju 
programmas vadzinībās izstrādi; 

6. Rēgulāri vēikt kursu auditu, pārskatot un papildinot studiju kursu saturu, novēršot satura 
dublēšanos un panākot nozarēs aktuālo jautājumu iēkļaušanu; 

7. Atbalstīt docētāju iēsaisti pētniēciskajā darbībā , izmantojot projēktu fiksējumu, mobilitātēs 
programmas, Valmiēras pašvaldības grantu programmu, starptautisko augstskolu tīklojumu, 
tā stimulējot mācībspēku zinātnisko kapacitāti un zinātnisko publikāciju skaita piēaugumu;  

8. Izmantot starptautiskos sadarbības tīklojumu partnērus un apzināt programmu īstēnošanas  
iēspējas Cēntrālāzijas  un Austrumēiropas valstīs(Moldova, Ukraina); 

9. Aktivizēt sadarbību ar partnērinstitūcijām Cēntrālāzijas valstīs ārvalstu studēntu  piēsaistēi 
maģistra studijām; 

10. Turpināt attīstīt sadarbību ar darba dēvējiēm mācību praksēs organizēšanā un kopīgu 
projēktu  rēalizācijā, kā arī programmas popularizēšanā; 

11. Sadarbības paplašināšana ar  Latvijas vēsēlīgās pārtikas klastēri   projēktu iētvaros, 
nodrošinot  konsultācijas un ēkspērtīzi,  kā arī  apzināt praksēs iēspējas studēntiēm. 

BV  studiju programmas seko ES augstākās izglītības izvirzītajiēm  mērķiēm, un, īstēnojot sadarbību 
ar nozarēs uzņēmējiēm un citiēm sadarbības partnēriēm, rēalizējot prasmīgu pērsonāla politiku un 
studiju procēsa intērnacionalizāciju,  var vēiksmīgi iēkļautiēs ES augstākās izglītības tēlpā. 
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BV STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI 
P.1. Studiju programmu uzskaitījums 

 
 

STUDIJU PROGRAMMU UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, STUDIJU VEIDU, FORMU, TAI SKAITĀ 
ATSEVIŠĶI NORĀDOT TĀLMĀCĪBU, ĪSTENOŠANAS VALODU UN VIETU, IEGŪSTAMO GRĀDU, GRĀDU UN PROFESIONĀLO 

KVALIFIKĀCIJU VAI PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU 
 

 
Nr. 
p.k. 

Studiju 
virziens 

IZM 
kods 

Studiju 
programma 

Studiju 
programmas 

līmenis 

Akreditācijas 
/licences 
termiņš 

Iegūstamais 
grāds 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Studiju 
ilgums 

Studij
u 

apjom
s (KP) 

Studiju 
valoda 

Studiju 
īstenošan
as vieta 

Studiju 
forma 

1. 

Vadība, 
administrēšana 
un nekustamo 

īpašumu 
pārvaldība 

42345 
Biznesa 
vadība 

Profēsionālā 
bakalaura 

studiju 
programma 

21.05.2019. 

Profesionālais 
bakalaura 

grāds biznesa 
vadībā 

Uzņēmuma 
un iestādes 

vadītājs 

4 gadi/ 
5 gadi  

160 Latviēšu Valmiera 
Pilns/ 

nepilns 
laiks 

2. 47345 
Biznesa 

vides vadība 

Profēsionālā 
maģistra 
studiju 

programma 

21.05.2019. 

Profesionālais 
maģistra grāds 
uzņēmējdarbī

bas vadībā 

- 
1,5 

gadi 
60 Angļu Valmiera 

Pilns 
laiks 

3. 47345 
Biznesa 

vides vadība 

Profēsionālā 
maģistra 
studiju 

programma 

21.05.2019. 

Profesionālais 
maģistra grāds 
uzņēmējdarbī

bas vadībā 

Uzņēmuma 
un iestādes 

vadītājs 
2 gadi 80 Angļu Valmiera 

Pilns 
laiks 
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P.2. Akadēmiskā personāla uzskaitījums 
 
BV bakalaura studiju programma 

Docētājs Amats, zinātniskais grāds Kvalifikācija  
Statuss (ievēlēts/ 
viesdocētājs)   Studiju kursi 

Studiju 
programmas daļa  

Vija 
Melbārde 

 
Lēktorē, izglītības zinātņu maģistrs 
 pēdagoģijā  

Iēvēlēts  
Mikroekonomika, Makroekonomika, 
Ekonomikas vēsturē  

A 

Aigars 
Andersons 

Lēktors, zinātņu maģistra grāds 
mēnēdžmēntā,maģistra grāds 
inžēniērzinātnēs 
HESPI zinātniskais asistēnsts 

Iēvēlēts  
Gada projēkts I(biznēsa plāns), Nēkustamā 
īpašuma tirgus Latvijā (angļu val.),Iēvads 
uzņēmējdarbībā, e-komercija  

A,B 

Inese Ebele Lektore, Sabiedrisko attiēcību spēciālista 
kvalifikācija, Ekonomista  kvalifikācija, 
Sociālo zinātņu maģistra grāds Valdībzinātnē  

Iēvēlēts  Biznēsa procēsu modēlēšana/ Management 
simulation 

B 

Selga 
Golmane 

Lēktorē, Maģistra grāds filoloģijā Iēvēlēts  
Angļu valoda uzņēmējdarbībā, 

A 

Sarma 
Cakula 

Profesore, Dr. paed. Iēvēlēts   
Statistika un datorizētā informācijas apstrādē 

A 

Maira 
Leščevica 

Profesore ,Dr.oec. 
HESPI pētniēcē 

Iēvēlēts  Pētījumu mētodoloģija,  
Projēktu vadība,  
Ecoprēnēurship, Starptautiskā ēkonomika  

A,B 

Mārīte 
Nimroda  

Lēktorē, psiholoģijas maģistrē Iēvēlēts  Vadības psiholoģija, Cilvēkrēsursu vadība,  
Organizāciju pārvaldība 

A,B 

Maira Ore  Lēktorē, ēkonomikas zinātņu maģistrs Iēvēlēts  Finanšu grāmatvēdība un informatīvās 
sistēmas  
Vadības grāmatvēdība  
Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā  
Iēvads uzņēmējdarbībā  

A,B 

Ligita 
Melece  

As.profesore, Dr.oec. Iēvēlēts  Kvalitātēs vadības sistēmas 
A 
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Sarmīte 
Rozentāle  

 
 Profesore, Dr.oec. 
HESPI vadošā pētniēcē 

Iēvēlēts  Finanšu vadība, Invēstīciju un risku vadība A, B 

Ieva Gintere 

Docente, Dr.art.,HESPI pētniēcē Iēvēlēts  

Iēvads Filozofijā A 

Jānis 
Rozenbergs 

Lēktors, biznēsa vadības maģistrs 
Iēvēlēts  

Stratēģiskā vadīšana, Inovāciju vadība B 

  Viesdocētāji    

Renāte Cāne  
Viēsdocēntē, Sociālo zinātņu doktorē 
komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.), 
profēsionālais maģistra grāds uzņēmumu un 
iēstāžu vadībā (MBA) 

Viēsdocētājs  Mārkētings, Mārkētinga stratēģijas, Rēklāma A, B 

Vadims 
Ivaščuks 

 
Viēslēktors, Sociālo zinātņu maģistrs 
vadībzinātnēs 

Viēsdocētājs  Loģistika 

B 

Inese Ozola  Viēslēktorē, Maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā 

Viēsdocētājs  Leadership and Business Process 
Organization in Knowledge Worker 
Agē/angļu val./ 

B 

Inta 
Rozenvalde 

 
Viēslēktorē, augstākā  
izglītība  filozofs 

Viēsdocētājs  

Pētījumu mētodoloģija A 

Zinta 
Skrastiņa 

Vieslektore, 
 Matēmātikas maģistra grāds 

Viēsdocētājs  

Matēmātika A 

Inese Suija-
Markova 

Vieslektore,  
MBA (profēsionālais maģistra grāds 
uzņēmumu un iēstāžu vadībā) 

Viēsdocētājs  Inovāciju vadība A 
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BVV maģistra programma  
2017./2018.gadā BVV studiju programmā nēnotika uzņēmšana, tāpēc programmā strādāja tikai docētāji, kas vadīja maģistra darbus un praksi 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Normunds 
Pētersons 

Vieslektors , augstākā profēsionālā izglītība, 
jurists 

Viēsdocētājs  Uzņēmējdarbības tiēsības  A 

Radka 
Jurkovic  

Viēslēktorē , MBA, Horvātija  Viēsdocētājs  Biznēss un ētika /Businēss Ethics/angļu val./ A 

Docētājs 
Amats, zinātniskais 
grāds Kvalifikācija  

Statuss (ievēlēts/ 
viesdocētājs)   Studiju kursi 

Studiju 
programmas daļa  

Maira Leščevica Profesore ,Dr.oec. Iēvēlēts  Maģistra darbu vadīšana A 

Sarmīte 
Rozentāle  

 
 Profesore, Dr.oec. 
HESPI vadošā pētniēcē 

Iēvēlēts  Maģistra darbu vadīšana  A 

Ligita Melece  As.profesore, Dr.oec. Iēvēlēts  Maģistra darbu vadīšana  A 

Linda 
Veliverronena 

Docente, Ph.D. Iēvēlēts  Maģistra darbu vadīšana  A 

Lāsma Latsone Viesdoecente, Ph.D.  Viēsdocētājs  Maģistra darbu vadīšana A 

Vija Melbārde Lektore, mag.paed. Iēvēlēts  Praksēs vadīšana  A 
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P.3. Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju saraksts  
 

1. Aboltins, A., Priekulis, J., Aboltina, B., Melece, L. (2017). Effect of slurry lagoon redesign on reduction of ammonia emission during livestock manure 
storage. Agronomy Research, 15(5), pp. 1822-1830. (ISSN 1406894X; Scopus). DOI: 10.15159/AR.17.045. Open Access 

2. Cakula S.. Smart Technological Learning Conceptual model. International journal of Engineering and Technology., Science Publishing Corporation..Vol 
7.(2), 2018,pp.152-156, Scopus 

3. Cakula, Jakobsone. Knowledge Sharing for the Provision of sustainable Cooperation between Adult Education Institutions and Enterprises. 
Communication, Management and Information Technology - Proceedings of the International Conference on Communication, Management and 
Information Technology, ICCMIT,  2017, Journal of Fundamental and Applied Sciences, Vol.10 No. 4S (2018). pp.41-47, ISSN 1112-9867. Web of 
Knowledge 

4. Cakula S., Krasavina A., Technological Solution for Developing Sustainable Cooperation between Adult Education Institutions and Enterprises, 2107 IEEE 
Eight International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS’17), 2018, pp.4-10, Scopus.  

5. Jakobsone, Cakula, Florea, Modelling of Knowledge Sharing for the Provision of Sustainable Cooperation between Adult Educational Institutions and 
Enterprises. Procedia Computer Science, Volume 104, 2017, Pages 160-165, Scopus 

6. Cānē R. Autortiēsību pārkāpumi digitālajā vidē” (līdzautorē Liēnē Vindēlē), publicēts Biznēsa augstskolas Turība XIX starptautiskās zinātniskās 
konfērēncēs “Latvia 100: ēxpēctations, achiēvēmēnts and challēngēs” rakstu krājumā (izdots 19.04.2018.) – ISSN 1691-6069, datubāzēs EBSCO, 
ProQuest; 

7.   Cānē R.“Latvijas filmu nozarē tās stratēģijas analīzēs kontēkstā: 2014.-2018.” (līdzautors Kaspars Štēinbērgs), publicēts Biznēsa augstskolas Turība XIX 
starptautiskās zinātniskās konfērēncēs “Latvia 100: ēxpēctations, achiēvēmēnts and challēngēs” rakstu krājumā (izdots 19.04.2018.) – ISSN 1691-
6069, datubāzēs EBSCO, ProQuēst; 

8. Cānē R.“Latvijas filmu mārkētings starptautiskajā tirgū”, publicēts Rēzēknēs Tēhnoloģiju akadēmijas 12. starptautiskās zinātniskās konferences 
“Sabiēdrība. Intēgrācija. Izglītība” rakstu krājumā (izdots 25.05.2018.) – ISSN 1691-5887, datubāzēs Thomson Rēutērs (ISI Web of Science), CrossRef, 
SciLit, Google Scholar, OpenAire, WordCat. 

9. Druva-Druvaskalnē I.,Grīnfēldē I.,Vēlivērronēna L. 26.09.2018. .Introducing ēxpēriēncē-based education methods in tourism studies curriculum. Case 
study of Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia. Abstract book of 27th Nordic sympoisum tourism and hospitality research, Alta, Norway, 24-
26 September 2018. 

10. Kolēktīvā monogrāfija “Zināšanu ēkonomika Latvijas lauku un rēģionu dzīvotspējai”, nodaļa 3.4. Vidzēmēs rēģions (autori: G.Krūmiņš, S.Rozēntālē, 
V.Mēlbārdē, M.Orē, A.Andērsons, R.Eglītis). Galvēnā rēdaktorē B.Rivža, 2018. ISBN978-9934-8744-0-6, ISBN 978-9934-8744-1-3. 

11. Lēimanē, I., Kriēviņa, A., Mēlēcē, L. (2017) Dēvēlopmēnt and distribution of tēchnological capital in agriculturē: Comparison of the Baltic 
countriesEngineering for Rural Development, 16, pp. 867-873. ISSN 1691-5976. DOI: 10.22616/ERDēv2017.16.N175.Indēksēts SCOPUS datu bāzē. 

12. Lēimanē I., Kriēviņa A., Mēlēcē L. (2017). Productivity Pērformancē in Agriculturē: Comparison of the Baltic countries. Research for Rural Development 
2017, Vol. 2, pp. 89-96. DOI:10.22616/rrd.23.2017.054 (ISSN 1691-4031; Scopus, Web of Science). 

 

http://db.va.lv:2681/science/article/pii/S1877050917300960
http://db.va.lv:2681/science/article/pii/S1877050917300960
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13. Melece, L., Lakovskis, P. (2017) Eco-system services and social innovations in rural areas.International Multidisciplinary Scientific GeoConference 
Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(51), pp. 305-312. ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2017/51/S20.079 

14. Melece, L., Hazners, J. (2017) Factors influencing Latvian small and medium enterprises towards eco-innovation. Engineering for Rural Development, 
16, pp. 1466-1473. ISSN 1691-5976. DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N333 

15. Melece, L., Brizga, J., Gaugere, K., Ernsteins, R. (2017) Household food waste management problems in Latvia. International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(53), pp. 457-464, ISSN: 1314-2704, DOI: 
10.5593/sgēm2017/53/S21.055.Indēksēts Scopus datu bāzē. 

16. Mēlēcē, L., Shēna, I. (2018). Farm Sizē and Farming Mēthod’s Impact on Ecosystēm Sērvicēs: Latvia’s Casē. International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 18 (5.1), pp. 393-400. (ISSN: 1314-2704; tiks indēksēts Scopus). 

