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1. Studiju virziena pilnveide 
1.1.Studiju virziena attīstības stratēģija, mērķi un to saistība ar RTU kopējo stratēģiju 

 
Rīgas Tehniskās universitātes vīzija (skatīt: RTU stratēģija 2014-2020)  līdz 

2020.gadam ir kļūt par Baltijas valstu vadošo zinātnes un inovācijas universitāti. Lai īstenotu 
šo uzstādījumu, stratēģijā ir definēti trīs universitātes mērķi – kvalitatīvs studiju process, 
izcila pētniecība, kā arī ilgtspējīgas inovācijas un komercializācijas aktivitātes.  

Studiju virziena attīstības stratēģijas specifiskie mērķi ir saistāmi ar studiju un 
zinātniskās izcilības nodrošināšanu speciālajā jomā – „Iekšējā drošība un civilā 
aizsardzība”. Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības īstenotu vienotu, mērķtiecīgu 
pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā 
iekārta un teritoriālā integritāte, sabiedrības brīvas attīstības perspektīva, labklājība un 
stabilitāte. Atbilstošs nacionālās drošības stāvoklis ir panākams, sistemātiski plānojot un 
īstenojot vienotu un mērķtiecīgu nacionālās drošības politiku, attīstot mūsdienu drošības videi 
atbilstošas efektīvas valsts drošības iestāžu un aizsardzības spēku struktūras, ievērojot 
Latvijas starptautiskās saistības, kā arī turpinot aktīvu darbību Eiropas un transatlantiskajās 
drošības un aizsardzības institūcijās. Tādējādi nacionālās drošības politika ir iekšpolitisku un 
ārpolitisku pasākumu kopums, kuru mērķis ir apdraudējumu un potenciālo riska faktoru 
apzināšana, to novēršana, pārvarēšana un iespējamās negatīvās ietekmes samazināšana. 
Īstenojot nacionālās drošības politiku, Latvija ievēro starptautisko tiesību principus, kas 
ietverti Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtos, Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas dokumentos, kā arī Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos. Latvijas 
nacionālā drošības politika tiek īstenota, neapdraudot citas valstis.  

 
1.2. Studiju virziena un studiju programmu novērtējums no Latvijas Republikas 

interešu viedokļa 
 

Studiju virziena mērķis ir nodrošināt sistemātisku un secīgu izglītību iekšējās drošības 
un civilās aizsardzības studiju virzienā, kuram ir prioritāri preventīvie pasākumi un spēja 
prognozēt iekšējās drošības un civilās aizsardzības sistēmas attīstību saistot to ar visām 
nozarēm, kurām ir nozīme sabiedrības aizsardzībā. Valsts nacionālās intereses ir nodrošināt 
tās neatkarību un drošību, kas ietver spēju nodrošināt valsts drošību, sabiedrības drošību un 
arī atsevišķo indivīdu drošību. Ekonomiskās stabilitātes nodrošinājums un tādējādi arī 
ekonomiskās drošības stāvoklis, var tikt raksturots ar tautsaimniecības un ekonomisko spēku 
attīstību, kas virzīta uz personu, sabiedrības un valsts vajadzību apmierināšanu. No 
ekonomikas stabilitātes draudu novēršanas viedokļa valsts funkcijas, kurus veic ekonomiskās 
drošības nodrošinājumam, ar tiesiskā regulējuma un vai citu instrumentu palīdzību, ir 
aizsardzība, ar to saprotot arī īpašuma tiesību aizsardzību un intelektuālā īpašuma aizsardzību. 
Šeit liela nozīme ir VID muitas dienestu darbībai kontrafaktu atklāšanā un novēršanā, kā arī 
darbībai ekonomisko interešu aizsardzībai  kā patērētāju tiesību, konkurences un korupcijas 
risku novēršanai, brīvai preču kustības un godīgās tirdzniecības aizsardzībai, darba ņēmēju 
interešu aizsardzībai. Mūsdienu sabiedrības interesēs ir arī atvērtas ekonomikas pārmērīguma 
draudu novēršana, cīņa pret terorismu tai skaitā, dubultā pielietojuma un aizliegto preču 
ievešanas vai tranzīta draudu novēršana, kur izšķiroša loma ir muitas dienestiem. Savukārt 
nodokļu dienestiem ir liela loma valsts finanšu sistēmas stāvokļa apdraudējumu novēršanā un 
sabiedrības uzticēšanās nodrošinājumā. Studiju virziena, tai skaitā studiju programmu 
„Muitas un nodokļu administrēšana” efektīva darbība ir mūsdienīgs veids kā savstarpēji 
sadarboties augstākās izglītības iestādei, nodokļu un muitas dienestiem un uzņēmējiem,  
aizstāvot vienam otra intereses, veicinot starptautisko tirdzniecību, uzlabojot ekonomiskās 

http://www.rtu.lv/content/view/508/949/lang,lv/
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drošības pasākumu kvalitāti, nodrošinot gan valsts, gan privāto sektoru ar kompetentiem un 
kvalificētiem speciālistiem. Minētais pilnībā atbilst Latvijas nacionālai prioritātei "Cilvēka 
drošumspēja", kas ir vērsta uz to, lai paaugstinātu Latvijas iedzīvotāju spēju adaptēties strauji 
mainīgajai ārējai videi, nodrošināt sabiedrības attīstību.  

Tāpat, kā iekšējas drošības komponente, saprotama arī tehnogēnās vides drošība. 
Viena no cilvēka pamattiesībām, kā norādīts LR Satversmē, ir viņa dzīvības un veselības 
aizsardzība. Studiju virziena ietilpstošas programmas „Drošības inženierija” pamatmisija - 
sagatavot augstas kvalifikācijas vecākos darba aizsardzības speciālistus, kuru zināšanas darba 
aizsardzības jomā nepieciešamas tautsaimniecībā, lai katrā darba vietā tiktu garantēti veselībai 
un dzīvībai droši darba apstākļi arī pilnībā atbilst nacionālo interešu formulējumam. Tāpat 
nacionālās drošības sistēmas darbība balstās uz civilmilitāro sadarbību, t.i., efektīvas 
savstarpējās sadarbības koordinācijas, vienotas izpratnes par kopējiem mērķiem un dalītas 
atbildības par mērķu sasniegšanas rezultātiem principiem.  