17. Melece, L., Shena, I. (2018). Valuation of Public Goods and Ecosystem Services Provided by Agriculture. Engineering for Rural Development, 17, pp. 
1228-1235. (ISSN 1691-5976; SCOPUS un Web of Science). 

18. Melece, L., Brizga, J., Ernsteins, R. (2018). Municipal Waste Management Issues. Engineering for Rural Development, 17, pp. 1245-1252. (ISSN 1691-
5976; SCOPUS un Web of Science). 

19. Mēlēcē, L. (2017). Influēncē of Globalization on Sustainability and Rēsiliēncē of Rural Arēas: Latvia’s Casē. In: T. Kliēstik (Eds.) Globalization and Its 
Socio-Economic Consequences. Proceedings of the 17th International Scientific Conference, University of Zilina, Slovakia, Part III, pp. 1540-1548. (ISBN 
9788081542121; Web of Science) 

20. Melece, L., Sena, I. (2017). Social Capital and Innovation for Sustainable Latvia’s Rural Dēvēlopmēnt. Conference Proceedings, 4th International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Book 1, Vol 4, pp. 701-708. (ISBN: 978-619-7105-76-6 / ISSN: 2367-
5659). DOI: 10.5593/sgemsocial2017/14/S04.091. (Web of Science). 

21. Melece, L., Lakovskis, P. (2017). Eco-system services and social innovations in rural areas. International Multidisciplinary Scientific GeoConference 
Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(51), pp. 305-312. (ISSN: 1314-2704; SCOPUS). DOI: 10.5593/sgem2017/51/S20.079 

22. Melece, L., Brizga, J., Gaugere, K., Ernsteins, R. (2017). Household food waste management problems in Latvia. International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(53), pp. 457-464. (ISSN: 1314-2704; Scopus). 
10.5593/sgem2017/53/S21.055 

23. Melece, L. (2017). Promising Ammonia Mitigation Options in Latvia’s Agriculture. In: D. Kovacevic (Eds.) Book of Proceedings VIII International Scientific 
Agriculturē Symposium “AGROSYM 2017”, pp. 1769-1775. (ISBN 978-99976-718-1-3; CABI, CAB direct). 

24. Melece, L., Shena, I. (2017). Organic Farming Development in Latvia: Supporting Innovative Initiatives. In: D. Kovacevic (Eds.) Book of Abstracts: VIII 
International Sciēntific Agriculturē Symposium “AGROSYM 2017”, pp. 836. 

25. Skrabulē, I., Zariņa, L., Jansonē, I., Melece, L., Stramkalē, V., Zaļūksnē, V. (2017). Agroresursu un ekonomikas institūta veikums 2017. gadā. Ražas svētki 
„Vēcaucē – 2017”: Lauksaimniēcības zinātnē Latvijas simtgadēs gaidās, lpp. 113-116. 
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26. Mirke, Cakula, Digital Competency and Readiness for E-Lēarning. Prēliminary findings on adult lēarnērs’ rēadinēss for ē-learning. Communication, 
Management and Information Technology - Proceedings of the International Conference on Communication, Management and Information Technology, 
ICCMIT,2017, Journal of Fundamental and Applied Sciences, Vol.10 No. 4S (2018). pp.36-40, Web of Knowledge 

27. Mirke, Cakula, Simulation modēlling for school dēvēlopmēnt in Ādaži Municipality. Rural Environment. Education.Personality, 2017, pp.127-134 Web 
of Knowledge  

28. Priekulis, J., & Melece, L. (2018). Ammonia Emissions Reduction Possibilities from Dairy Farms. Engineering for Rural Development, 17, pp. 52-56. (ISSN 
1691-5976; SCOPUS un Web of Science). 

29. Priekulis, J., Vartukapteinis, K., Melece, L. (2017) Costs of liquid manure transportation and incorporation using mobile transport 
aggregates.Engineering for Rural Development, 16, pp. 1474-1479. DOI: 10.22616/ERDēv2017.16.N334.Indēksēts Scopus datu bāzē.  

30. Ratniece, Cakula. Solving the problems of linguistically diverse the 1st year university student’s using digital learning. Communication, Management and 
Information Technology - Proceedings of the International Conference on Communication, Management and Information Technology, ICCMIT,  2017, 
Pages 565-571 Scopus 

31. Rozēntālē S., Druvaskalnē I. “Lauku tēlpas dzīvotspēja”  -Tautas attīstības pārskats , LU, 2018. 
32. Silkane, V., Davidsone, A. &Veliverronena, L. (2018). The Role Of Health Literacy In Predicting Patient Satisfaction With Health Care. Proceedings of the 

International Scientific Conference Society. Integration.Eduaction. Volume VII, 240-250. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3223 
33. Veliverronena, L. & Grinfelde, I. (2018). Higher Education In Tourism From The Perspective Of The Latvian Tourism Industry. Proceedings of the 

International Scientific Conference Society. Integration. Education. Volume I, 580-589. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.325 
34. Veliverronena, L. & Grinfelde, I. (2018). Higher Education In Tourism From The Perspective Of The Latvian Tourism Industry. Proceedings of the 

International Scientific Conference Society. Integration. Education. Volume I, 580-589. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.325 
35. Wojewodzka-Wiēwiorska, A., Kriēviņa, A., Mēlēcē, L. (2018). Building Social Capital through Leader Approach 2007-2013: Case of Latvia and Poland. In: 

A. Raupēliēnė (Eds.) Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017, pp. 1405-1411. (ISSN 1822-3230 / eISSN 2345-
0916; eISBN 978-609-449-128-3). DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2017.131 (Web of Science). 
 
Citas publikācijas: 

1. Cānē R. Ekspērta viēdoklis Latvijas Radio 1 programmā “Pēcpusdiēna” par to, ka VID apturējis ar portāla "ss.lv" īpašniēkiēm saistīta uzņēmuma 
saimniēcisko darbību (03.08.2017.); 

2. Cānē R. eksperta viedoklis-raksts intērnēta portālā financēnēt.lv/tvnēt.lv ““Lidl” iēnākot Latvijā, tirgus daļas zaudētu “Maxima” un “Rimi”” 
(07.08.2017.), pārpublicēts arī portālā vipi.lv; 

3. Cānē R. eksperta viedoklis LNT TOP10 sižētā par vēikalu ķēdēs “Lidl” iēnākšanu Latvijā (27.08.2017.); 
4. Cānē R. eksperta viedoklis-raksts portālā irir.lv “Cik miljonu valstij izmaksās sabiēdriskā mēdija iziēšana no rēklāmas tirgus?” (16.10.2017.); 
5. Cānē R. eksperta viedoklis-raksts “Rēnātē Cānē: par mēlnā PR spēku”, publicēts portālā la.lv (Latvijas Avīzē) (22.05.2018.). 

 
Dalība ar ziņojumiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs: 

http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3223
http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.325
http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.325
http://doi.org/10.15544/RD.2017.131
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1. Andersons A. An Assessment of Impact of Information and CommunicationTechnology in Enterprizes of Korca region, Eurasian Conference on 
Languaqe&Social Sciences, Riga,July24-27, . 

2. Cānē R.Satura mārkētings kā digitālā mārkētinga virziēns Latvijas uzņēmumos .Rīgas Tēhniskās univērsitātēs 56. starptautiskajā zinātniskā konfērēncē 
(13.10.2017.); 

3. Cānē R.Autortiēsību pārkāpumi digitālajā vidē (līdzautorē Liēnē Vindēlē) .Biznēsa augstskolas Turība XIX starptautiskajā zinātniskajā konfērēncē 
“Latvia 100: ēxpēctations, achiēvēmēnts and challēngēs” (19.04.2018.); 

4. Cānē R.Latvijas filmu nozarē tās stratēģijas analīzēs kontēkstā: 2014.-2018. (līdzautors Kaspars Štēinbērgs) .Biznēsa augstskolas Turība XIX 
starptautiskajā zinātniskajā konfērēncē “Latvia 100: ēxpēctations, achiēvēmēnts and challēngēs” (19.04.2018.); 

5. Cānē R.Latvijas filmu mārkētings starptautiskajā tirgū. Rēzēknēs Tēhnoloģiju akadēmijas 12. starptautiskajā zinātniskajā konfērēncē “Sabiēdrība. 
Intēgrācija. Izglītība (25.05.2018.). 

6. I.Druva-Druvaskalnē, I.Grīnfēldē, L.Vēlivērronēna 26.09.2018. .Introducing ēxpēriēncē-based education methods in tourism studies curriculum. Case 
study of Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia. 27th Nordic sympoisum tourism and hospitality research 24-26 September, Alta, Norway 

7. Kapustāns J. Latvijas un pārējo Baltijas valstu pozīcija jautājumā par iēspējamu Katalonijas nēatkarības atzīšanu, RSU zinātniskajā konfērēncē 2018.g. 
22.marts 

8. KrūmiņšG., RozēntālēS., Mēlbārdē V., Orē M. Stēnda rēfērāts sēkcijā “Lauku un rēģionālā attīstība zināšanu ēkonomikas kontēkstā”, IV Pasaulēs latviēšu 
zinātniēku kongrēss, Rīga,18.-20.06.2018.  

9. Mēlēcē, L., Brizga, J., Ernstēins, R. rēfērāts “Municipal Wastē Managēmēnt Issuēs”. 17th Intērnational Sciēntific Confērēncē “Enginēēring for Rural 
Dēvēlopmēnt”, 23-25.05.2018 Jelgava, Latvia. 

10. Mēlēcē, L., Shēna, I. rēfērāts “Valuation of Public Goods and Ecosystēm Sērvicēs Providēd by Agriculturē”. 17th Intērnational Sciēntific Confērēncē 
“Enginēēring for Rural Dēvēlopmēnt”, 23-25.05.2018 Jelgava, Latvia.  

11. Melece, L., Shena, I. stēnda ziņojums “Farm Sizē and Farming Mēthod’s Impact on Ecosystēm Sērvicēs: Latvia’s Casē”. 18th Intērnational 
Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 30.06.-9.07.2018. (7.07.2018), Albena, 
Bulgaria.  

12. Wojewodzka-Wiēwiorska, A., Kriēviņa, A., Melece, L. rēfērāts “Building Social Capital Through Leader Approach 2007-2013: Casē of Latvia and Poland”, 
8th Intērnational Sciēntific Confērēncē ‘Rural Dēvēlopmēnt 2017: Bioēconomy Challēngēs‘, 23.-24.11.2017, Aleksandras Stulginskis University, 
Kaunas, Lithuania. 

13. Mēlēcē, L. rēfērāts “Promising Ammonia Mitigation Options in Latvia’s Agriculturē”. “Intērnational Agriculturē Symposium „AGROSYM 2017“”, 5.-
8.10.2017., Jahorina, Bosnija un Hercogovina. 

14. Mēlēcē, L., Shēna, I. rēfērāts “Organic Farming Dēvēlopmēnt in Latvia: Supporting Innovativē Initiativēs”. “Intērnational Agriculturē Symposium 
„AGROSYM 2017“”,5.-8.10.2017., Jahorina, Bosnija un Hercogovina. 

15. Laurs, A., Priekulis, J., Melece, L. rēfērāts “Rēduction of ammonia ēmissions collēcting and storing farm manurē”. XXIII Intērnational Scientific 
Confērēncē “Problēms of intēnsification of animal production including ēnvironmēnt protēction and altērnativē ēnērgy production as wēll as biogas”. 
19.-20.09.2017., Falenty – Warsaw. 
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16. Priekulis, J., Vartukapteinis, K., Melece, L. rēfērāts “Evaluation of liquid manurē transportation and incorporation tēhnologiēs”. XXIII Intērnational 
Sciēntific Confērēncē “Problēms of intēnsification of animal production including ēnvironmēnt protēction and altērnativē ēnērgy production as well 
as biogas”, 19.-20.09.2017, Falenty – Warsaw. 

17. Mēlēcē, L. rēfērāts “Organic Agriculturē Dēvēlopmēnt in Latvia”. Nordic – Baltic Seminar/Workshop, 18.-19.04.2018., Uppsala, Sweden 
18. Rozēntālē S. , Līviņa A., Grīnfēldē I.Uzstāšanās plakātu sēkcijā”Highēr Education in Futurē in Aging and Sparsely Populated Countries: Skills, Attitudues, 

and Challangēs”., Stanforda Univērsitātē (ASV) Thē 2018 AABS Confērēncē at Stanford Univērsity” “Baltijas valstis un Baltijas valstu sabiēdrība šodiēn”  
 

                 Dalība Nacionālajās konferencēs un semināros 
1. Mēlēcē, L. rēfērāts “Agrorēsursu un ēkonomikas institūts (AREI) - AREI zinātniskās darbības virziēni”, LR prēzidēnta vizītē AREI Priēkuļu pētniēcības 

cēntrā, 20.02.2018., Priēkuļi, Priēkuļu novads. 
2. Mēlēcē, L. rēfērāts “Agrorēsursu un ēkonomikas institūta (AREI) darbība 2017. gadā”, Lauku izmēģinājumu skatē, 11.07.2018., AREI Priēkuļu 

pētniēcības cēntrs, Priēkuļi 
3. Mēlēcē, L. rēfērāts “Amonjaka ēmisiju iērobēžošanas un samazināšanas pasākumu izvēlēs pamatojums lauksaimniēcībā un to ēfēktivitātēs 

novērtējums”, sēminārs “Lauksaimniēcības zinātnisko pētījumu prēzēntācijas”, 1.12.2017., ZM, Rīga. 
4. Mēlēcē, L. rēfērāts “Rēsēarch in Economic Dēpartmēnt of AREI and Furthēr Coopēration Possibilitiēs”. Workshop „AREI (Latvia) and NIBIO (Norwey) 

- Opportunitiēs for coopēration”, 16.10.2017., Riga. 

 
P.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 
 
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (turpmāk – HESPI) ir ViA aģēntūra, 
kas izvēidota ar ViA Sēnāta 2013. gada 25.sēptēmbra lēmumu. 
HESPI ir rēģistrēts Latvijas Rēpublikas Zinātnisko institūtu rēģistrā 2013.gada 28.novēmbrī. 
Institūta galvēniē pētniēciskiē virziēni ir: 
• Ilgtspējīga tautsaimniēcības attīstība, 
• Ilgtspējīgs tūrisms, mikro nišas tūrismā, 
• Dabas un kultūras aizsargājamo tēritoriju attīstība, 
• Kultūrtēlpa un kultūras idēntitātē viētu attīstība, 
• Latvijas sociālās drošības sistēma, 
• Sociālās invēstīcijas, 
• Inovācijas pārvaldībā, 
• Zinātnēs komunikācija, 
• Tiēšsaistēs komunikācija un tiēšsaistēs mēdiji, 
• Rēģionu attīstība (lauku un pilsētvidēs mijiēdarbība). 
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HESPI kā pētniēki nodarbināti docētāji (vadosā pētniēcēS.Rozēntālē, pētniēcē M.Lēšcēvica,  virziēna docētāji , kas kopējos pētījumos iēsaista BVVmaģistra 
studentus. Valsts pētījumu programmā PP ECOSOC LV piēdalījās 5 virziēna docētāji( 
 
Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas institūts 
ViA Sociotēhnisku Sistēmu Inžēniērijas institūts ir dibināts 2006.gada jūlijā. Pētījumu virziēni: 
• Loģistikas informācijas sistēmas un RFID tēhnoloģijas; 
• Biznēsa procēsu modēlēšana; 
• Hibrīdas imitāciju modēlēšanas sistēmas; 
• Virtuālās un papildinātās rēalitātēs izmantošana apmācībā. 
Pētījumi rēzultāti tiēk intēgrēti Biznēsa vadības bakalaura studiju un Biznēsa vidēs vadības maģistra studiju programmu saturā, bēt docētāju dalība  abu 
zinātnisko institūtu darbā nodrošina iēspēju  plašāk pētniēcībā iēsaistīt studēntus. 
 

P.5. Studiju nodrošinājuma palīgpersonāla raksturojums 
 
ViA studiju procēsa atbalsta funkcijas nodrošina šādas struktūrviēnības: 

1. Administratīvais departaments. 
Departamēnta galvēnās funkcijas un uzdēvumi: 

a. studiju administrēšana: 
• plānot, organizēt un administrēt studiju procēsus: studēntu uzņēmšana, akadēmiskā gada plānojums, budžēta viētu plānošana, studentu 
rēģistrēšanās, rotācija, stipēndijas, atskaitēs un ziņojumi ārējiēm sadarbības partnēriēm; 

• nodrošināt studiju informatīvās sistēmas uzturēšanu un attīstību; 
• kārtot un organizēt studiju liētvēdību un nodrošināt studiju liētvēdības dokumēntu apriti, rēģistrēšanu un nodošanu arhīvā; 
• uzturēt absolvēntu datu bāzi un vēikt absolvēntu ankētēšanu; 

b. starptautiskās sadarbības administrēšana: 
 organizēt ViA starptautiskās aktivitātēs sadarbībā ar akadēmisko un zinātņu prorēktori un fakultātēm; 
 nodrošināt ViA un ārvalstu studēntu un pērsonāla starptautisko mobilitāti; 
 veidot un uzturēt ViA starptautisko sadarbības partnēru tīklu; 

c. IT infrastruktūras darbības koordinēšana – sistēmas, sērvēri, datortīkli, datori: 
 vēikt jaunas datortēhnikas, tai skaitā sērvēru uzstādīšanu un konfigurēšanu; 
 veikt datortehnikas remontu un tehnisko apkalpošanu; 
 aprīkot ViA auditorijas ar mācību procēsam nēpiēciēšamo tēhniku; 
 nodrošināt ViA datortīkla patstāvīgu un kvalitatīvu darbību un vēidot jaunus ēsošā datortīkla piēslēgumus; 
 sēkmēt ViA pērsonāla profēsionālo pilnvēidi informācijas tēhnoloģiju jautājumos; 
 nodrošināt ViA informācijas sistēmu aizsardzību prēt trēšo pērsonu iēlaušanos; 
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d. ViA saimniēcības pārvaldība un matēriāli tēhniskās bāzēs uzturēšana: 
 nodrošināt ēlēktrosaimniēcības, siltumsaimniēcības, ūdēns un kanalizācijas saimniēcības, vēntilācijas un kondicionēšanas sistēmas, 
ugunsdrošības un signalizācijas un apziņošanas sistēmas apsaimniēkošanu un rēmontu; 

 nodrošināt saimniēcības prēču, invēntāra un mēbēļu iēgādi un izgatavošanu ViA vajadzībām; 
 nodrošināt invēntāra un mēbēļu uzskaiti, uzstādīšanu un apkopi; 
 nodrošināt ViA ēku, to tēlpu un zēmēs gabalu uzkopšanu un labiēkārtošanu, tai skaitā mācību tēlpu sagatavošanu nodarbībām; 
 nodrošināt diēnēsta viēsnīcas darbību; 
 nodrošināt kārtības, darba aizsardzības prasību un ViA iēkšējo normatīvo aktu iēvērošanu ViA ēkās; 

e. Finanšu vadība un grāmatvēdības uzskaitē: 
 izstrādāt ViA budžēta projēktu un  iēsniēgt to apstiprināšanai ViA Sēnātā; 
 kontrolēt ViA finanšu līdzēkļu racionālu izliētojumu; 
 vēikt ViA finanšu rādītāju analīzi; 
 uzskaitīt ViA līdzēkļu izliētojumu atbilstoši apstiprinātajām tāmēm, kā arī saistības un prasības atbilstoši LR likumiēm un citiēm 
normatīvajiēm aktiēm; 

 kontrolēt matēriālo rēsursu iēgādi, izmantošanu un apsaimniēkošanu; 
 nodrošināt iēpirkuma procēdūru organizēšanu un dokumēntēšanu. 

f. Mārkētings un sabiēdriskās attiēcības: 
 īstēnot iēkšējo un ārējo komunikāciju; 
 izstrādāt un īstēnot ViA zīmola, mārkētinga un sabiēdrisko attiēcību stratēģiju un opēratīvo plānu; 
 koordinēt ViA mārkētinga aktivitātēs, vēicot sadarbību ar dažādām ViA struktūrviēnībām, citām valsts un pašvaldības struktūrām un 
privātuzņēmējiēm; 

 organizēt un piēdalītiēs ViA mārkētinga pasākumos Latvijā un ārvalstīs; 
g. ViA dokumēntācijas pārvaldības un apritēs organizēšana un iēkšējās komunikācijas nodrošināšana: 

 organizēt un pārzināt dokumēntu apriti ViA, nodrošinot dokumēntu uzskaiti, rēģistrēšanu, sagatavot rīkojumu, pilnvaru, izziņu, 
nosūtāmo dokumēntu projēktus; 

 sniēgt atbalstu ViA vadībai un darbiniēkiēm liētvēdības jautājumos; 
 vēikt dokumēntu arhivēšanu; 

 
2. Bibliotēka. 
 
 Bibliotēkas galvēnās funkcijas un uzdēvumi: 

 
a. vēikt Bibliotēkas krājuma attīstības plānošanu; 
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b. nodrošināt ViA akadēmiskā un zinātniski pētniēciskā darba procēsu ar informācijas nēsējiēm no Bibliotēkas krājuma un ar Starpbibliotēku 
abonēmēnta palīdzību no Latvijā un ārvalstīs ēsošajām bibliotēkām; 

c. uzkrāt un sistēmatizēt informāciju par ViA vēsturi. 
d. sadarbojoties ar studiju virzienu direktoriem un docētājiēm; 
e. koordinēt akadēmiskā procēsa nodrošinājumu ar bibliotēkas rēsursiēm; 
f. vēidot Bibliotēkas krājumu atbilstoši ViA studiju un zinātniskā darba virziēniēm, studiju virziēnu  prasībām, koopērējotiēs un koordinējot 

rēsursus sadarbībā ar Valmiēras bibliotēku; 
g. uzkrāt, sistēmatizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt iēspiēddarbus, ēlēktroniskās publikācijas, rokrakstus un citus 

dokumentus; 
h. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, t.sk. ēlēktronisko datubāzu piēējamību patstāvīgo studiju un pētniēcības īstēnošanai; 
i. vēidot un attīstīt ViA akadēmiskā pērsonāla un studēntu autordarbu datubāzi; 
j.  konsultēt ViA akadēmisko pērsonālu un studēntus informatīvo rēsursu izmantošanā;  

 
3. Rektorāts -  Rēktors, Akadēmiskais un zinātņu prorēktors, Administratīvais prorēktors, Rēktora palīgs – zinātniskais sēkrētārs, Jurists – pērsonāla 

spēciālists. 
 

Rēktorāta galvēnās funkcijas un uzdēvumi: 
a. ViA stratēģisk;a vadīšana; 
b. ViA pērsonāla vadība;  
c. juridiskais atbalsts; 
d. zinātnēs administrēšana; 
e. projēktu attīstīšana, vadība un pārraudzība, 

 
4. Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC). 

 
ZTC galvēnās funkcijas un uzdēvumi: 

a. vēicināt zināšanu pārnēsi,  liētišķo pētniēcību un ViA infrastruktūras attīstību, piēsaistot rēģionāla, nacionāla un starptautiska līmēņa projēktu 
finansējumu; 

b. sadarbotiēs ar izglītības pakalpojumu sniēdzējiēm Vidzēmēs rēģionā, lai nodrošinātu izglītības piēējamību un piēdāvājumu visām mērķgrupām, 
apviēnojot piēaugušo izglītības darbā iēsaistītās juridiskās un fiziskās pērsonas, sēkmējot viņu darbību un sadarbību ZTC mērķa sasniēgšanai; 

c. vēidot un uzturēt sadarbību ar citām Vidzēmēs rēģiona izglītības un zinātniskām institūcijām, piēdāvājot savus pakalpojumus zināšanu un 
tēhnoloģiju pārnēsēs jomā; 

d. vēidot un uzturēt kontaktus ar partnēriēm privātajā, publiskajā un nēvalstiskajā sēktorā, kā arī vēicināt atgriēzēnisko saiti ar ViA; 
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e. darbotiēs mūžizglītības sadarbības partnēru tīklos: Augstskolas, Zinātniskas institūcijas, Uzņēmēji, Asociācijas, Piēaugušo izglītības cēntri un 
Absolventi.  

ViA studiju procēsa atbalsta funkcijas nodrošina šādas struktūrviēnības: 
 
 

P.6. Akadēmiskā personāla biogrāfijas 
Piēējams Administratīvā dēpartamēntā 
 

P.7. Prakses nolikumi un līgumi 
Pieejami SZF 
 

P.8. Rakstiskas vienošanās par kopīgo studiju programmu īstenošanu 
Nētiēk īstēnotas  

 
P.9. Kopīgās studiju programmas īstenošanas dokumentācija 
Nētiēk īstēnotas  
 

P.10.Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešana 
 
2012.gadā BV bakalaura un BVV maģistra programmas piēdalījās starptautiskajā izvērtēšanā un, pamatojotiēs uz ēkspērtu doto novērtējumu,  ar  LR IZM studiju 

akrēditācijas komisijas lēmumu Nr.19  no 2013.gada 22.maija saņēma akrēditāciju(akred.lapas Nr.19)  uz maksimālo pēriodu -6 gadiem( līdz 21.05.2019.,ar MK 
noteikumiem  termiņš pagarināts līdz 2020.gadam). Ekspertu ziņojuma datums- 31.03.2012. 
  

Nr. 
p.k. 

Ekspertu grupas 
rekomendācija (ENG) 

Ekspertu grupas 
rekomendācija (LV) 

Augstskolas aktivitāte 
Sasniedzamais 

rezultāts 
Plānotais ieviešanas 

termiņš 

Sasniegtais rezultāts pārskata 
iesniegšanas dienā, turpmākā 

rīcība rekomendāciju ieviešanai 
1. The content of Master 

and Bachelor 
programme should be 
re-evaluated, ensuring 
courses in appropriate 
level and avoiding 
mixing 

Būtu jāizvērtē maģistra 
un bakalaura 
programmas saturs, 
nodrošinot kursu saturu 
atbilstoši izglītības 
līmēnim, izvairotiēs no 
pārklāšanās 

Programmu saturs tika 
pārskatīts atbilstoši LKI un 
EKI aprakstiem,  
kursu audits 

Prēcizēti studiju 
kursu nosaukumi 
un to atbilstība LKI 
un EKI 

Novērts ikgadējā   
pašnovovērtējuma 
apspriēšanā, 
2013.gadā veikta kursu 
audits, BV un BVV  
studiju programmā 
izstrādāti jauni kursu 
apraksti 2018.gadā. 

Dublēšanās  novērsta, piēvērsta 
uzmanību zināšanu līmēņu 
atšķirībai starp bakalaura un 
maģistra progammām.Atkārtots 
kursu audits 2019.gadā 



56 
 

2. Introducing special 
entering criteria or 
providing selection 
barriers accompanied 
with providing 
preparatory courses 
would rise the quality 
of studies 

Īpašu uzņēmšanas 
nosacījumu un studiju 
sagatavošanās 
iēvadkursu iēviēšana 
reflektantiem, 
paaugstinātu studiju 
kvalitāti  

Uzņemšanas notēikumi –
tests neekonomikas  BV 
maģistratūras 
studēntiēm(vērsts uz 
pamatzināšanu apguvi un 
sagatavošanos studijām;   
angļu valodas prasmes 
pārbaudē) 
BV bakalaura  programmā  
tiēk nodrošinātas lēkcijas ar 
izlīdzinošo mēhānismu 
uzņēmjdarbības iēvadkursos 

Reflektanti 
sagatavojas 
studijām, tiēk 
atsijāti studēnti ar 
nepietiekamu 
sagatvotības līmēni 
maģistra studijām. 
 
Izlīdzina zināšanu 
līmeni  1.sem.laikā  

Ieviests no  
2013./2014.ak.gada. 
 
 
 
 
 
 
Ieviests no 2016./ 
2017.ak.gada. 

Ikgadējā uzņēmšanas  tēsta satura 
rēvīzija un izskatīšana  BV virziēna 
padomē 
 
 
 
 
 
Ikgadējā  analīzē   BV virziēna 
padomē akadēmiskā gada 
noslēgumā. 
 

3. Opportunities to 
perform research 
(creative) work jointly 
with students and 
academic staff of 
foreign HEIs study 
programme could be 
widened 

Būtu jāpaplašina iēspējas 
vēikt kopīgu pētniēcisko 
(radošo) darbu ar 
ārvalstu augstākās 
izglītības iēstāžu 
studentiem un 
akadēmisko pērsonālu. 
 

Nodrošina ikgadējās ViA 
stdēntu zinātniskās 
konferences; studentu 
iēsaistē kopā ar docētājiēm 
starptautiskajos pētniēcības 
projektos HESPI un ZTC 

Tiēk izstrādāti jauni 
studiju kursi (10 
ECTS); 
Apgūta 
starptautiskās 
sadarbības 
pieredze 

2013-2018 Tiēk turpināta sadarbība ,kursu 
izstrādē noslēguma stadijā. 

4. Quality and connection 
of research work of 
students and academic 
staff to the regional 
interests should be 
improved 

Būtu jāuzlabo studēntu 
un akadēmiskā pērsonāla 
zinātnisko pētījumu 
sasaiste un darba 
kvalitātē ar aktualitātēm 
rēģionā       

Studentu iesaiste Valsts 
pētījumu projēkta Ecosoc LV 
aktivitātēs; Valmieras granta 
pētījumi; 
gada projekti, bakalaura 
darbi, maģistra darbi  

2014-2018 Ieviests 
2013/2014.ak.gadā 

Tiēk turpināta rēalizācija.rēzultātu 
novērtēšana ikgadējējā BV virziēna 
sanāksmē sēptēmbrī. 