Studiju virzienā iesaistītās programmas „Drošības inženierija”, „Ugunsdrošība un 
civilā aizsardzība” un profesionālā maģistra studiju programma „Darba aizsardzība” izpilda 
valstī noteiktās likumdošanas prasības, kuras noteiktas „Darba aizsardzības likumā” (pieņemts 
20.06.2001., spēkā no 01.01.2002.), „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (pieņemts 
24.10.2002., spēkā no 01.01.2003.), „Ugunsdrošības noteikumos” (MK not.N238. pieņemti 
17.05.2016.), „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā” (spēkā no 
01.10.2016.) „Ugunsdrošības noteikumos” (MK not.Nr82. pieņemti 17.02.2004.), „Civilās 
aizsardzības likumā” (pieņemts 05.10.2007., spēkā no 01.01.2007.) un Apmācības kārtība 
darba aizsardzības jautājumos” (MK not.Nr.749 pieņemti 10.08.2010.).  

Ņemot vērā, ka studiju virzienā ietilpstošas studiju programmas „Muitas un nodokļu 
administrēšana” un „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” ir unikālas Latvijā, 
programmas absolventu konkurētspēja ir ļoti augsta un tas dod iespējas attīstīt nacionālās 
drošības sistēmas darbību arī turpmāk. 

 
1.3.Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena tālākai attīstībai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 
1. Kā svarīgāko zinātnisko pētījumu virzienu noteikt problēmas, kas saistītas ar 

ekonomisko drošību. 
2. Attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti, veicinot zinātnisko darbību, paaugstinot 

pētniecības personāla potenciālu, stiprinot doktorantūru un plaši iesaistot studentus zinātniski 
pētnieciskajā darbā.  

3. Paplašināt zinātnisko sadarbību ar pasaulē vadošajiem zinātnes un pētniecības centriem, 
valsts un sabiedriskajām institūcijām un uzņēmumiem, īstenojot kopīgus pētniecības projektus 
iekšējas drošības jomā.  

4. Turpināt pilnveidot studiju programmas ar spēcīgu vispārējo un nozares fundamentālo 
kursu bloku un plašu profilējošo izvēles kursu moduļu klāstu ar praktiskās darbības apguves 
daļu.  

5. Attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un nozares 
speciālistus, veicinot mācību spēku starptautisko apmaiņu, sabalansējot studiju, pētnieciskā un 
administratīvā darba slodzi, izveidojot akadēmiskā personāla pedagoģiskās un profesionālās 
izaugsmes sistēmu.  

6. Veidot stimulējošu studiju vidi, piedāvājot studējošajiem modernus mācību materiālus, 
veicinot e-studiju līdzekļu izmantošanu, nodrošinot pieeju modernam laboratoriju 
aprīkojumam.  

7. Veicināt tālākizglītības un mūžizglītības programmu attīstību, izmantojot universitātē 
uzkrāto pieredzi un zināšanas.  
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8. Nodrošināt studiju programmu starptautisko pieejamību un atpazīstamību, atbalstot 
studiju programmu un atsevišķu kursu īstenošanu svešvalodās, ārzemju studentu 
piesaistīšanu, veidojot ilgtspējīgu sadarbību ar ārzemju augstskolām, īstenojot kopējas studiju 
programmas un studentu apmaiņu.  

9. Veicināt nacionālo un starptautisko RTU atpazīstamību, pilnveidojot un attīstot 
sadarbību ar ārzemju universitātēm, kuras specializējušās iekšējās drošības, muitas un 
nodokļu jomā, t.sk., kopīgu zinātnisko konferenču organizēšanā, studentu un pasniedzēju 
apmaiņā, prakses organizēšanā, kopīgu mācību līdzekļu izstrādāšanā u.c. 

10. Iegūt lielāku starptautisko atpazīstamību un augstāku novērtējumu dažādos reitingos, 
prioritāri Eduniversal biznesa augstskolu reitingā;  

11. Veicināt starptautisko RTU atpazīstamību aktīvi piedaloties starptautisko organizāciju 
darbā, starptautiskos projektos, tai skaitā Pasaules muitas organizācijas PICARD programmā, 
Ženēvas Bruņoto spēku demokrātiskās kontroles centra, kā arī UNDP un EK projektos 
Centrālās Āzijas valstīs u.c. 
 

1.4.Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam 
RTU ir viena no retajām mācību iestādēm pasaulē, kurā var iegūt augstāko izglītību 

muitas un nodokļu jomā starptautiski akreditētā studiju programmā. Latvijā tā ir vienīgā 
šādas jomas programma. 

2010.gadā RTU bakalaura un maģistra studiju programmas „Muitas un nodokļu 
administrēšana” Pasaules muitas organizācija atzina kā pirmās pasaulē atbilstošu Vienotajiem 
muitnieku profesijas standartiem,  ko apstiprinājušas 177 Pasaules Muitas organizācijas 
dalībvalstis. Pašreiz minētā bakalaura programma ir vienīgā, bet maģistra programma viena 
no divām PMO atzītajām studiju programmām visā ES. 

Grūtības nodrošināt LR VID ar atbilstošiem speciālistiem lielā mērā ir izskaidrojamas ar 
samērā zemo atalgojumu salīdzinājumā ar augstu riska un atbildības pakāpi. Ņemot vērā, ka 
studentu lielākā daļa studē par saviem līdzekļiem, viņi pirmkārt tiek nodarbināti privātajā 
sektorā,  tādēļ budžeta vietu palielināšana, kā arī trīspusējo līgumu slēgšana starp VID, RTU 
un studentu, ļautu zināmā mērā problēmu risināt. 

Neskatoties uz augstākminēto, studiju programmas popularitāte ir ļoti augsta un studiju 
programmu lielākā daļa studentu apgūst par saviem līdzekļiem. Ik gadu, ņemot vērā 
pieteikuma skaitu, profesionālā bakalaura studiju programma “Muitas un nodokļu 
administrēšanas” ir trešā populārākā RTU un septītā starp augstskolu programmām Latvijā. 

Darba devēju konfederācijas (LDDK) veiktajā aptaujā, RTU ir atzīta par darba devēju 
ieteiktāko un atzītāko augstākās izglītības mācību iestādi un šajā reitingā ieņem godpilno 1. 
vietu. Šis ir Latvijas portāla Prakse.lv un LDDK veidots Latvijas augstākās izglītības mācību 
iestāžu novērtējums. Tika izvērtēts, kādas profesijas šobrīd ir nepieciešamas darba tirgū un 
kura augstskola spēj sagatavot vislabākos speciālistu konkurētspējīgiem uzņēmumiem. Šāds 
novērtējums tika izveidots ar mērķi palīdzēt pamatskolu un vidusskolu absolventiem izdarīt 
pareizo profesijas un izglītības iestādes izvēli. Tika atzīts, ka RTU ir paraugs tam, kā tiek 
nodrošināta reāla saite starp studijām un reālo darba tirgu.  