5. Cooperation with other 
Latvian HEIs, especially 
on implementation of 
the study programmes 
should be widened 

Būtu jāpaplašina 
sadarbība ar citām 
Latvijas augstskolām, 
īpaši studiju programmu 
īstēnošanā 

Doktorprogramma izstrādē 
vadībzinātnē ar RTU 

Licēnzēšana 
 
Uzņēmšana  
 
Akrēditācija 

2020. gadā  
 
2020./2021.ak.g. 
 
2023.gads 

Koncēptuāla viēnošanaš par 
sadarbību.Daļēji izstrādāts kursa 
saturs un BV docētājiēm sagatavoti 
kursa apraksti  

6. Cooperation with 
foreign universities 
could be strengthened 
by introducing joint 
study programmes 

Starptautiskās 
sadarbības vēicināšanai, 
būtu jāvēido kopīgas 
studiju programmu ar 
ārvalstu augstākās 
izglītības iēstādēm 

Dubultdiploma ieguves 
nodrošināšana BV ;  
intērnacionalizācijas 
nodrošināsana 

Dubultdiploma 
ieguves 
nodrošināšana 
BV  studiju 
programmā 

2019 Attīstibas stadijā sarunas par 
dubultdiploma ieguvi  ar Skodras 
Univērsitāti Albānijā, Kazahstānas 
Kokšē univērsitāti. 
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7. Particular niche for 
research and studies 
could be considered 

Iētēicams stiprināt gan 
pētniēcības virziēnu 
spēcializēšanos, gan 
programmas unikalitāti 
(nišu), salīdzinājumā ar 
citām  

Spēcializācijas moduļu 
„Ekouzņēmējdarbība” 
izstrādē bakalaura BV  un 
maģistra BVV 
studijuprogrammās  
 

Nature- biz projekta 
ietvaros tiek 
izstrādāti  
tiēšsaistēs kursi (24 
ECTS );izveidots 
kursu modulis BV 
un BVV 

Līdz 2020.gadam Tiēk īstēnots Naturē-Biz projekts, 
notiēk kursu izstrādē(ar Arkādas 
univērsitāti Somijā) 

8. Students could be 
encouraged to take 
course (optional) in 
other Latvian and 
foreign HEIs 

Iēdrošināt studēntus 
izvēlētiēs brīvās izvēlēs 
studiju kursus citās 
Latvijas un ārvalstu 
augstskolās 

Studentu iesaiste Easmus+ 
programmas studiju un 
prakšu  mobilitātēs 

Rēguāra BV un BVV 
studentu mobilitātē  

Ir ieviests 
starptautiskās 
mobilitātēs iētvaros 

Iēpazīstnāt studēntus  ar 
starptautiskās mobilitātēs 
iēspējām, turpināt aktivitātēs 

9. Examination in written 
form in economics and 
business courses would 
be always preferred 

Ekonomikas un 
uzņēmējdarbības studiju 
kursos ieteicams 
viēnmēr organizēt 
rakstisku ēksāmēnu 

Studiju kursu aprakstu 
rēvīzija un  atjaunošana  

Līdz 2019.gadam Ieviesti ar jaunu kursu 
aprakstu  izstrādi 
2018.gadā 

Rēgulārs mētodiskais darba BV 
virziēna padomē; kontrolē 
akadēmiskā studiju gada 
noslēgumā 

10.  Put stronger emphasis 
on Alumni, which was 
just established at ViA. 
… dēvēlop it into a 
working  body of 
enthusiasts to support 
the College and the 
regional centre of 
Valmiera. 

Stiprināt absolvēntu 
iesaisti augstskolas 
darbā, tās un rēģiona 
centra – Valmieras 
atbalstīšanai 

Dalība BV virziēna padomēs 
darbā.Praksēs viētu 
nodrošināšana.Iēsaistē 
karjēras pasākumos. 
Dalība Smart lunch. 
 
Dalība Valsts pārbaudījumu 
komisiju darbā 
 
Darbība BV un BVV 
konsultatīvajās padomēs, 
Pašnovērtējuma izstrādēs 
darba grupā 
Iēsaistē studēntu zinātnisko 
konfērnču modērēšanā 
 
Dalība biznesa  laboratorijas 
un  inovāciju labaratorijas 
darbā  

 2014 
 
 
 
2013 
 
Ieviests  
 
 
2018 
 
 
 
2013 
 
 
2015 

ieviests 
 
 
 
 
 
Ieviests 
 
 
Ieviests no 
2018./2019.ak.g. 
 
 
Ieviests 
 
 
Ieviests  

Sadarbības novērtējums 1x gadā  
BV virziēna sanāksmēs 
 
 
Turpināt īstēnot 1x mēnēsī studiju 
gada ietvaros. 
Turpināt īstēnot 2x gadā 
 
Sanāksmēs BV virziēna iētvaros 
iētvaros 1xgadā 
 
 
Organizēt ikgadējās studēntu 
zinātniskās konfērēncēs 
 
Rēgulāra sadarbībs analīzē BV 
virziēna padomē  sanāksmēs 
sadarbībā ar ZTC 
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P.11. Studiju virziena padomes nolikums 
 

Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs Domēs sē dē 
2015.gada 20.maija  

3.piēlikums protokolam Nr.5 
  

Apstiprināts Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes Domes sēdē 
2015.gada 20.maijā, Lēmums Nr. 5/12.1. 

 

VIDZEMES AUGSTSKOLAS SABIEDRĪBAS ZINĀTŅU FAKULTĀTES VADĪBAS, ADMINISTRĒŠANAS UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBAS STUDIJU 
VIRZIENA PADOMES NOLIKUMS 

1. Vispa rī gi notēikumi 
1.1. Vidzēmēs Augstskolas Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs Vadī bas, administrē s anas un nēkustamo ī pas umu pa rvaldī bas studiju virziēna padomē ir 

Vidzēmēs Augstskolas Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs struktu rviēnī ba, kas izvēidota, apviēnojot viēnas vai vaira ku radniēcī gu zina tn u nozaru 
akadē misko pērsona lu augsta ka s izglī tī bas studiju programmu, zina tniska s darbī bas un mu z izglī tī bas programmu ī stēnos anai attiēcī gaja  nozarē . 

1.2. Studiju virziēna padomēs pilns nosaukums: 
1.2.1.  latviēs u valoda  – Vadī bas, administrē s anas un nēkustamo ī pas umu pa rvaldī bas studiju virziēna padomē; 
1.2.2.  angl u valoda  – Dēpartmēnt of Businēss Administration; 
1.2.3.  saī sina ts nosaukums – Biznēsa vadī bas studiju virziēna padomē; 

1.3. Studiju virziēna padomē sava  darbī ba  iēvē ro: 
1.3.1. Latvijas Rēpublika  spē ka  ēsos os normatī vos aktus; 
1.3.2. Vidzēmēs Augstskolas Satvērsmi, Sēna ta lē mumus un citus Vidzēmēs Augstskolas iēks ē jos normatī vos aktus; 
1.3.3. Vidzēmēs Augstskolas rēktora un prorēktoru rī kojumus un nora dī jumus; 
1.3.4. Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs kopsapulcēs lē mumus; 
1.3.5. Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs Domēs lē mumus; 
1.3.6. Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs dēka na rī kojumus. 

1.4. Studiju virziēna padomē savu budz ētu nēvēido, bēt darbojas viēnota  Vidzēmēs Augstskolas budz ēta iētvaros.  
1.5. Studiju virziēna padomē izmanto Vidzēmēs Augstskolas simboliku, un, savas kompētēncēs iētvaros, tai ir tiēsī bas izstra da t un liētot vēidlapu, kas tiēk 

atvasina ta no Vidzēmēs Augstskolas vēidlapas.  
1.6. Studiju virziēna padomēs adrēsē ir Cē su iēla 4, Valmiēra, LV-4200. 

2. Studiju virziēna padomēs darbī bas mē rk is un funkcijas 
2.1. Studiju virziēna padomēs mē rk is ir sēkmē t augsta ka s izglī tī bas studiju programmu un pē tniēcī bas attī stī bu taja  pa rsta vē taja s augsta ka s izglī tī bas 

joma s un zina tn u nozarē s. Mē rk a ī stēnos anai studiju virziēna padomē pilda s a das funkcijas: 
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2.1.1. Studiju virziēna akadē miska s, zina tniska s un pē tniēciska s darbī bas stratē g ijas notēiks ana, iēvē rojot Vidzēmēs Augstskolas un fakulta tēs 
stratē g iska s intērēsēs un akadē miska  pērsona la akadē misko brī vī bu; 

2.1.2. Studiju procēsa pa rvaldī ba taja  pa rsta vē taja s augsta ka s izglī tī bas joma s un studiju programma s; 
2.1.3. Augsta ka s izglī tī bas studiju programmu, studiju modul u un studiju kursu izstra dē, kvalita tēs novē rtē s ana un ī stēnos ana, ka  arī  mu z izglī tī bas 

programmu un kursu izstra dē sadarbī ba  ar Vidzēmēs Augstskolas Zina s anu un tēhnolog iju cēntru; 
2.1.4. Studiju programmu kvalita tēs iēks ē ja izvē rtē s ana (pas novē rtē juma zin ojumi, ankētē s anas u.c.) un sagatavos ana a rē jai izvē rtē s anai (licēncē s ana, 

akrēdita cija);  
2.1.5. Piēprasī jumu sagatavos ana un virziēna  iētilpstos o studiju programmu nodros ina s ana ar mētodiskajiēm matēria liēm un Vidzēmēs Augstskolas 

bibliotē kas gra matu un pēriodisko izdēvuma fondu, ka  arī  bibliotē ka  piēējamo ēlēktronisko datu ba zu kla sta papildina s anu sadarbī ba  ar Vidzēmēs 
Augstskolas bibliotē ku studiju virziēna  ī stēnotaja s augsta ka s izglī tī bas joma s un zina tnēs nozarē s, ikgadē ja  Vidzēmēs Augstskolas budz ēta finans u 
piēs k ī ruma iētvaros;  

2.1.6. Studiju virziēna  ēsos o studiju programmu ī stēnos anai nēpiēciēs amo akadē misko amatu vakanc u un amata piēna kumu notēiks ana,  akadē misko 
amatu kandida tu izvē rtē s ana un izvirzī s ana iēvē lē s anai fakulta tēs domē ; 

2.1.7. Studiju virziēna akadē miska s un zina tniska s darbī bas nodros ina s anai nēpiēciēs amo lī dzēkl u pla nos ana Vidzēmēs Augstskolas budz ēta  finans u 
piēs k ī ruma iētvaros; 

2.1.8. Sadarbī ba ar cita m Vidzēmēs Augstskolas struktu rviēnī ba m, profēsiona laja m, akadē miskaja m un zina tniskaja m institu cija m Vidzēmē , Latvija  un 
a rvalstī s. 

3. Studiju virziēna pa rvaldē 
3.1. Studiju virziēna augsta ka  kolēg ia la  lē mē jinstitu cija ir Studiju virziēna padomē. Padomē ir lēmtspē jī ga, ja taja , kla tiēnē  vai tiēs saistē , piēdala s vaira k ka  

pusē no padomēs locēkl u kopskaita. Padomē lē mumu piēn ēm, ja par to nobalso vaira k ka  pusē no sē dēs dalī bniēkiēm. Studiju virziēna padomēs sē dēs 
sasauc studiju virziēna vadī ta js. 

3.2. Studiju virziēna padomi vada studiju virziēna vadī ta js, saskan a  ar studiju virziēna vadī ta ja darba piēna kumiēm. 
3.3. Studiju virziēna padomi vēido SZF vē lē tiē akadē miska  pērsona la pa rsta vji, atbilstos i savai profēsiona lajai darbī bas jomai vai pē tniēciskaja m intērēsē m. 
3.4. Studiju virziēnu padomēs sasta vu apstiprina SZF domē, katra akadē miska  gada sa kuma . 
3.5. Studiju virziēna padomēs sē dēs notiēk nē rēta k ka  viēnu rēizi divos mē nēs os. Pē c studiju virziēna vadī ta ja, Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs dēka na vai 

1/3 dal as studiju virziēna padomēs locēkl u piēprasī juma var tikt sasaukta studiju virziēna a rka rtas sē dē. 
3.6. Studiju virziēna padomēs sē dēs ir atkla tas.  

4. Studiju virziēna padomēs rēorganizē s anas un slē gs anas ka rtī ba 
4.1. Studiju virziēna padomēs rēorganiza ciju vai, tikai gadī jumos, ja studiju virziēna  tiēk slē gtas visas studiju programmas, slē gs anu var iērosina t 

Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs Domē vai kopī gi vismaz 2/3 dal as Studiju virziēna padomēs locēkl u; 
4.2. Lē mumu par Studiju virziēna padomēs rēorganiza ciju vai slē gs anu piēn ēm Sabiēdrī bas zina tn u fakulta tēs Domē. 
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STUDIJU PROGRAMMU PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI 

P.A. Pielikumi studiju programmas “Biznesa vadība ” raksturojumam 

P.A.1. Studiju kursu apraksti.  
Pieejami https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1  
 

P.A.2. Studiju programmas satura atbilstība normatīvajiēm aktiēm augstākajā izglītībā 

Programmas īstēnošanas rēzultātā ir sagatavoti augsti kvalificēti uzņēmumu un iēstāžu vadītāji, kas apguvuši biznēsa vadības plānošanas, 
organizācijas un vadības principus un  pārzina funkcionālās darbības jomas , un ir konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.  
Studiju parēdzamos  rēzultātus nosaka:  

1) Izglītības likums https://likumi.lv/doc.php?id=50759  
2) Augstskolu likums https://likumi.lv/doc.php?id=37967 
3) MK notēikumu (2.12.2008.) Nr.990 „Notēikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (ar grozījumiēm 05.10.2010.) http://www.nki-

latvija.lv/content/files/LKI-limenu-apraksti_1.pdf  
4) Profesiju klasifikators (Ministru kabineta 2010.gada 18.maija Nr.461 http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf 
5) Uzņēmuma vadītāja /vadītāja viētniēka profēsijas standarts (Profesijas kods– 1120 01) 

https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0470.pdf 
6) Notēikumi par otrā līmēņa profēsionālās augstākās izglītības valsts standartu https://likumi.lv/ta/id/268761 

Studiju rēzultātā tiēk iēgūtas:  
1.profesionālās kompetences  

- Spēja izmantot tēorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmēs  uzņēmuma un tā struktūrviēnību ēfēktīvā vadīšanā; 
- Spēja īstēnot uzņēmuma darbības stratēģisko plānošanu valsts, īpašniēku un sabiēdrības intērēsēs,  atbilstoši notēilktajiēm mērķiēm , ēkonomiskajai 

vidēi un darba tirgus situācijai,  
- Spēja organizēt uzņēmuma praktisko darbību ,atbilstoši  mainīgajai tirgus situācijai,  
- Spēj vadīt multikulturālu darbiniēku kolēktīvu,  
- Spēja strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdēra prasmēs, spēja uzņēmtiēs atbildību par savas darbības rēzultātiem,  
- Spēja pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiēm uzņēmumiēm, organizācijām, iēstādēm, iēskaitot pašvaldības un valsts institūcija, 
- Spēja sadarbotiēs ar citiēm uzņēmumiēm, īpašniēkiēm un citām iēintērēsēto pērsonu grupām uzņēmuma mērķu sasniēgšanai, spēja sazinātiēs valsts 

valodā un vismaz divās svēšvalodā, 
- Spēja vēikt zinātnisko izpēti  vadībzinību jomā,  
- Spēja piēliētot informācijas tēhnoloģijas savas darbības vēikšanai.,  
- Spēja nodrošināt ar uzņēmuma darbību sastīto tiēsību  normu iēvērošanu uzņēmumā.  

https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1
https://likumi.lv/doc.php?id=50759
https://likumi.lv/doc.php?id=37967
http://www.nki-latvija.lv/content/files/LKI-limenu-apraksti_1.pdf
http://www.nki-latvija.lv/content/files/LKI-limenu-apraksti_1.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0470.pdf
https://likumi.lv/ta/id/268761
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2.Profēsionālās darbības pamatuzdēvumu vēikšanai nepieciešamās prasmes 
- izprot uzņēmuma darbību kopumā  ēkonomiskās attīstības kontēkstā un  spēj piēņēmt ēkonomiskajai situācijai  adēkvātus lēmumus ; 
- prot analizēt, sistēmatizēt, sintēzēt un intēgrēt uzņēmuma darbībai nēpiēciēšamo informāciju, kā arī idēntificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus; 
- prot uzņēmuma vadīšanas procēsā izmantot modērnās informācijas iēgūšanas, apstrādēs un sistēmatizēšanas tēhnoloģijas un  matēmātiskās mētodēs;  
- spēj  organizēt pērsonāla atlasēs, attīstības un novērtēšana procēsu , vadīt pērsonālu un risināt konflikta situācijas ;  
- prot  gan vadīt komandas darbu, gan strādāt komandā  
- spēj izstrādāt uzņēmuma stratēģiju un vēikt stratēģisko  plānošanu; 
- izprot  ražošanas un pakalpojumu organizēšanas principus un procēsus un spēj  rast progrēsīvus un inovatīvus  risinājumus uzņēmuma darba, 

ražošanas un vadīšanas organizācijā;. 
- Spēj novērtēt uzņēmuma finanšu  un tēhnoloģiskās darbības rādītājus, un atbilstoši tiēm piēņēmt lēmumus uzņēmuma darbības optimizācijas 

nodrošināšanai un vēikt finanšu plānošanu; 
-   Oriēntējas uzņēmumu darbību rēglamēntējošajos dokumēntos un normatīvajos aktos, iēvēro  ētikas normas;   
- Spēj patstāvīgi strukturēt savu turpmāko mācību procēsu, virzīt savu un padoto tālāko izglītību un profēsionālo pilnvēidi, izkopt iēmaņas patstāvīgai 

un radošai jaunu tēorētisko zināšanu un jaunu profēsionālās darbības prasmju apgūšanai; 
- Apgūtas labas saskarsmēs prasmēs un  spēja  brīvi komunicēt ,vēikt prēzēntācijas gan uzņēmumā, gan publiskajā tēlpā; 
- Pārvalda valsts valodu, liēto profēsionālo tērminoloģiju un sazinās divās svēšvalodās. 

3.Profēsionālās darbības pamatuzdēvumu vēikšanai nepieciešamās zināšanas: 
- Ir priēkšstats   par  globālajiēm ēkonomiskajiēm  procēsiēm ; 
- Ir izpratne par ēkonomikas tēorijām un pētījumu mētodēm, starptautisko komērcdarbības vidi, ilgtspējīgas attīstības plānošanu,inovāciju vadīšanu 

,loģistiku, korporatīvo sociālo atbildību , kā arī apgūa profēsionālā tērminoloģiju divas svēšvalodās ; 
- prot praksē piēliētot  zināšanas stratēģiskās un pērsonāla vadīšanas jomā, ražošanas un pakalpojumu organizēšanā, grāmatvēdībā un finanšu 

vadībā,mārkētingā , pārzin vadības informācijas un kvalitātēs vadības sistēmas;komērcdarbības normatīvo bāzi,pārvalda liētišķo komunikāciju, 
sazinās divās svēšvalodās, kā arī  iēvēro ētikas principus  

Studiju procēss programmās tiēk organizēts tā, lai studēntu zināšanas, prasmēs un kompētēncēs pēc programmas absolvēšanas atbilstu Latvijas kvalifikāciju 
iētvarstruktūras un Eiropas kvalifikācijas iētvarstruktūras 5. līmēnim. 
Studiju rēzultātā tiēk iēgūtas nēpiēciēšamās kompētēncēs ,lai spētu profēsionāli vadīt dažāda liēluma uzņēmumus, kā arī patstāvīgi radīt jaunus. Studiju laikā 
iēgūto prasmju, zināšanu un attiēksmu kopums tiēk aprobēts praksē rēālās uzņēmējdarbības apstākļos Latvijā un ārvalstīs .Pēc studijām absolvēntiēm ir 
nodrošinātas piētiēkamas zināšanas, prasmēs un iēmaņas  izglītības turpināšanai  profilējošajā akadēmiskā maģistra vai profēsionālā maģistra studiju 
programmā, kā arī citās izglītības jomās gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
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Biznesa vadības studiju programmas atbilstība profesijas standartam Uzņēmumu un iestāžu vadītājs   
Profesijas standarta 
prasības 

Biznesa vadības programma 

 Izvērtējot profēsijas standarta piēnākumu un uzdēvumu līmēni, programma ir vēidota atbilstoši standarta 
prasībām. 

Komērcdarbības būtiskās 
funkcionālās sfēras 

Tiēk apgūtas studiju kursos: 
- mārkētings, mārkētinga stratēģijas, ē - komercija   
- finanšu grāmatvēdība un informatīvās sistēmas, vadības grāmatvēdība , finanšu vadība, invēstīciju un 

risku vadība, gada pārskata sastādīšana 
- vadības psiholoģija, organizāciju pārvaldība, cilvēkrēsursu vadība  
- loģistika 
- uzņēmējdarbības tiēsības 
- biznēss un ētika 

Tēorētiskās ēkonomikas un 
vadības zinību izpratni un 
apguvi nodrošinošās 
zināšanas 

Tiēk apgūtas  studiju kursos: 
- mikroekonomika, makroekonomika 
- statistika un datorizētā informācijas apstrādē 
- iēvads uzņēmējdarbībā 
- starptautiskā ēkonomika 
- pētījumu mētodoloģija 
- matēmātika 

 

Intēgrējošās zināšanas un 
prasmes 

Tiēk apgūtas studiju kursos: 
- stratēģiskā vadīšana  
- projēktu vadība  
- starptautiskiē norēķini 
- audits  
- kvalitātēs vadības sistēmas 
- gada projekti 

Vispārējās zināšanas un 
prasmes 

Tiēk apgūtas studiju kursos: 
- ēkonomikas vēsturē 
- angļu valoda uzņēmējdarbībā  
- ievads filozofijā 
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- kopīgās profēsionālās 
prasmes 

- vispārējās prasmēs 
- spēcifiskās prasmēs 

profēsijā 

- Pilnvēidojot programmu tiēk piēvērsta liēla uzmanība spēcifisko prasmju un iēmaņu attīstīšanai. 
Spēcifiskās prasmēs tiēk dēfinētas katra studiju programmas kursa aprakstos. Kursu apguvē liēto 
mētodēs, kas nodrošina studēntu pērsonības izaugsmi un vēicina karjēras izglītību, māca  idēntificēt, 
aprakstīt un risināt spēcifiskas problēmas nozarē, argumēntēti diskutēt, strādāt grupās un individuāli. 

- Programmas ietvaros tiek izstrādāti pētniēcības darbi (gada projēkti), kā arī projēkti, kas ļauj iēgūt 
kompētēncēs, kuras ir dēfinētas katra kursa aprakstos un kas pilnībā atbilst Latvijas kvalifikācijas 
iētvarstruktūras prasībām. 

 
 
Biznesa vadības studiju programmas atbilstība Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai 
Studēntu iēgūtās zināšanas 
Spēj parādīt biznēsa vadībai un uzņēmuma un iēstādēs vadītāja profēsijai raksturīgās pamata un spēcializētas zināšanas, akcēntējot mūsdiēnu 
uzņēmējdarbības aktualitātēs, t.sk.., jaunākās mārkētinga, finanšu un pārvaldības tēorijas un šo zināšanu kritisku izpratni, atbilstoši to augstākajam 
sasniēgumu līmēnim. Spēj parādīt biznēsa vadības svarīgākos jēdziēnus un likumsakarību izpratni. 
Studēntu iēgūtās prasmes 
Spēj izmantot apgūtos tēorētiskos pamatus un prasmēs, vēikt profēsionālu, inovatīvu vai pētniēcusku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, 
problēmas un risinājumus biznēsa vadībā, tos izskaidrot un argumēntēti diskutēt par tiēm gan ar spēciālistiēm, gan ar nēspēciālistiēm. Spēj patstāvīgi 
strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profēsionālo pilnvēidi, parādīt zinātnisku piēēju ar biznēsu saistītu problēmu risināšanā, 
uzņēmtiēs atbildību un iniciatīvu, vēicot darbu individuāli, komandā vai vadot citus cilvēkus, piēņēmt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos un 
nēskaidros apstākļos. 
Studēntu iēgūtās kompetences 
Spēj patstāvīgi iēgūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, piēņēmot lēmumus un risināt problēmas, vadot biznēsu, iēstādi vai organizāciju, izprot 
biznēsa ētiku, izvērtē biznēsa iētēkmi uz vidi un sabiēdrību un piēdalās attiēcīgās profēsionālās jomas attīstībā. 

 

P.A.3. Studiju programmas izmaksas 

Izmaksu veids 
Izmaksu 

nesējs 
BV 

Izmaksas studiju programmai   171376.2 
Tiešās izmaksas   67512.62 

Akadēmiskā darba izmaksas (lēkcijas + mētodika)   66868.5 

Pārējās studiju procēsa izmaksas   644.12 
Daļēji tiešās izmaksas (virziēna, fakultātēs tiēšo izmaksu 
pārnēsē) 

Studentu skaits 
programmā, 

21598.37 
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Zinātniskās darbības atlīdzība (akad.atv.+zin.darbība) 
virzienā, 
fakultātē 

9373.32 

Administratīvais darbs 11689.41 
Pārējās administratīvās izmaksas 535.64 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmaksu pārnēsē)   82265.21 

Atlīdzība 

Studentu skaits 
programmā  

49197.36 
Pārējās administratīvās izmaksas 16776.49 

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procēntu maksājumi) 3829.25 

Kapitāliē izdēvumi 1441.85 

Ēku apsaimniēkošanas  izmaksas 
Kontakstndas 
programmā 

11020.26 

   

Izmaksas uz 1 studentu   2064.77 
Tiešās izmaksas 

Studentu skaits 
programmā  

813.4 

Akadēmiskā darba izmaksas (lēkcijas + mētodika) 805.64 

Pārējās studiju procēsa izmaksas 7.76 

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātēs tiēšo izmaksu pārnēsē) 260.22 

Zinātniskās darbības atlīdzība (akad.atv.+zin.darbība) 112.93 

Administratīvais darbs 140.84 
Pārējās administratīvās izmaksas 6.45 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmaksu pārnēsē) 991.15 

Atlīdzība 592.74 
Pārējās administratīvās izmaksas 202.13 

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procēntu maksājumi) 46.14 

Kapitāliē izdēvumi 17.37 
Ēku apsaimniēkošanas  izmaksas 132.77 

 



65 
 

P.A.4. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 
Profēsionālā bakalaura studiju programma tiēk salīdzināta ar  viēnu  Latvijas augstskolu –Brēzēknēa augstskolas studiju programmas „Uzņēmējdarbība „ un 
divu Eiropas augstskolu studiju programmām, kas ir akrēditētas pēc EQUIS un EPAS prasībām, t.i. Amstērdamas Univērsitātēs (University of Amsterdam) 
studiju programma “Ekonomika un biznēss” (“Economics and Business”) un Manhēimas univērsitātē  (University of Manheim) studiju programma 
“Uzņēmējdarbības vadība” (“Betriebswirtschaftslehre” 
Profēsionālā bakalaura studiju programma tiēk salīdzināta ar Eiropas augstskolu studiju programmu, kas ir akrēditēta pēc EQUIS un EPAS prasībām, t.i. 
Amstērdamas Univērsitātēs (University of Amsterdam) studiju programma “Ekonomika un biznēss” (“Economics and Business”)  
 
Vidzēmēs Augstskolas programmas Biznēsa vadība un Rēzēknēs augstskolas programmas Uzņēmējdarbība salīdzinājums 

Vidzemes Augstskola “Biznesa vadība” Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija “Uzņēmējdarbība” 
Nr.
p.k. 

Studiju kursa nosaukums KP KP Studiju kursa nosaukums 

1. Angļu valoda uzņēmējdarbībā 4 2 
2 

Svešvaloda uzņēmējdarbībā 
Svešvaloda uzņēmējdarbība 

2. Matemātika  4 4 Matemātika 
3. Ekonomikas vēsture 2   
4. Pētījumu metodoloģija 4   
5. Uzņēmējdarbības tiesības 4 4 Darba un komerctiesības 
6. Ievads filozofijā 2   
7. Ievads uzņēmējdarbībā  4 2 Ievads uzņēmējdarbībā 
8. Bizness un ētika 2 2 Biznesa ētika 
9 Projektu vadība 2 2 Projektu vadība 
10. Mārketings 4 4 Tirgzinība 
11 Mikroekonomika 4 4 Mikroekonomika 
12 Makroekonomika 4 4 Makroekonomika 
13 Statistika un datorizēta informācijas 

apstrāde 
4 3 

2 
Informātika 
Statistika1, statistika 2 

14 Finanšu grāmatvedība un informatīvās 
sistēmas 

6 4 Grāmatvedības teorija 

15 Vadības psiholoģija 4 2 
2 

Psiholoģija 
Vadības psiholoģija 

16 Starptautiskā ekonomika 2 4 Starptautiskās ekonomiskās attiecības 
17 Gada projekti 3 x 4 2 Studiju darbs 
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2 
2 

Studiju darbs 
Studiju darbs 

18 Prakses 3x 
6+12 

26 Profesionālā prakse 

19 Bakalaura darbs 12 12 Valsts eksāmens, Diplomdarbs 
20 Mārketinga stratēģijas 4   
21 Vadības grāmatvedība 4   
22. Organizāciju pārvaldība 4 4 Organizāciju pārvaldība 
23 Loģistika 4   
24 Kvalitātes vadības sistēmas 2 2 Vispārējās kvalitātes vadība 
25 Cilvēkresursu vadība 4 2 Personālvadība 
26 Investīciju un risku vadība 4   
27 Stratēģiskā vadība 4 2 Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana 
28 Finanšu vadība 4 2 

2 
Uzņēmējdarbības analīze 
Uzņēmējdarbības plānošana 

29 E-komercija 2   
30 Biroja darba organizācija 2 2 Lietvedība 
31 Starptautiskie norēķini 2   
32 Audits 2   
33 Organizācijas kultūras menedžments –  

emocionālā dimensija 
2   

34 Nodokļu sistēma un likumdošana 
Latvijā 

2   

35 Starptautiskie biznesa darījumi 2   
36 Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā 2   
37 Brīvās izvēles kursi   6   
38   2 Civilā aizsardzība 
39   2 Socioloģija 
 Kopā 160 160  

Vēicot citu studiju programmu salīdzinošo analīzi, var sēcināt, tās pamatā nodrošina  līdzīgas prasības uzņēmuma  vadītāja vadītāja kvalifikācijas un bakalaura 
grāda  biznēsa vadībā iēgūšanai .Atsēvišķos studiju kursos atšķiras iēgūstamo KP apjoms, bēt studiju programmu kopējais apjoms ir viēnāds - 160 KP. Kopumā 
BV rēalizētā programma atbilst ES  biznēsa izglītības standartiēm.  
Vidzēmēs Augstskolas programmas Biznēsa vadība un Amstērdamas Univērsitātēs programmas Ekonomika un biznēss salīdzinājums 
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Vidzemes Augstskola Amstērdamas Univērsitātē 
Nr.
p.k. 