 
1.5.Studiju virziena SVID analīze 

 Studiju virziena un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī virziena 
attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas, katedru, institūtu un fakultātes 
kopīgs uzdevums, kas ietver gan dažādu jautājumu analīzi, gan rezultātu vērtēšanu, gan 
plānošanu. Pamatojoties uz aptauju rezultātiem, tika noteiktas pašreizējās studiju virziena 
programmu realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums, kas 2015./2016. studiju gadā tika 
papildināts. 
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Stiprās puses (papildināts) 
- profesionālā bakalaura studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” 

viena no populārākajām studiju programmām RTU (3. vieta), valstī kopumā (7.-8. vieta). 
 

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma 
RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. 2011.gada oktobrī RTU Senāta sēdē 

tika apstiprināta RTU Kvalitātes politika un notiek darbs pie RTU Kvalitātes rokasgrāmatas.  
Fakultātes un studiju virziena līmenī iekšējo kvalitāti nodrošina fakultātes dome, studiju 

virziena komisija un studiju virziena direktors, studiju programmu direktori, studiju 
programmas īstenojošo institūtu vai katedru administrācija, fakultātes dome. Iekšējās 
kvalitātes kontroli fakultātes un studiju virziena līmenī nodrošina fakultātes dekāna vietnieks 
mācību darbā. 

Rīgas Tehniskajā universitātē ar RTU Senāta 2016. gada 29. februāra Senāta sēdes 
lēmumu ir apstiprināts “Akadēmiskā godīguma kodekss”, kura mērķis ir stiprināt 
akadēmisko kultūru un godīgumu RTU akadēmiskajā vidē, skaidrot akadēmiskā godīguma 
jēdzienu un ar to saistīto rīcību, definēt galvenās procedūras akadēmiskā godīguma 
pārkāpumu izskatīšanā. 

 
1.7.Studiju virzienam pieejamie resursi (t.sk. finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums 
Mācību, zinātniskais un administratīvais darbs notiek IEVF ēkā Kalnciema ielā 6, kas 

ekspluatācijā tika nodota 2008.gada rudenī. No vairāk nekā 30 fakultātes rīcībā esošajām 
mācību telpām 85% ir aprīkotas ar multimediju tehniku – dators ar pieslēgumu internetam un 
skaļruņu sistēmu, projektors, kodoskops vai dokumentu kamera. Tādējādi ir iespējams 
nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu.  

RTU studentiem un akadēmiskajam personālam ir pieejama plaša un moderna RTU 
zinātniskā bibliotēka (Paula Valdena ielā 5), kurā iespēja izmantot gan visa veida izglītojošo 
literatūru, gan elektroniskās abonētās datubāzes, kā arī īslaicīgi izmēģinājuma datubāzes.  

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko 
darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu 
atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā RTU 
studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un visai Latvijas sabiedrībai plašu tradicionālo 
krājumu un elektroniskos resursus inženierzinātnēs un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs. 
Bibliotēka veic arī Inženierzinātņu vidusskolas nodrošināšanu ar mācību materiāliem. Augsti 
kvalificēti bibliotēkas darbinieki sniedz lietotājiem daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, kurus, 
izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un to iespējas, var saņemt arī attālināti. 

No 2014./2015. studiju gada RTU ir pieejama WEB OF SCIENCE datubāze - vadošā 
elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido Thomson Reuters kompānija. 
Datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem un 160 
000 konferenču zinātniskajiem materiāliem 250 disciplīnās dabaszinātnēs, sociālajās un 
humanitārajās zinātnēs.  

Programma A-to-Z nodrošina visiem bibliotēkas lietotājiem vienkāršu un visaptverošu 
bibliotēkā pieejamo tiešsaistes žurnālu sarakstu, kas veidots pēc mācībspēku un studentu 
ieteikumiem. Lietotāji var ātri piekļūt sev interesējošiem e-žurnāliem un to pilnajiem 
tekstiem. Informācija par datubāzēm ir pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiāļu 
bibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Resursi). 
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Studiju process tiek pilnībā nodrošināts ar jaunāko mācību literatūru. Starptautiskās 
sadarbības rezultātā Harward Business Publishing nodrošina mācībspēkiem piekļuvi 
elektroniskajiem resursiem. 

Zinātniskās bibliotēkas struktūru veido Centrālā bibliotēka un Mācību literatūras  un 
nozaru literatūras nodaļa. Bibliotēkai ir 4 filiāles ārpus Rīgas - Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un 
Ventspilī. 

Studentu rīcībā ir arī struktūrvienību metodiskie kabineti un bibliotēkas, kur var 
iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, statistikas materiāliem, grāmatām, 
konferenču materiāliem par ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumiem. IEVF metodiskais 
kabinets, iekārtots Kalnciema ielā 6, 113 telpā, kurš regulāri tiek papildināts ar zinātnisko, 
normatīvo un metodisko literatūru mācību procesa vajadzībām, katedras mācību spēku 
izstrādātie mācību līdzekļi un grāmatas tiek izsniegtas studentiem personīgai lietošanai, kā arī 
muitas konsultatīvā centra speciālās auditorijas un datorzāles, kuras ir savienotas ar Valsts 
speciālo sakaru tīklu. Ar 2015./2016.m.g. ir sākts izmantot daļēji arī VID materiāli tehnisko 
bāzi Rīgā, Talejas ielā 1. 

Metodiskā kabineta datorā 2014./2015. studiju gadā ir uzstādīta IBM SPSS Statistics 
programmatūras pakete, kuru studenti un mācībspēki var izmantot statistiskai analīzei, kā arī 
savu pētījumā iegūto datu apstrādei. Katram fakultātes institūtam ir vēl papildus iekārtots 
metodiskais kabinets, kurā pieejami tieši konkrētās jomas mācību un metodiskie materiāli un 
iepriekšējos gados aizstāvētie bakalaura un maģistra darbi.  

Ārvalstu studentiem, vieslektoriem un universitātes viesiem ir iespēja izmantot renovēto 
RTU dienesta viesnīcu (Āzenes 22a, Rīga).  

No 2015./2016. studiju gada ir atvērta RTU Dizaina fabrika, kas nodrošina fakultātes 
priekšmeta “Jaunu produktu dizains un attīstība” realizāciju, nodrošina studentu biznesa ideju 
prototipēšanu, sekmē sadarbību starp universitāti un uzņēmējiem. 

2015./2016. mācību gadā bija plānots materiāli tehniskā nodrošinājuma jomā izveidot 
mācību laboratoriju autotransporta fiziskajai kontrolei. Šeit bija iespējami divi varianti: 

1.variants: laboratorijas izveide RTU īpašumā esošajā Pulka sētā, atbilstoši pārbūvējot 
divas telpas garāžu korpusā, kā arī MK noteiktajā kārtībā saņemot no VID konfiscētās un 
speciāli kontrabandas pārvadāšanai pārbūvētās automašīnas. 

2.variants: kopīga RTU un VID Tehniskās kontroles centra izveidošana RTU īpašumā 
esošajā teritorijā Ezermalas ielā 6D. Šeit tiktu izveidots Muitas kinoloģiskais centrs, 
Transporta līdzekļu fiziskās kontroles centrs, sporta zāle speciālām vajadzībām u.c. 
Perspektīvā būtu lietderīgi izskatīt jautājumu arī par studentu apmācības un muitnieku 
kvalifikācijas celšanas pārvietošanu no Kalnciema 6 uz Ezermalas 6D, iepriekš veicot 
nepieciešamos pārbūves un remonta darbus. 

 Šim nolūkam jau bija uzsākts konkrēts darbs, lai līdz 2015./2016.mācību gada 
beigām nodrošinātu “Transporta līdzekļu muitas fiziskās kontroles laboratoriju”, taču netika 
realizēts līdzekļu trūkuma dēļ. Tāpat VID neizdalīja mācību vajadzībām speciāli 
kontrabandas pārvadāšanai pārbūvētās vieglās automašīnas. 

Lai nodrošinātu Muitas un nodokļu specialitātes studentu apmācību “Pašaizsardzība”, 
sadarbībā ar RTU Sporta katedru, ar Muitas un nodokļu katedras finansējumu uzsākta treniņu 
telpas, kā arī elektroniskās mācību šautuves tehnikas iegāde un izbūve. 

Notiek darbs, lai Kalnciema ielas 6 - 13. telpā izveidotu Muitas un nodokļu katedras 
tālmācības klasi, kas ļautu veikt apmācību Centrālāzijas valstīs, Baltkrievijā u.c. 

2015./2016. mācību gadā bija plānots materiāli tehniskā nodrošinājuma jomā uzlabot 
ugunsdrošības mācību laboratorijā esošo automātiskās ugunsdzēsības sistēmu, pievienojot tai 
stendu, kurš paredzēts automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas darbības principu un 
uzskatāmas strukturētas shēmas demonstrācijai, pamatmezglu un iekārtu darbības 
atspoguļošanai. Tādēļ bija nepieciešams izgatavot, uzstādīt un pieslēgt UAS stenda 
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komponentus, kā  arī  pieslēgt esošās laboratoriskās ugunsgrēka dzēšanas sistēmas, pie 
uzstādāmā ugunsgrēka kontroles stenda paneļa, mācību auditorijas telpās. Šī iekārta un stends, 
kas paredzēti automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas darbības principu demonstrācijai un 
darbības atspoguļošanai, Latvijā ir unikāla un nepieciešama tikai DCAI mācību laboratorijas 
vajadzībām. Sakarā ar minētās iekārtas sarežģītību un daudzkomponentu struktūru, ir ieilgusi 
iepirkuma procedūra, kuru DCAI turpina īstenot. 

 Ar 2016. gada decembri IEVF atvēra Informācijas un servisa centru Kalnciema ielas 6 
pirmajā stāvā, kas studentiem, darbiniekiem un citiem apmeklētājiem nodrošina 
nepieciešamās informācijas pieejamību un apriti latviešu, angļu un krievu valodā. 

Informācijas centra darbinieki – IEVF studenti – ne tikai sagaida viesus un sniedz 
nepieciešamo informāciju par studiju procesu, telpu plānojumu, svarīgākajām IEVF 
aktualitātēm, bet arī piedāvā kopēšanas, drukāšanas un iesiešanas pakalpojumus.  

Programmu finansējuma avots ir gan valsts budžeta līdzekļi, (2015./2016.m.g. no 818↓ 
studiju virziena programmu studentiem no valsts budžeta tika finansēti 185↓, jeb 22,6 %), gan 
fizisko personu maksa par mācībām. Studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Inženierekonomikas un vadības fakultāte ir noteikusi studiju gada maksu, kas ir: 
 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās: 

2015./16.m.g - 1550€  pilna laika (dienas)  
1200€ nepilna laika (vakara)  
1000€  nepilna laika (neklātienes)  
 Profesionālā bakalaura studijās: 

2015./16.m.g - € 1650  pilna laika (dienas)  
1240 € nepilna laika (vakara)  
1100 € nepilna laika (neklātienes); 
 2.līmeņa profesionālās studijas: 

2015./16.m.g - 1650€ “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”; 
 Maģistra profesionālo studiju programmās: 

2015./16.m.g - 1860€ pilna laika (dienas)  
1300€ nepilna laika (neklātienes)  
1650€ - studiju programmai „Darba aizsardzība”, nepilna laika (neklātiene). 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šogad sāka jauna augstākās izglītības 
finansēšanas modeļa ieviešanu, kas sakārto augstskolu finansēšanas sistēmu. Modelis ir 
balstīts uz trim pīlāriem, no kuriem otrais paredz augstskolām finansējumu par sasniegtajiem 
rezultātiem. 2015.gadā  kopumā 5,5 miljoni eiro piešķirti 16 augstskolām un koledžām, kas 
visveiksmīgāk iesaistījušas pētniecībā un radošajā darbā studentus un jaunos zinātniekus, 
īstenojušas starptautiskos pētniecības projektus un sadarbojušās ar uzņēmējiem. 

Piešķirtais snieguma finansējums stimulēs augstākās izglītības iestādes uzlabot savas 
darbības rezultātus, tiecoties uz izcilību izglītības procesā. Finansējums augstskolām 
aprēķināts pēc vienotiem kritērijiem, ļaujot novērtēt augstskolas devumu politikas mērķu 
sasniegšanā. Saņemto finansējumu augstskolas varēs izmantot attīstības vajadzībām, tai 
skaitā, atbalstot studentu īstenotos inovāciju projektus, pētniecību un radošo darbu. 

Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” finansējuma izmaksas 
redzamas 1.1. tabulā. 