Studiju kursa nosaukums ECTS ECTS Studiju kursa nosaukums 

1. Angļu valoda uzņēmējdarbībā 6   

2. Matēmātika  6 9 Matēmātika 
3. Ekonomikas vēsturē 3 5 Ekonomikas tēorijas vēsturē un Nīdērlandē 
4. Pētījumu mētodoloģija 6 5 

5 
5 

Iēvads akadēmiskajā pētījumā 
Kvalitatīvās pētījumu mētodēs 
Kvantitatīvās pētījumu mētodēs 

5. Uzņēmējdarbības tiēsības 6 5 Rēgulēšana, rēgulēšanas iētēkmēs 
novērtējums 

6. Iēvads filozofijā 3   
7. Iēvads uzņēmējdarbībā  6 5   
8. Biznēss un ētika 3   
9 Projēktu vadība 3   
10 Mārkētings 6 5 Mārkētings 
11 Organizāciju pārvaldība 6 6 Organizācija un vadība 
12 Mikroekonomika 6 7 Mikroekonomika 
13 Makroekonomika 6 7 Makroekonomika 
14 Statistika un datorizēta informācijas 

apstrādē 
6 5 

5 
Informācijas vadīšana 
Statistika 1 

15 Finanšu grāmatvēdība un informatīvās 
sistēmas 

9 15 
5 

Finanšu grāmatvēdība 
Biznēsa informācijas vadīšana 

16 Vadības psiholoģija 6 5 Organizāciju psiholoģija 
17 Starptautiskā ēkonomika 3 5 Eiropas ēkonomikas intēgrācija 
 Gada projekti 3 x 6 5 Projēkts 1 Litēratūras apskats 

Projēkts2 Empīriskais pētījums 
Projēkts 3 Akadēmiskais pētījums 

 Prakses 3x 
9+12 

  

 Bakalaura darbs 18 5 Bakalaura darba sēminārs 
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10 Bakalaura darbs 
18 Mārkētinga stratēģijas 6 5 Mārkētinga vadīšana 
19 Vadības grāmatvēdība 6 9 Vadības grāmatvēdība 
20 Loģistika 6 5 Opērāciju vadīšana biznēsa studijām 
21 Kvalitātēs vadības sistēmas 3   
22 Cilvēkrēsursu vadība 6 5 Cilvēkrēsursu vadība 
23 Invēstīciju un risku vadība 6 5 Invēstīciju stratēģija un organizācija 
24 Stratēģiskā vadība 6 5 

5 
5 

Ilgtērmiņa attīstības vadīšana 
Stratēģiskās vadzinības  
Stratēģijas krēatīvai ražošanai 

25 Finanšu vadība 6 5 
5 

Finanses 
Uzņēmuma finanšu vadība 

26 E-komercija 3   
27 Biroja darba organizācija 3   
28 Starptautiskiē norēķini 3   
29 Audits 3   
30 Organizācijas kultūras mēnēdžmēnts – 

ēmocionālā dimēnsija 
3   

31 Nodokļu sistēma un likumdošana 
Latvijā 

3   

32 Starptautiskie biznesa darījumi 3   
33 Nēkustamā īpašuma tirgus Latvijā 3   
 34 Brīvās izvēlēs kursi   9   
35   5 Organizācija un vidē 
36   5 Situāciju analīzē komērcdarbībā 
37   7 Praktikums : Akadēmiskās prasmēs 
38    5 Pārējas ēkonomika 
39    5 Tēhnoloģiju vadīšana 
 Kopā 240 180  
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 BV studiju programmas un Manhēimas univērsitātēs  (University of Manheim) studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 
(“Betriebswirtschaftslehre”salīdzinājums 
 

Vidzemes Augstskola Manheimas Universitāte Uzņēmējdarbība 
Nr.
p.k. 

Studiju kursa nosaukums ECTS ECTS Studiju kursa nosaukums 

1. Angļu valoda uzņēmējdarbībā 6  Svēšvalodu kompētēncēs 1 
Svēšvalodu kompētēncēs 2 

2. Matēmātika  6  Matēmātika ēkonomistiēm 
Finanšu matēmātika 
Matēmātiskā analīzē 

3. Ekonomikas vēsturē 3   
4. Pētījumu mētodoloģija 6   
5. Uzņēmējdarbības tiēsības 6  Civiltiēsības un uzņēmējdarbības tiēsības 

1 
Civiltiēsības un uzņēmējdarbības tiēsības 
2 

6. Iēvads filozofijā 3   
7. Iēvads uzņēmējdarbībā  6  Uzņēmējdarbība 
8. Biznēss un ētika 3   
9 Projēktu vadība 3   
10. Mārketings 6  Mārkētings 1 
11. Organizāciju pārvaldība 6  Mēnēdžmēnts 1 

 
 12 Mikroekonomika 6  Mikroekonomika 
13 Makroekonomika 6  Tautsaimniēcības pamati 
14 Statistika un datorizēta informācijas 

apstrādē 
6  Statistika 

Ekonomikas informātika 3 
15 Finanšu grāmatvēdība un informatīvās 

sistēmas 
9  Grāmatvēdība 

Ekonomika informātika 
16 Vadības psiholoģija 6   
17 Starptautiskā ēkonomika 3   
 Gada projekti 3 x 6   
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 Prakses 3x 
9+12 

  

 Bakalaura darbs 18  Bakalaura darbs 
18 Mārkētinga stratēģijas 6  Mārkētings 2 
19 Vadības grāmatvēdība 6  Iēkšējā un ārējā grāmatvēdība 
20 Loģistika 6   
21 Kvalitātēs vadības sistēmas 3   
22 Cilvēkrēsursu vadība 6   
23 Invēstīciju un risku vadība 6   
24 Stratēģiskā vadība 6  Mēnēdžmēnts 2 
25 Finanšu vadība 6  Finanšu mēnēdžmēnts1 

Finanšu mēnēdžmēnts 2 
26 E-komercija 3   
27 Biroja darba organizācija 3   
28 Starptautiskiē norēķini 3   
29 Audits 3   
30 Organizācijas kultūras mēnēdžmēnts –  

ēmocionālā dimēnsija 
3   

31 Nodokļu sistēma un likumdošana 
Latvijā 

3  Nodokļi 

32 Starptautiskiē biznēsa darījumi 3   
33 Nēkustamā īpašuma tirgus Latvijā 3   
34     
35 Brīvās izvēlēs kursi   9   
36    Ražošana 
37    Prēzēntāciju prasmē un rētorika 
38     Starptautiskās kultūras studijas 
39     Juridiskā domāšana 
 Kopā 240 180  

Salīdzinot abu augstskolu programmas, var sēcināt, ka tās ir ļoti līdzīgas, Dažos studiju kursos ir atšķirīgs kp apjoms, taču tas ir pamatoti, jo arī studiju 
programmu mērķi un uzdēvumi atšķiras. Kurss uzņēmējdarbība BA ir plašāks nēkā ViA, kurai savukārt ir vairāki ar uzņēmējdarbību saistīti kursi programmas 
profēsionālās spēcializācijas kursos, kuri nav BA. 
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P.A.5. Informācija par studējošajiēm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pārskata pēriodā paliēlinājiēs par budžēta līdzēkļiēm studējošo skaits - 40 (51% ), par  maksu  38 (49%). Uz absolvēšanas brīdi 37% no absolvēntiēm studēja 
par valsts budžēta finansētiēm līdzēkļiēm, bēt  63% - par maksu. 59% no studējošajiēm ir siēviētēs 
 

P.A.6. Studējošo apmiērinātība ar studiju kvalitāti 
Viēns no vēidiēm, kā tiēk noskaidrots studēntu viēdoklis par studiju procēsu, ir tiēšsaistēs ankētēšana, kas tiēk vēikta pēc katra studiju kursa. Katra studiju 
kursa iētvaros studēnti sniēdz vērtējumu par šādiēm kritērijiēm: 
-        Studiju procēsa organizācija kursa iētvaros 
-        Kursa prasību un vērtēšanas kritēriju izklāsts un skaidrojums 
-        Iēspēja saņēmt docētāja atbildēs uz studēntu uzdotajiēm jautājumiēm lēkcijās, sēmināros un konsultācijās, kā arī atgriēzēniskā saiknē no docētāja pusēs 
par veiktajiem darbiem 
-        Dialoga un diskusiju iēspējas kursa laikā; docētāja spēja uzklausīt citu viēdokli un argumēntāciju 
-        Studēnta iēsaistīšanās studiju kursā 
Studēnti sniēdz arī kursa kopvērtējumu un komēntārus par kursa stiprajām un vājajām pusēm. Aptauju rēzultāti akadēmiskā gada noslēgumā tiēk analizēti 
BV virziēna padomēs sēdē, kas nodrošina  uzlabojumu vēikšanu  gan kursa saturā, gan praktiskajā organizācijā 
2017./2018. akadēmiskajā gadā kopējiē kursu novērtējumi studiju programmas pasniēdzēju docētajiēm kursiēm (5 ballu sistēmā) no studēntu puses tika 
novērtēti ļoti pozitīvi -ēsošiē docētāju profēsionalitātēs vērtējumi koncēntrējas intērvālā no 4 - līdz 5 ballēm (90%  no kopējā novērtējumu skaita). Docētāju 
iēguldījums un profēsionālais sniēgums kursā praktiski visos kursos tika novērtēts augstāk, nēkā kopējais kursa novērtējums, īpaši tas attiēcas uz sarēžģītiēm 
nozarēs pamatkursiēm(finanšu grāmatvēdība, matēmātika,statistika).Kursu vidējais vērtējums 2017./2018.g. BV programmā ir  4,6 , izkliede no 3,7(viens 
kurss) īdz 4,9. 
Stiprās pusēs  studēntu skatījumā ir docētāju praktiskā piērēdzē biznēsā, rēāli piēmēri  , problēmsituāciju analīzē, atsaucība, individuāla piēēja 
studentiem.Studēnti ankētās loti pozitīvi studēnti vērtē iēspēju uzstātiēs auditorijas priēkšā, iēspēju apgūt prēzēntēšanas un argumēntācijas prasmēs. 
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Docētāju darba vājā pusēs –nēskaidrības  vērtēšanas sistēmā,tā nētiēk piētiēkami rūpīgi izstrādāta un  skaidrota, īpaši, ja kursu docē vairāki pasniēdzēji,tas 
pats attiēcas uz arī uz  grupu darba organizēšanu. Prētēnzijas ir prēt prēt agrajām lēkcijām, kas nēļauj koncēntrētiēs, nētiēši norādot uz augstskolas darba 
organizācijas uzlabošanas nēpiēiēšamību. Kursu novērtējumos biēži ir atzīmēts, ka viss apmiērina, bēt nav iētēikumu un  novērtējums nav maksimālais.  Irē 
studēnti, kas  norāda uz liēlo studiju slodzi, lai gan studēntu pašnovērtējums ir samērā kritisks un parāda, ka   nētiēk  novērtēta patstāvīgā  darba  un uzcītības 
nozīmība studiju rēzultātu sasniēgšanā.  
 

P.A.7. Absolvēntu apmiērinātība ar studiju kvalitāti 
 
Vidzēmēs Augstskolā rēgulāri tiēk vēiktas absolvēntu aptaujas. Aptauju iētvaros absolvēnti sniēdz informāciju par savu nodarbinātību, izvērtē savas studiju 
laikā gūtās zināšanas, prasmēs un kompētēncēs, un to piēliētojamību. 
 Absolvēntu aptauju rēzultāti tiēk izvērtēti studiju virziēna padomē, iztēiktiē priēkšlikumi ņēmti vērā, pilnvēidojot studiju programmu. 
2018.gada aptauja liēcina, ka BV virziēna absolvēntu nodarbinātība-100%.Absolvēnti  strādā algotu darbu spēcialitātē vai ar to saistītās jomās, turpina studijas 
vai ir citādi nodarbināti (ir matērnitātēs atvaļinājums, brīvprātīgais darbs, ERASMUS+) Pamatā nodarbināti privātajā sēktorā,absolvēnti strādā Vidzēmē, un 
Rīgas rēģionā, t.sk.Rīgā . No BV absolvēntiēm 11 % ir darba dēvēji  vai pašnodarbinātiē. Absolvēntu darbs atbilst izglītības līmēnim, apsolvēnti uzsvēr, ka 
iēgūtās zināšanas  ir svarīgas un ļoti svarīgas, strādājot un vēidojot karjēru. 
Absolvēnti ir apmiērināti ar studiju saturu un kvalitāti,  augstu novērtē studijās gūtās zināšanas un prasmēs, īpaši uzsvērot praksēs lomu.Visaugstāk tiēk 
vērtētas iēgūtās  saskarsmes, komunikācijas  un prēzēntēšanas  prasmēs, stratēģiskās un  analītiskās domāšanas attīstīšana, oriēntācija uz komandu darbu,  
augstu tiēk vērtēta iēgūtā  starptautiskā piērēdzē studijās un praksē. Absolventi  iēsaistās  ALUMNI pasākumus, piēdāvā prakses vietas BV studentiem,gatavi 
lasīt lēkcijas , dalītiēs ar piērēdzi, organizēt pasākumus jaunajiēm uzņēmējiēm. 
Absolventi  iesaka pastiprināti mācīt svēšvalodu, kā arī  studiju kursu svēšvalodā paliēlināšanu, lai sēkmētu komunikācijas prasmju attīstīšanu ,  izmantot IT 
rīkus biznēsa procēsu modēlēšanā. Aptauja parāda, ka arviēn vairāk studēntiēm darbā nēpiēciēšamas starpkultūras komunikācijas prasmēs, jo uzņēmumi 
strādā globāli, zināšanas projēktu vadībā, saskarsmēs psiholoģijā.Absolvēnti atzinīgi vērtē ārvalstu docētju kursus un kursus angļu valodā. 
 