 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

1.1. tabula 
Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” finansējuma izmaksas 

Programma Dotācija 
programmai 

Studiju maksa 
programmai 

Kopā 
finansējums 
programmai 

Izmaksas uz 
1 studentu 

Muitas un nodokļu 
administrēšana - koledža 

0 30369.33€ 30369.33€ 3479.42€ 

Muitas un nodokļu 
administrēšana – profesionālais  
bakalaurs 

317806.70€ 533214.14€ 851020.84€ 5599.06€ 

Muitas un nodokļu 
administrēšana – profesionālais 
maģistrs 

213265.02€ 32141.82€ 245406.84€ 8398.59€ 

Drošības inženierija 
– profesionālais  bakalaurs 

86 421.12 € 8 579.01 € 95 000.13€ 5 599.06€ 

Ugunsdrošība un civilā 
aizsardzība - inženieri 

150 141.76 € 800.00 € 150 941.76 € 5 799.03€ 

Darba aizsardzība 
– profesionālais maģistrs 

0 84 985.96 € 84 985.96 € 5 799.03€ 

1.8.Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

2015.gadā RTU Muitas un nodokļu katedra kļuva par 1. Komponentes vadītāju  Eiropas 
Komisijas finansētajā starptautiskajā robežpārvaldības projektā BOMCA- 9 piecās 
Centrālāzijas valstīs: Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. 
2015g. 26.-27.novembrī RTU pārstāvji piedalījās BOMCA-9 atklāšanas konferencē un 
Vadības grupas sanāksmē, kas notika Biškekā, Kirgizstānā. Konferences laikā tika parakstīts 
BOMCA-9 Konsorcija līgums par savstarpējo sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi, 
Lietuvas muitu, Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru (International Centre for 
Migration Policy Development) un Rīgas Tehnisko universitāti. Kļūstot par vadītāju vienai no 
projekta trijām komponentēm, RTU Muitas un nodokļu katedra līdz 2018.gadam organizēs 
Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un 
mācībspēku apmācības, ekspertu konsultācijas, mācību braucienus, kā arī palīdzēs izveidot 
muitnieku izglītības sistēmu šajās valstīs.  

Pasākumu mērķis ir iepazīstināt Centrālāzijas valstu atbildīgos dienestus ar Eiropas 
Savienības praksi muitas un robežpārvaldības, finanšu plānošanas un kontroles, kā arī 
cilvēkresursu jomās. Kopējo BOMCA-9 projekta vadību nodrošina Latvijas Valsts 
robežsardze. Projekta īstenošanā piedalās arī Lietuvas muita, VID Muitas pārvalde, Pārtikas 
un veterinārais dienests, Portugāles Migrācijas un robežkontroles dienests un Ungārijas 
Iekšlietu ministrija. Projekts ilgst 3 gadus. Kopējais projekta budžets ir gandrīz 5 miljoni eiro; 
no tiem 90,90% tiek finansēti no Eiropas Savienības budžeta. Līdzfinansējumu nodrošina 
projektā iesaistītās dalībvalstis.   

BOMCA-9 programmas ietvaros 2016.gada 18.-19.februārī Almati, Kazahstānā RTU 
Muitas un nodokļu katedras pārstāvji- katedras vadītājs, prof.Aivars Vilnis Krastiņš un 
sabiedrisko attiecību vadītāja Elīna Ludāne kā eksperti piedalījās Centrālāzijas valstu 
robežaizsardzības un muitas dienestu mācību centru konsorcija reģionālajā seminārā 
(Consortium Workshop for CA Training Institutions of Border Agencies).  

BOMCA-9 programmas ietvaros 2016.gada 5.-6.aprīlī Biškekā, Kirgizstānā Muitas un 
nodokļu katedras vadītājs, prof.Aivars Vilnis Krastiņš kā eksperts piedalījās Centrālāzijas 
valstu reģionālajā seminārā par vienotu muitas izglītības un apmācību sistēmas izveidi 
(Regional Workshop for Development of Common Customs Education and Training System); 
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BOMCA-9 programmas ietvaros 2016.gada 1.-3.martā Taškentā, Uzbekistānā Muitas 
un nodokļu katedras docenti Aivars Gulbis un Aldis Čevers kā eksperti piedalījās tehniskās 
palīdzības misijā par muitas apmācību Uzbekistānas Augstākajā militārajā muitas institūtā. Tā 
rezultātā šī institūta studiju programma tika pārstrādāta atbilstoši PMO starptautisko 
muitnieku profesiju standartu prasībām, tajā skaitā par iespējamo RTU piedalīšanos ES 
dalībvalstu muitnieku apmācībā dubultā pielietojuma preču kontroles jautājumos; 

2016.gada 29.janvārī noslēgts sadarbības līgums ar Muitas un finanšu universitāti 
Ukrainā (Университет таможенного дела и финансов); 

2016.gada 26.maijā noslēgts sadarbības līgums ar D.A.Cenova Ekonomikas akadēmiju 
Bulgārijā (The D.A.Tsenov Academy of Economics); 

2016.gada 16.maijā noslēgts Saprašanās memorands ar Pārrobežu pētniecības asociāciju 
Šveicē (Cross-Border Research Association(CBRA)); 

2016.gada 11.martā Muitas un nodokļu katedras vadītājs, prof.Aivars Vilnis Krastiņš un 
sabiedrisko attiecību vadītāja Elīna Ludāne tikās ar ASV vēstniecības Latvijā pārstāvi Kevinu 
Burgvinklu (Kevin Burgwinkle) un ASV Valsts departamenta pārstāvi Rozitsu Petrovu 
(Rossitza Petrov) par dubultā pielietojuma preču kontroles jautājumiem.; 

2016.gada 1.jūlijā Muitas un nodokļu katedra uzņēma Igaunijas Drošības zinātņu 
akadēmijas Finanšu koledžas direktoru U.Silbergu un akadēmijas mācībspēkus, lai pārrunātu 
sadarbības jautājumus un sniegtu palīdzību Igaunijas muitnieku apmācībā.   
 Profesors V.Jemeļjanovs un asoc. profesore J.Malahova 2016. gadā izpildīja RTU – 
Inspekta Līgumu Nr. 1-3.31/016/2015 “Granulu ražotne Inčukalnā, Plānupes ielā 34, 
tehnoloģiskā procesa novērtējumu ar mērķi noteikt aizdegšanās siltuma avotus (mehāniskā 
enerģija)”. 

2016. gada aprīlī profesors V.Jemeļjanovs devās vizītē uz  Polijas  ugunsdrošības 
augstskolu (Main School of Service Poland), kur notika pieredzes apmaiņa un iespējas 
personāla mobilitātei „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, “ Drošības inženierija” studiju 
programmu ietvaros, iesaistot arī Igaunijas Drošības akadēmijas personālu; 

2015. gadā  prof. J. Ieviņš izpildīja līguma AS "Ventspils Grain Terminal" –RTU Nr. 
03000-3.1.2/15/239 par tehniskās ekspertīzes sniegšanu. Veica īpašo risku identificēšanu 
noteiktām amatu grupām AS "Ventspils Grain Terminal". 

2015./2016. studiju gadā organizēta un veikta Valmieras, Cēsu, Valkas, Jelgavas, 
Dobeles un Bauskas vidusskolu ekonomikas skolotāju apmācība muitas un nodokļu jomā, lai 
uzlabotu vidusskolnieku sagatavotību un ieinteresētību šajos jautājumos, kā arī veicinātu 
jaunu studentu piesaistīšanu RTU Muitas un nodokļu studiju programmā. 