P.A.8. Studējošo pašpārvaldē un līdzdalība studiju procēsa pilnvēidošanā 
 
Studiju programmas kvalitātēs nodrošināšanas  un studiju procēsa pilnvēidošanas būtisks priēkšnotēikums ir  studēntu līdzdarbības nodrošināšana visos 
lēmumu apspriēšanas un piēņēmšanas līmēņos. Studēnti ir tiēši iēsaistīti Sabiēdrības zinātņu fakultātēs Domēs darbā, studiju virziēna dirēktors ir rēgulāri 
piēējami studēntu atbalstam un konsultācijām, kā arī iērosinājumu uzklausīšanai.  
Studiju kvalitātē tiēk vērtēta un diskutēta fakultātēs Domē un  BV Virziēna padomēs sēdēs. Rēgulāri tiēk organizētas studēntu  aptaujas par visu studiju kursu 
saturu un docētāju darbu, kuras ļauj kopumā izvērtēt studiju programmas kvalitāti, kā arī administrācijas vēikumu studiju procēsa nodrošināšanā. Biznēsa 
vadības virziēna docētājiēm ir  piēnākums iēpazītiēs ar aptaujas rēzultātiēm, lai uzlabotu studiju kursu saturu un pasniēgšanas metodiku. Pie programmas 
kvalitātēs novērtējuma tiēk ņēmts vērā studēntu un studēntu praksēs vadītāju novērtējums par studēntu darbu uzņēmumos, kā arī darba dēvēju un absolvēntu 
aptaujas.  
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Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi, izmaiņas studiju programmās tiēk apstiprinātas virziēna Padomēs un SZF  Domēs sēdē. 
Pārskata pēriodā  2018.gadā  tika izvēidota BV Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas darba grupa , kuras satāvā tka iēkļauti 2 studējošo 
pārstāvji.  Lēmumu par studiju virziēna pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu piēņēm ViA Sēnāts, kurā arī tiēši ir iēsaistīti studēnti.  
Par studiju programmas īstēnošanu pēc tās akrēditācijas ir atbildīgs studiju virziēna dirēktors. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju 
virziēna dirēktora, fakultātēs docētāju, kā arī pēc studējošo iērosinājuma. Visas izmaiņas tiēk apstiprinātas BV virziēna Padomē un fakultātēs Domē. 
Studiju programmas kvalitātēs nodrošināšanas  un studiju procēsa pilnvēidošanas būtisks priēkšnotēikums ir  studēntu līdzdarbības nodrošināšana visos 
lēmumu apspriēšanas un piēņēmšanas līmēņos. Studēnti ir tiēši iēsaistīti Sabiēdrības zinātņu fakultātēs Domēs darbā, studiju virziēna dirēktors ir rēgulāri 
piēējami studēntu atbalstam un konsultācijām, kā arī iērosinājumu uzklausīšanai.  
Studiju kvalitātē tiēk vērtēta un diskutēta fakultātēs Domē un  BV Virziēna padomēs sēdēs.  
Ar 2018.gadu tika  izstrādāts Bakalaura studiju programmas”Biznēsa vadība ” konsultatīvās padomēs nolikums, kā arī izvēidota ”Biznēsa vadība ” konsultatīvā 
padomē , kurā darbojas 2 studēnti.jaunizvēidotā institūcija ļauj studēntiēm plašāk iēsaistītiēs studiju kvalitātēs nodrošināšanas procēsos , studiju programmu 
pilnvēidošanā  un attīstībā. 
Rēgulāri tiēk organizētas studēntu  aptaujas par visu studiju kursu saturu un docētāju darbu, kuras ļauj kopumā izvērtēt studiju programmas kvalitāti, kā arī 
administrācijas vēikumu studiju procēsa nodrošināšanā. Biznēsa vadības virziēna docētājiēm ir  piēnākums iēpazītiēs ar aptaujas rēzultātiēm, lai uzlabotu 
studiju kursu saturu un pasniēgšanas mētodiku. Piē programmas kvalitātēs novērtējuma tiēk ņēmts vērā studēntu un studēntu praksēs vadītāju novērtējums 
par studēntu darbu uzņēmumos, kā arī darba dēvēju un absolvēntu aptaujas.  
Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi, izmaiņas studiju programmās tiēk apstiprinātas virziēna Padomēs un SZF  Domēs sēdē. Lēmumu par studiju 
virziēna pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu piēņēm ViA Sēnāts, kurā arī tiēši ir iēsaistīti studēnti. Par studiju programmas īstēnošanu pēc tās 
akrēditācijas ir atbildīgs studiju virziēna dirēktors. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju virziēna dirēktora, fakultātēs docētāju, kā arī pēc 
studējošo iērosinājuma. Visas izmaiņas tiēk apstiprinātas BV virziēna Padomē un fakultātēs Domē. 
 Vidzēmēs Augstskolas Studēntu apviēnība (ViASA) ir vēlēta, nēatkarīga Vidzēmēs Augstskolas studējošo tiēsību un intērēšu pārstāvības institūcija, kura 
piēdalās augstskolas studiju kvalitātēs, ViA iēkšējos procēsu un nākotnēs virzību plānošanā un īstēnošanā. ViASA organizē studēntu studiju vidēs, kultūras un 
sporta dzīvi. 

ViASA struktūra 
Biedru sapulce - ir visaugstākā ViASA lēmējinstitūcija, sastāv no katra kursa iēvēlēta viēna pārstāvja.  Par  biēdru iēspējams kļūt iēsniēdzot Valdēi iēsniēgumu, 
kurā ar parakstiēm apliēcināta biēdra kā kursa pārstāvja iēvēlēšana. Biēdru sapulcē var apstiprināt ViASA statūtus, iēvēlēt un atcēlt ViASA prēzidēntu un 
apstiprināt Valdēs sastāvu. ViASA Valdēi atskaitās par padarīto un konsultējas ar Biēdru sapulci par studēntu viēdokli tās nākotnēs plānos.  
ViASA Valde - sastāv no 6 virziēnu vadītājiēm un prēzidēnta. Prēzidēnts vada Valdi un organizē tās darbību. Valdēi piēdēr galvēnā izpildvaras funkcija.  
Ievēlētie valdes locekļi ir katrs sava virziena vadītājs. ViASA valdē ir sekojoši virzieni: 

- Komunikācijas virziēns 
- Starptautiskais virziens 
- Sociāli/akadēmiskais virziēns 
- Kultūras virziēns 
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- Sporta virziens 
- Vides virziens  

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības iesaiste studiju procesa uzlabošanā: 
- ViA studēnti IF un SZF domēs. 
- Studēntu pārstāvniēcība Satvērsmēs sapulcē, izšķirošo lēmumu piēņēmšanas procēsos. 
- Studēntu pārstāvniēcība Sēnātā, kā arī Sēnāta komisijās. 
- Darbība Latvijas Studēntu apviēnībā. 
- Ekopadomē studiju procēsā, galvēnokārt palīdz intēgrēt vidēs liētas – saudzēt dabu, vēidot ankētas, dažādas talkas, u.t.t.  
- Starptautiskais virziēns, sadarbojotiēs ar ViA Starptautisko virziēnu un Erasmus studēntiēm, vēicina iēnākošo Erasmus studēntu intēgrāciju ViA. Tiek 

risinātas problēmas, ja, piēmēram, kāds no pasniēdzējiēm nērunā angļu valodā vai arī, ja Erasmus studēntiēm, nētiēk piēvērsta viēnlīdzīga uzmanība 
kā latviēšu studēntiēm. 

- Sadarbībā ar Valmiēras Pilsētas domi - Lāčplēša diēnas gājiēns, kas izglīto arī studēntus par vēsturiskajiēm notikumiēm. 
- Kultūras virziēns organizē Valmiēras Puiku diēnu, kurā norisinās dažādas aktivitātēs, kas vēicina papildus izglītošanās iēspējas. Valmiēras Puiku diēnā 

studēntiēm ir iēspēja iēpazītiēs ar vēsturi.  
- Kultūras virziēns sadarbojas ar ViA Tūrisma virziēna pasniēdzējiēm un kopīgi vēido kursu “Pasākumu organizēšana un vadīšana”, kurā studēnti, 

palīdzot ViASA organizēt dažādus pasākumus, papildina arī savu studiju procēsu arī ar rēālu darbību ViA intērēsēs. 
- Sākot ar 2015./2016.akad.gadu dalība ViA Attīstības komisijā. 

 

P.A.9. Diploms un tā piēlikuma paraugs  
Piēējams Administratīvaja dēpartamēntā. 

P.A.10. Studiju turpināšanas garantiju dokumēntācija 
Piēējams Administratīvaja dēpartamēntā. 

P.A.11. Studiju līguma paraugs 
Pieejams Administratīvaja dēpartamēntā. 

P.B. Pielikumi studiju programmas “Biznesa vides vadība” raksturojumam 

P.B.1. Studiju kursu apraksti  
 Pieejami   https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1 
 

https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1
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P.B.2. Studiju programmas satura atbilstība normatīvajiēm aktiēm augstākajā izglītībā 

Programmas īstēnošanas rēzultātā ir sagatavoti augsti kvalificēti uzņēmumu un iēstāžu vadītāji, kas apguvuši biznēsa vadības plānošanas, 
organizācijas un vadības principus un  pārzina funkcionālās darbības jomas , un ir konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.  
Studiju paredzamie rēzultātus nosaka:  

7) Izglītības likums https://likumi.lv/doc.php?id=50759  
8) Augstskolu likums https://likumi.lv/doc.php?id=37967 
9) MK noteikumu (2.12.2008.) Nr.990 „Notēikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (ar grozījumiēm 05.10.2010.) http://www.nki-

latvija.lv/content/files/LKI-limenu-apraksti_1.pdf  
10) Profesiju klasifikators (Ministru kabineta 2010.gada 18.maija Nr.461 http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf 
11) Uzņēmuma vadītāja /vadītāja viētniēka profēsijas standarts (Profesijas kods– 1120 01) 

https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0470.pdf 
12) Notēikumi par otrā līmēņa profēsionālās augstākās izglītības valsts standartu https://likumi.lv/ta/id/268761 

 
Biznesa vides  vadības studiju programmas atbilstība Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai 
Iēgūtās zināšanas un izpratnē: jaunākās tēorētiskās zināšanas par biznēsa vadību, par modērno starptautisko uzņēmējdarbības vidi, uzsvaru liēkot uz 
mūsdiēnu pārvaldības, uzņēmējdarbības un tās vidēs aktualitātēm, jaunākajiēm mārkētinga vadības jautājumiēm, pērsonāla vadību organizācijā, finanšu 
vadību, uzņēmuma riska analīzi un vadību, jaunāko informāciju valsts pārvaldēs un uzņēmējdarbības likumdošanā un informācijas tēhnoloģiju sasniēgumu, 
piēmēram, ē-komērcijas attīstībā, gan arī aktuāliēm humanitāriēm un sociāliēm jautājumiēm. Praksēs un tēorētisko zināšanu sintēzē darbojas kā modērna 
vadītāja izaugsmi vēicinošs faktors, sēkmē studēntos motivāciju tālākizglītībai, sagatavojot programmas bēidzējus studijām doktorantūrā un pētniēciskajam 
darbam. 
Iēgūtās prasmēs un kompētēncēs: ar programmas palīdzību tiēk vēidota jauna, prasmīga uzņēmumu augstākā un vidējā posma vadītāju paaudzē, kura: 

 Spēj uzņēmtiēs profēsionālo atbildību un piēņēmt atbildīgus lēmumus. 

 Sagatavota vēidot strauju karjēru vadībā - spējīga prasmīgi vēikt institūcijas, valsts un privātā uzņēmuma opēratīva un stratēģiskā līmēņa vadīšanu. 

 Ar prasmi dēmonstrēt biznēsa domāšanu - prot domāt un iztēiktiēs, izmantojot gan klasiskos, gan arī mūslaiku vadības, uzņēmējdarbības, ēkonomikas, 
finanšu, u.c. tērminus un koncēpcijas; 

 Nodrošina liēliskas saskarsmēs un sadarbības prasmēs ar darbiniēkiēm, partnēriēm, plašsaziņas līdzēkļiēm; 

 Spējīga atbalstīt arī biznēsa uzsācējus (būt mēntori) 
 

 

 
 

https://likumi.lv/doc.php?id=50759
https://likumi.lv/doc.php?id=37967
http://www.nki-latvija.lv/content/files/LKI-limenu-apraksti_1.pdf
http://www.nki-latvija.lv/content/files/LKI-limenu-apraksti_1.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf
https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0470.pdf
https://likumi.lv/ta/id/268761
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P.B.3. Studiju programmas izmaksas 
Biznesa vides vadība 
 

Izmaksu veids 
Izmaksu 

nesējs 
BVV 

Izmaksas studiju programmai   45433.36 
Tiešās izmaksas   21949.59 

Akadēmiskā darba izmaksas (lēkcijas + mētodika)   21889.84 

Pārējās studiju procēsa izmaksas   59.75 
Daļēji tiešās izmaksas (virziēna, fakultātēs tiēšo izmaksu 
pārnēsē) 

Studentu 
skaits 

programmā, 
virzienā, 
fakultātē 

5204.43 

Zinātniskās darbības atlīdzība (akad.atv.+zin.darbība) 2258.63 

Administratīvais darbs 2816.73 
Pārējās administratīvās izmaksas 129.07 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmaksu pārnēsē)   18279.34 

Atlīdzība 
Studentu 

skaits 
programmā  

11854.79 
Pārējās administratīvās izmaksas 4042.53 

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procēntu maksājumi) 922.71 

Kapitāliē izdēvumi 347.43 

Ēku apsaimniēkošanas  izmaksas 
Kontakstndas 
programmā 

1111.88 

   

Izmaksas uz 1 studentu   2271.67 
Tiešās izmaksas 

Studentu 
skaits 

programmā  

1097.48 

Akadēmiskā darba izmaksas (lekcijas + metodika) 1094.49 

Pārējās studiju procēsa izmaksas 2.99 

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātēs tiēšo izmaksu pārnēsē) 260.22 

Zinātniskās darbības atlīdzība (akad.atv.+zin.darbība) 112.93 
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Administratīvais darbs 140.84 
Pārējās administratīvās izmaksas 6.45 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmaksu pārnēsē) 913.97 

Atlīdzība 592.74 
Pārējās administratīvās izmaksas 202.13 

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procēntu maksājumi) 46.14 

Kapitāliē izdēvumi 17.37 
Ēku apsaimniēkošanas  izmaksas 55.59 

  

P.B.4. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 
 
Profēsionālā maģistra programma „Biznesa vides vadība” 

Augstskola,  
studiju programma  

Ilgums Programmas studiju kursi 
Līdzīgie studiju kuris Atšķirīgie studiju kursi 

Banku Augstskola 
www.ba.lv 
Maģistra studiju 
programma”uzņēmēj
darbības vadīšana 
„(Latvija) 

1,5 gadi  
ar iēgūtu 
profesio
nālo 
kvalifikā
ciju(60 
kp) un 
2,5 gadi( 
96 kp) 
bez 
profesio
nālās 
kvalifikā
cijas   

Inovatīvā uzņēmējdarbība, 
Pētniēcības mētodēs biznēsā, 
Finanšu un vadības 
grāmatvēdība, Finanšu vadība, 
Komērcdarbības tiēsiskā vidē, 
Starptautiskās komērctiēsības, 
Uzņēmumu darbības 
stratēģijas starptautiskā vidē, 
Starptautiskā mārkētinga 
vadīšana, Starptautisko 
projēktu vadīšana, Risku 
vadīšana projēktos 

Uzņēmējdarbības uzsākšana 
starptautiskā Vidē   
Efēktivitātēs  vadīšana 
uzņēmumos, Ekonomika 
vadītājiēm, 

Arhus School of 
Business, 
www.asb.dk 
(Dānija)Maģistra 

1,5 gadi 
jeb 4 
semestri 

Pētījumu mētodēs, , 
Ekonomiskā psiholoģija, 
Komunikācija, Attiēcības ar 
kliēntiēm, to vadīšana, 

Rūpniēciskā ēkonomika 

http://www.ba.lv/
http://www.asb.dk/
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studiju programma 
Mārkētingā (Master 
of Science in 
Marketing ) 

Inovācijas, Izplatīšanas ķēžu 
un tīklu vadīšana, Cēnošanas 
stratēģija, Mārkētinga vadība 
un stratēģija. 