1.9. Studiju programmas 

Studiju virziens ir akreditēts 2013.gadā 5. jūnijā uz pilnu akreditācijas termiņu – 
sešiem gadiem. Studiju programmas realizācijai tika saņemta studiju virziena akreditācijas 
lapa Nr.99 (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 5.jūnija lēmums Nr.101) par 
tiesībām īstenot akreditēto studiju virzienu „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” un piešķirt 
atbilstošu grādus, grādus un profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas (4.8. 
pielikums), bet 2016. gadā atbilstoši izmaiņām 2014. gada 26. augusta Ministru kabineta 
noteikumos Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”, tika izdarītas izmaiņas studiju programmās, par ko saņemta jauna studiju 
virziena akreditācijas lapa Nr.24 (studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 5. jūnija 
lēmums Nr.101 un Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 25. augusta lēmums 
Nr.23-A. Studiju programmu uzskaitījums redzams 1.2. tabulā.  
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1.2. tabula 
„Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” studiju programmas 

 
Nr.
p.k 

Nosaukums Kods Apjoms 
kredīt- 
punktos 

Īstenošan
as veids 
un forma 

Īstenošanas 
vieta 

Piešķiramais 
grāds/profesionā
lā kvalifikācija 

Studiju 
program- 

mas 
īstenoša- 

nas 
valoda 

1. 

Pirmā līmeņa 
profesionālās 
augstākās izglītības 
programma 
„Muitas un 
nodokļu 
administrēšana” 

41861 80 

pilna un 
nepilna 
laika 

studijas; 
klātiene 

un 
neklātiene 

Rīga; 
Daugavpils 

(filiāle) 

–/ muitas 
eksperts vai 
nodokļu 
inspektors latviešu 

2. 

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
„Muitas un 
nodokļu 
administrēšana” 42861 160 

pilna un 
nepilna 
laika 

studijas; 
klātiene 

un 
neklātiene 

Rīga; 
Daugavpils 

(filiāle) 

profesionālā 
bakalaura grāds 
muitas un 
nodokļu 
administrēšanā 
/nodokļu 
ekonomists vai 
muitas iestādes 
struktūrvienības 
vadītājs 

latviešu, 
angļu 

3. 

Profesionālā 
bakalaura studiju 
programma 
„Drošības 
inženierija” 42862 160 

pilna un 
nepilna 
laika 

studijas; 
klātiene 

un 
neklātiene 

Rīga 

profesionālā 
bakalaura grāds 
darba 
aizsardzībā 
/darba 
aizsardzības 
vecākais 
speciālists 

latviešu 

4. 

Otrā līmeņa 
profesionālās 
augstākās izglītības 
programma 
„Ugunsdrošība un 
civilā aizsardzība” 

46862 60 

pilna un 
nepilna 
laika 

studijas; 
klātiene 

Rīga 

– / 
ugunsdrošības 
un civilās 
aizsardzības 
inženieris 

latviešu 

5. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Muitas un 
nodokļu 
administrēšana” 

47861 

40 vai 
60* 

pilna un 
nepilna 
laika 

studijas; 
klātiene 

un 
neklātiene 

Rīga 

profesionālā 
maģistra grāds 
muitas un 
nodokļu 
administrēšanā 

latviešu, 
angļu 

80 

profesionālā 
maģistra grāds 
muitas un 
nodokļu 
administrēšanā / 
nodokļu 
ekonomists vai 
muitas iestādes 
struktūrvienības 
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vadītājs 

6. 

Profesionālā 
maģistra studiju 
programma 
„Darba 
aizsardzība” 

47862 60 

pilna un 
nepilna 
laika 

studijas; 
klātiene 

Rīga 

Profesionālā 
maģistra grāds 
darba 
aizsardzībā /– 

latviešu 

*atbilstoši studiju programmā noteiktajām prasībām attiecībā uz iepriekšējo izglītību 

1.10.Studiju virzienā iesaistītais akadēmiskais personāls 

Studiju virziena realizācijā piedalās gan RTU mācībspēki, gan augsti kvalificēti VID 
muitas un nodokļu speciālisti ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi, gan speciālisti no Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts Policijas un citām drošības un tiesību 
aizsardzības iestādēm. 
 2015./2016.m.g. studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” akadēmiskais 
personāls ir mainījies - profesori Kārklis Ketners, Viktors Nešpors, Jānis Miķelsons, Anita 
Lanka un praktiskā docente Gunta Maurāne nav vairs studiju virziena pasniedzēji, savukārt, 
klāt nākuši jauni pasniedzēji - profesore Gaida Petere, asoc. profesors Igors Klemenoks un 
docents profesionālajās studijās Uldis Kamols.  

Līdz ar to ir mainījies studiju programmu realizācijas procesā iesaistīto mācībspēku 
skaits, kas tagad ir 52, no tiem 39 ir zinātņu doktori. Akadēmisko personālu raksturojošie 
rādītāji ir redzami 1.3.tabulā. 

1.3. tabula 
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji 

Nr. Rādītāji Skaits Procentuālā attiecība 

1. Amati:   
 Profesori 17 33% ↓ 
 Asociētie profesori 9 17% ↑ 
 Docenti 13 25% ↑ 
 Praktiskie docenti 9 17 % ↑ 
 Lektori 3 6 % ↓  
 Asistenti 1 2 %  
 Kopā: 52 100% 

2. Zinātniskie grādi:   
 Zinātņu doktori 39 75% ↑ 
 Maģistri 13 25% ↓ 
 Kopā: 52 100% 

3. Pēc  vecuma:   
 31- 40 5 10 %↑ 
 41- 50 8 15% 
 51- 60 13 25%↓ 
 Virs 60 26 50%↑ 
 Kopā: 52 100% 

2016. gadā docenti profesionālajās studijās Daira Aramina un Aivars Gulbis saņēma 
apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. Izglītības programma - “30P 141 06 
Akadēmiskā personāla kompetenču un pilnveide pedagoģijā un IT jomā”. 



13 
 

 
 

2016. gada pavasarī notika ikgadējais RTU IEVF SP rīkotais pasākums - “IEVF 
Lepnums”. Kā katru gadu Studentu pašpārvalde rīko šādus pateicības svētkus, lai fakultātes 
studenti varētu pateikties mācībspēkiem un RTU IEVF darbiniekiem par viņu ieguldīto darbu 
visa mācību gada garumā. 