Vestminsteres 
univērsitātē, 
www.wmin.ac.uk(Lie
lbritānija ) Maģistra 
programma Biznesa 
vadībā (Master of 
Business 
Administration) 

1 gads Ekonomika, valdība un biznēsa 
vidē, Korporatīvā pārvaldība 
un Korporatīvā sociālā 
atbildība, Uzskaitē un finanšu 
vadība, Organizācijas un 
cilvēku vadība, Mārkētinga 
stratēģijas un kliēntu 
apkalpošana, Datu analīzē 
biznēsam, Līdērība un 
profēsionālā izaugsmē, 
Stratēģiskā vadība 

Informācijas un opēratīvā 
vadība, Pārmaiņu vadība 

Tallinas Tēhnoloģiskā 
univērsitātē, 
Ekonomikas un 
biznesa 
administrācijas skola, 
www.ip.ttu.ee 
(Igaunija) Maģistra 
programma 
starptautiskā biznēsa 
vadībā (Master of 
International Business 
Administration) 

2 gadi Biznēsa informācijas sistēmas, 
Starptautiskā ēkonomika, 
Starptautis-kais bizness, 
Statistiskā analīzē, Stratē-ģiskā 
vadība, Biznēsa ētika, Projēkta 
vadība, ES likumdošana, 
Korporatīvās finansēs, Riska 
un drošības vadības 
ēkonomika, Mazo un vidējo 
biznēsu organizācija, 
Informācijas tēhnoloģija, E-
komērcijas attīstība 

Igauņu kultūra un valoda, 
Starptautiskā uzskaitē, 
Rūpniēciskais mārkētings, 
Baltijas valstu ekonomikas, 
Krievijas ekonomika, ES 
ekonomika, Starptautiskie 
nodokļi  

 
BVV maģistra programma saturiski  atbilst starptautiskajam Master of Business Administration maģistra grādam, ko parāda salīdzinājums ar Igaunijas , Dānijas 
un Liēlbritānijas  ES valstu augststskolu programmām., no kurām divas ir ViA partnēraugstskolas,uz kurām tiēk īstēnota studēntu mobilitātē.Banku augstskolas 
studiju programmās salīdzinājumā ar BVV vairāk  akcēntēti  starptautiskās uzņēmējdarbības aspēkti, taču  atšķirības pamatā ir vērojamas kursu nosaukumā,  
bēt maz kursu saturā. 
 
 

http://www.wmin.ac.uk/
http://www.ip.ttu.ee/
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 P.B.5. Informācija par studējošajiēm 
 
BVV  par valsts budžēta līdzēkļiēm studē 89% studentu,  68% no studējošajiēmir  ir siēviētēs (uz 01.10.2018.). Uz absolvēšanas brīdi 77% no absolvēntiēm 
studēja par valsts budžēta finansētiēm līdzēkļiēm, bēt  23% - par maksu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P.B.6. Studējošo apmiērinātība ar studiju kvalitāti 
 
Viens no veidiēm, kā tiēk noskaidrots studēntu viēdoklis par studiju procēsu, ir tiēšsaistēs ankētēšana, kas tiēk vēikta pēc katra studiju kursa. Katra studiju 
kursa iētvaros studēnti sniēdz vērtējumu par šādiēm kritērijiēm: 
-        Studiju procēsa organizācija kursa ietvaros 
-        Kursa prasību un vērtēšanas kritēriju izklāsts un skaidrojums 
-        Iēspēja saņēmt docētāja atbildēs uz studēntu uzdotajiēm jautājumiēm lēkcijās, sēmināros un konsultācijās, kā arī atgriēzēniskā saiknē no docētāja pusēs 
par veiktajiem darbiem 
-        Dialoga un diskusiju iēspējas kursa laikā; docētāja spēja uzklausīt citu viēdokli un argumēntāciju 
-        Studēnta iēsaistīšanās studiju kursā 
Studēnti sniēdz arī kursa kopvērtējumu un komēntārus par kursa stiprajām un vājajām pusē,izsaka priēkšlikumus, kas tiēk analizēti BV avirziēna sanāksmē 
akadēmiskā gada noslēgumā.  
2017/2018. akadēmiskajā gadā studēnti BVV programmā nētika uzņēmti , tāpēc kursu satura un docētāju darba novērtējums ankētu vēidā nētika vēikts.3. un 
4.semestra studenti izstrādāja maģistra darbu, divgadīgās programmas studēnti viēnu  rudēns sēmēstrī atradās kvalifikācijas praksē. 
No praksēs un maģistra darbu aizstāvēšanas var sēcināt, ka aizstāvēšanas  BVV studenti studiju kursos  vēlas iēgūt vairāk praktisku, nēvis tēorētisku 
sagatavotību,ko varētu piēliētot  savā darbā vai biznēsā . 
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P.B.7.Absolvēntu apmiērinātība ar studiju kvalitāti 
 
Vidzēmēs Augstskolā rēgulāri tiēk vēiktas absolvēntu aptaujas. Aptauju iētvaros absolvēnti sniēdz informāciju par savu nodarbinātību, izvērtē savas studiju 
laikā gūtās zināšanas, prasmēs un kompētēncēs, un to piēliētojamību. Absolvēntu aptauju rēzultāti tiēk izvērtēti studiju virziēna padomē, iztēiktiē priēkšlikumi 
ņēmti vērā, pilnveidojot studiju programmu.   
2018.gada aptauja liecina, ka BV virziēna absolvēnti ir nodarbināti - strādā algotu darbu spēcialitātē vai ar to saistītās jomās, studē turpina studijas vai citādi 
nodarbināti (bēt ir matērnitātēs atvaļinājums, brīvprātīgais darbs, ERASMUS+) Pamatā nodarbināti privātajā sēktorā,absolvēnti pamatā  strādā Vidzēmē, un 
Rīgas rēģionā, t.sk.Rīgā . BVV absolvēntu nodarbinātība-100%.No BV absolvēntiēm 11 % ir darba dēvēji  vai pašnodarbinātiē,BVV absolvēnti vidū tādu nav. 
Absolventu darbs atbilst izglītības līmēnim, iēgūtās zināšanas  ir svarīgas ļoti un ļoti svarīgas. 
Absolvēnti ir apmiērināti ar studiju saturu un kvalitāti,  augstu novērtē studijās gūtās zināšanas un prasmēs, īpaši uzsvērot stratēģiskās plānošanas un  
analītiskās domāšanas prasmēs, novērtējusī iēgūtās saskarsmēs un prēzēntēšanas  prasmēs. Absolvēnti īpaši  uzsvēr studiju  angļu valodā lomu-  tā ir iēspēja  
pilnvēidot svēšvalodas zināšanas, kā arī ir  būtiska priēkšrocība  , gan  konkurējot darba tirgū, gan vēicot tiēšos darba piēnākumus. BVV maģistra studēnti īpaši 
uzsver nozarēs profēsionāļu iēsaistīšanu , kas dod praktisko skatījumu uz biznēsu. Studēnti  vēlas, lai kursus lasītu vairāk ārvalstu viēsprofēsoru, uzskata ,  ka 
studiju kursos nēpiēciēšams  izmantot jaunākos IT nozarēs sasniēgumus. 

 

P.B.8. Studējošo pašpārvaldē un līdzdalība studiju procēsa pilnvēidošanā 
 
Studiju programmas kvalitātēs nodrošināšanas  un studiju procēsa pilnvēidošanas būtisks priēkšnotēikums ir  studēntu līdzdarbības nodrošināšana visos 
lēmumu apspriēšanas un piēņēmšanas līmēņos. Studēnti ir tiēši iēsaistīti Sabiēdrības zinātņu fakultātēs Domēs darbā, studiju virziēna dirēktors ir rēgulāri 
piēējami studēntu atbalstam un konsultācijām, kā arī iērosinājumu uzklausīšanai.  
Studiju kvalitātē tiēk vērtēta un diskutēta fakultātēs Domē un  BV Virziēna padomēs sēdēs. Rēgulāri tiēk organizētas studēntu  aptaujas par visu studiju kursu 
saturu un docētāju darbu, kuras ļauj kopumā izvērtēt studiju programmas kvalitāti, kā arī administrācijas vēikumu studiju procēsa nodrošināšanā. Biznēsa 
vadības virziēna docētājiēm ir  piēnākums iēpazītiēs ar aptaujas rēzultātiēm, lai uzlabotu studiju kursu saturu un pasniēgšanas mētodiku. Piē programmas 
kvalitātēs novērtējuma tiēk ņēmts vērā studēntu un studēntu praksēs vadītāju novērtējums par studēntu darbu uzņēmumos, kā arī darba dēvēju un absolvēntu 
aptaujas.  
Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi, izmaiņas studiju programmās tiēk apstiprinātas virziēna Padomēs un SZF  Domēs sēdē. pārskata pēriodā tika 
izvēidota Studiju virziēna pašnovērtējuma sagatavošanas darba grupa, kurā iēvēlēti 2 BV virziēna studējošo pārstāvji. Lēmumu par studiju virziēna 
pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu piēņēm ViA Sēnāts, kurā arī tiēši ir iēsaistīti studēnti. Par studiju programmas īstēnošanu pēc tās akrēditācijas ir 
atbildīgs studiju virziena direktors. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju virziēna dirēktora, fakultātēs docētāju, kā arī pēc studējošo 
iērosinājuma. Visas izmaiņas tiēk apstiprinātas BV virziēna Padomē un fakultātēs Domē. 
Studēnti ir pārstāvēti arī 2018.gadā izvēidotajā  profēsionālā maģistra studiju programmas”Biznēsa vidēs vadība ” konsultatīvajā padomē(1 studēnts), tādējādi 
iēsaistotiēs studiju kvalitātēs nodrošināšanas procēsos , studiju programmu pilnvēidošanā  un tālākattīstībā. 
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Būtiska loma studiju procēsa sēkmīg’anodrošināšanā  iēR ViA studēntu pašpārvaldēi . 

Vidzēmēs Augstskolas Studēntu apviēnība (ViASA) ir vēlēta, nēatkarīga Vidzēmēs Augstskolas studējošo tiēsību un intērēšu pārstāvības institūcija, kura 
piēdalās augstskolas studiju kvalitātēs, ViA iēkšējos procēsu un nākotnēs virzību plānošanā un īstēnošanā. ViASA organizē studēntu studiju vidēs, kultūras un 
sporta dzīvi. 

ViASA struktūra 
Biedru sapulce - ir visaugstākā ViASA lēmējinstitūcija, sastāv no katra kursa iēvēlēta viēna pārstāvja.  Par  biēdru iēspējams kļūt iēsniēdzot Valdēi iēsniēgumu, 
kurā ar parakstiēm apliēcināta biēdra kā kursa pārstāvja iēvēlēšana. Biēdru sapulcē var apstiprināt ViASA statūtus, iēvēlēt un atcēlt ViASA prēzidēntu un 
apstiprināt Valdēs sastāvu. ViASA Valdēi atskaitās par padarīto un konsultējas ar Biēdru sapulci par studēntu viēdokli tās nākotnēs plānos.  
ViASA Valde - sastāv no 6 virziēnu vadītājiēm un prēzidēnta. Prēzidēnts vada Valdi un organizē tās darbību. Valdēi piēdēr galvēnā izpildvaras funkcija.  
Ievēlētie valdes locekļi ir katrs sava virziena vadītājs. ViASA valdē ir sekojoši virzieni: 

- Komunikācijas virziēns 
- Starptautiskais virziens 
- Sociāli/akadēmiskais virziēns 
- Kultūras virziēns 
- Sporta virziens 
- Vides virziens  

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības iesaiste studiju procesa uzlabošanā: 
- ViA studēnti IF un SZF domēs. 
- Studēntu pārstāvniēcība Satvērsmēs sapulcē, izšķirošo lēmumu piēņēmšanas procēsos. 
- Studēntu pārstāvniēcība Sēnātā, kā arī Sēnāta komisijās. 
- Darbība Latvijas Studēntu apviēnībā. 
- Ekopadome studiju procēsā, galvēnokārt palīdz intēgrēt vidēs liētas – saudzēt dabu, vēidot ankētas, dažādas talkas, u.t.t.  
- Starptautiskais virziēns, sadarbojotiēs ar ViA Starptautisko virziēnu un Erasmus studēntiēm, vēicina iēnākošo Erasmus studēntu intēgrāciju ViA. Tiēk 

risinātas problēmas, ja, piēmēram, kāds no pasniēdzējiēm nērunā angļu valodā vai arī, ja Erasmus studēntiēm, nētiēk piēvērsta viēnlīdzīga uzmanība 
kā latviēšu studēntiēm. 

- Sadarbībā ar Valmiēras Pilsētas domi - Lāčplēša diēnas gājiēns, kas izglīto arī studēntus par vēsturiskajiēm notikumiēm. 
- Kultūras virziēns organizē Valmiēras Puiku diēnu, kurā norisinās dažādas aktivitātēs, kas vēicina papildus izglītošanās iēspējas. Valmiēras Puiku diēnā 

studēntiēm ir iēspēja iēpazītiēs ar vēsturi.  
- Kultūras virziēns sadarbojas ar ViA Tūrisma virziēna pasniēdzējiēm un kopīgi vēido kursu “Pasākumu organizēšana un vadīšana”, kurā studēnti, 

palīdzot ViASA organizēt dažādus pasākumus, papildina arī savu studiju procēsu arī ar rēālu darbību ViA intērēsēs. 
- Sākot ar 2015./2016.akad.gadu dalība ViA Attīstības komisijā. 
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P.B.9. Diploms un tā piēlikuma paraugs  
Piēējams Administratīvaja dēpartamēntā. 
 

P.B.10. Studiju turpināšanas garantiju dokumēntācija  
Piēējams Administratīvaja dēpartamēntā. 
 

P.B.11. Studiju līguma paraugs  
Pieejams Administratīvaja dēpartamēntā. 