 "IEVF Lepnums 2016" tika pasniegtas 26 nominācijas četrās kategorijās.  Studiju 
virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” darbinieki saņēma šādas nominācijas: 

Saprotošākais mācībspēks - Irina Jevinga  
Drošākais mācībspēks - Jānis Bērziņš  
Administratīvākais mācībspēks - Aivars Gulbis  
Starptautiskākais mācībspēks - Aldis Čevers  
Darbīgākais mācībspēks - Jānis Ieviņš  
Inovatīvākais mācībspēks - Kjell Gunnar Hoff  
Administratīvākais mācībspēks - Māris Jurušs.  

 

1.11.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

 2016. gada maijā Muitas un nodokļu katedras docente Māra Pētersone  piedalījās 9. 
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Business and Management 2016” Lietuvā. 

2016. gada maijā Muitas un nodokļu katedras docents Māris Jurušs piedalījās 
augstskolas “Turība” organizētajā 17 Starptautiski zinātniskajā konferencē “Economic 
Science for Rural Development.; 

 2016. gada aprīlī  Muitas un nodokļu katedras docenti Māris Jurušs un Māra 
Pētersone piedalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes organizētajā 17 Starptautiski 
zinātniskajā konferencē “Competitive Enterprises in a Competitive Country”. 

2016. gada maijā Muitas un nodokļu katedras docents Māris Jurušs piedalījās 
Daugavpils Universitātes organizētajā 58 Starptautiski zinātniskajā konferencē, kur uzstājās ar 
tēmu “Tax policy impact on income inequality in Latvia”; 
 BOMCA-9 programmas ietvaros 2016.gada 1.-3.martā Taškentā, Uzbekistānā Muitas 
un nodokļu katedras docenti Aivars Gulbis un Aldis Čevers kā eksperti piedalījās tehniskās 
palīdzības misijā par muitas apmācību Uzbekistānas Augstākajā militārajā muitas institūtā. 
2016. gada februārī Muitas un nodokļu katedras vadītājs, profesors A.V.Krastiņš  piedalījās 
seminārā Centrālāzijas valstu robežpārvaldības iestāžu mācību centru konsorcijas BOMCA-9 
projekta ietvaros, Kazahstānā. 
 2016. gada janvārī Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors 
profesors A.V.Krastiņš  piedalījās informatīvajā pasākumā par projekta BOMCA-9 mērķiem, 
realizācijas gaitu un darba plānu Latvijā, Latvijas nacionālajā bibliotēkā. 
 2015. gada novembrī Muitas un nodokļu katedras izglītības metodiķe Anita Zeila 
piedalījās ERASMUS Staff Week, Estonian Academy of Security Sciences konferencē 
Igaunijā. 
 2015. gada septembrī, oktobrī un novembrī Muitas un nodokļu katedras docents 
N.Rudzītis  piedalījās BOMCA-9 reģionālajā seminārā Kirgizstānā un Kazahstānā; 
 MNK katedras vadītājs, prof. Aivars Vilnis Krastiņš, docents Normunds Rudzītis, 
sabiedrisko attiecību vadītāja Elīna Ludāne 2015.gada 30.novembrī piedalījās Starptautisko 
pētījumu centra SPC, Latvijas Transatlantiskās organizācijas LATO un Ārlietu ministrijas 
konferencē “Central Asia: The Heart of Eurasia or a Geographic Term?”; 

Muitas un nodokļu katedras docents Māris Jurušs ir piedalījies projektos kā: 
- eksperts, Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2016: Nodokļu pētījums, CERTUS 

domnīca, 2016; 
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- vadošais eksperts, Tabakas izstrādājumu izvietojuma aizlieguma izvērtējums, RTU, 
LTA, 2016; 

- vadošais eksperts, Akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem izvērtējums, RTU, 
LANA, 2016; 

- vadošais eksperts. Akcīzes un vides nodokļu novērtējums, CERTUS, 2016; 
- eksperts, Latvijas vides nodokļu sistēmas efektivitātes novērtējums atbilstoši 

OECD un ES prasībām, VARAM, 2015;  
- eksperts, Par konsultāciju sniegšanu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes 

nodokļa piemērošanas un administrēšanas jautājumos Valsts kontroles revīzijas „Par Latvijas 
Republikas 2014.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem – 
ieņēmumu daļu” ietvaros, Rīga, Valsts kontrole, 2015;  

- Vadošais eksperts, Pētījums par nodokļu ietekmi uz ienākumu nevienlīdzību, Rīga, 
RTU, 2015  

- Vadošais eksperts, Pētījums par tabakas izstrādājumiem piemērojamā akcīzes 
nodokļa optimālo politiku, Rīga, RTU, 2015  

Studiju programmu „Drošības inženierija”, „Darba aizsardzība”, „Ugunsdrošība un 
civilā aizsardzība” īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls piedalījies dažādu 
zinātnisku un metodisku projektu izstrādē, starptautisku zinātnisku konferenču darbā, 
piedalījies zinātniskos un metodiskos semināros Latvijā un ārvalstīs: 
 2016.gadā profesors V.Jemeļjanovs un  asoc.profesore J.Malahova izpildīja RTU – 
Inspekta  Līgumu Nr. 1-3.31/016/2015. “Granulu ražotne Inčukalnā, Plānupes ielā 34, 
tehnoloģiskā procesa novērtējumu ar mērķi noteikt aizdegšanās siltuma avotus (mehāniskā 
enerģija)”.  

2015. gadā  prof. J. Ieviņš izpildīja līguma AS "Ventspils Grain Terminal" –RTU Nr. 
03000-3.1.2/15/239 par tehniskās ekspertīzes sniegšanu. Veica īpašo riskuidentificēšanu 
noteiktām amatu grupām AS "Ventspils Grain Terminal". 

2016. gada aprīlī profesors V.Jemeļjanovs devās vizītē uz  Polijas  ugunsdrošības 
augstskolu (Main School of Service Poland), kur notika pieredzes apmaiņa un iespējas 
personāla mobilitātei „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, “ Drošības inženierija” studiju 
programmu ietvaros, iesaistot arī Igaunijas Drošības akadēmijas personālu. 

2016. g. aprīlī prof. J.Ieviņš, prof. V.Jemeļjanovs,  prof. V.Urbāne, asoc.prof. 
J.Malahova piedalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes 17. Starptautiskajā konferencē 
„Lauku attīstības ekonomiskās zinātnes”. 

2016. gada 25.-27. maijā asoc. prof. J. Malahova piedalījās ar prezentāciju 15. 
starptautiskajā konferencē  Inženierija lauku attīstībai, Jelgavā. 

2016.g. aprīlī  prof. V.Jemeljanovs piedalījās Starptautiskās zinātnes un pētniecības 
padomes sabiedrības drošībai  sēdē Main School of Service Poland. 

2016. gada  12. -13.  maijā Inese Vilcāne Tartu universitātē, Igaunijā piedalījās ar 
prezentāciju 7. Starptautiskājā konferencē Biosystems Engineering 2016.  

2016. gada 19. februārī zinātniskā asistente Inese Vilcāne piedalījās ar prezentāciju 
Latvijas Universitāte 74. Zinātniskajā konferencē, sekcijā “Ergonomika un darba vide”.  

2016. gada 11. aprīlī prof. Jānis Ieviņš un docents Jānis Bērziņš devās uz Madrides 
Komplutensas universitāti (UCM), uz zinātniski praktisko semināru "Darba drošības 
problēmas un to risinājumu zinātniskās izstrādes perspektīvas ES projektu Apvārsnis- 2020 
ietvaros".  

Prof. J. Ieviņš, prof. V.Jemeļjanovs, prof. V. Urbāne, asoc. prof. J. Malahova kopš 2015. 
gada ir Latvijas Zinātnes padomes eksperti Vides zinātnes nozarē, Vides pārvaldības 
apakšnozarē. 
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2015. gada martā asoc. profesore Jeļena Malahova piedalījās  The 7th Meeting of TG on 
Occupational Safety and Health joint with Seed Money Facility Project S27 „Reliable 
Occupational Accident Registration – Indicator for Prevention Meeting”. 

Asoc. prof. J. Malahova kopš 2015. gada ir Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras 
eksperte un International journal „Sustainable Development” redkolēģijas locekle. 

Sadarbība eksperimentālajā darbībā un kopīga publikāciju izstrāde ar Tallinas Vides 
veselības un drošības institūtu un Somijas uzņēmumu "Sustainable Mobile" SIA par 
elektromagnētisko lauku izpēti, piedalījās zinātniskā asistente Inese Vilcāne. 

 

1.12.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā personāla publikācijas 

2016. gads 
1. Juruss, M., Seile, E. 2016. Impact of introducing unhealthy products excise duty on 

cross border trade and gain of low-income persons. Economic Science For Rural 
Development Conference Proceedings no. 43: 266-273. Academic Search Ultimate, 
EBSCOhost (accessed September 20, 2016). 

2. Pētersone, M., Krastiņš, A., Ketners, K. Implementation of Lifelong Learning for 
Improving Customs Education System in Latvia and the World.International Journal of 
Education and Learning Systems, 2016, 1, pp.27-36. ISSN 2367-8933. 

3. Pētersone, M., Krastiņš, A., Ketners, K. In-Service Training System Organization 
Improvement at Customs Administrations. No: Eurasian Studies in Business and Economics- 
Vol. 1. Cham: Springer International Publishing, 2016, 201.-216.lpp. ISBN 978-3-319-27569-
7. e-ISBN 978-3-319-27570-3. Pieejams: doi:10.1007/978-3-319-27570-3_17 

4. J.Malahova, V.Jemeljanovs, K.Ketners. Possibilities Of Fire Safety Improvement In 
Regional Social Care Institutions.// Jelgava: Economic science for rural development. 
Integrated and Sustainable Regional Development 2016,  Nr. 42.,  120-126.p. ISBN 978-
9984-48-224-8 (ISI Web of Science, AGRIS) 

5. J.Malahova, B.Rivža, D.Vasiļevska. Analysis of fire safety systems in the regions of 
Latvia: the possibility of building new fire stations.// Jelgava: Engineering for rural 
development 2016. (SCOPUS) 

6. J.Malahova, J.Ievins, K.Ketners. Possibilities Of Labour Protaction Improvement in 
Micro-and Small Enterprises.// Jelgava: Economic science for rural development. Integrated 
and Sustainable Regional Development 2016,  Nr. 42.,  72-79.p. ISBN 978-9984-48-224-8 
(ISI Web of Science, AGRIS) 

7. Vilcāne, I., Koppel, T., Bartušauskis, J., Urbāne, V., Ieviņš, J., Kaļķis, H., Roja, Ž. 
Electromagnetic Fields’ Exposure to Head, Torso and Limbs in Office Workplaces. 
Agronomy Research, 2016, Vol.14, pp.1-8. ISSN 1406-894X. (SCOPUS) 

8. Vilcāne, I., Koppel, T., Bartušauskis, J., Urbāne, V., Ieviņš, J., Kaļķis, H., Roja, Ž. 
Electromagnetic Fields’ Exposure to Head, Torso and Limbs in Office Workplaces. In: 7th 
International Conference "Biosystems Engineering 2016": Book of Abstracts, Estonia, Tartu, 
12-13 May, 2016. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 2016, pp.117-118. ISBN 978-
9949-536-81-8. (SCOPUS) 

 
2015. gads(papildināts) 

9. Lapiņa, I., Kairiša, I., Aramina, D. Role of Organizational Culture in the Quality Management 
of University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, Vol.213, 770.-774.lpp. ISSN 1877-
0428. Pieejams: doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.472 
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10. Rudzītis, N., Čevers, A. Development of Customs Fiscal Function in Latvia. Economics and 
Business. Vol.27, 2015, pp.23-28. ISSN 2256-0386. e-ISSN 2256-0394. Available from: 
doi:10.1515/eb-2015-0004 

11. Buks, R., Malahova, J., Urbāne, V., Jemeļjanovs, V., Vilcāne, I. Training Studies 
with Compressed Air Breathing Apparatus – Methodology, Exercises. Tehnogēnās vides 
drošība. Nr.7, 2015, 5.-11.lpp. ISSN 2255-6923. e-ISSN 2255-8705. Pieejams: 
doi:10.1515/ste-2015-0001 

12. Urbane, V., Malahova, J., Jakimovs, A., Ievins, J. Prevention of Fire and Risk of 
Explosions in “Porofor” Production. De Gruyter. Citation Information: Safety of Technogenic 
Environment. Volume 7, Issue 1, Pages 48–51, ISSN (Online) 2255-8705, DOI: 10.1515/ste-
2015-0007. 

1.13.Studiju virziena īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 

Studiju virziena programmu realizācijas procesā piedalās gan RTU mācībspēki, gan 
augsti kvalificēti VID un DCA speciālisti ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi. Studiju 
procesa nodrošināšanā tiek iesaistītas RTU struktūrvienības, to mācībspēki un tehniskais 
personāls.  

Lai pilnveidotu studiju, pētniecības un pārvaldības procesus, 2015./2016. studiju 
gadā Inženierekonomikas un vadības fakultātē notika reorganizācija, kuras rezultātā IEVF 
Tālākizglītības nodaļa tika iecelta Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (UIVI) 
sastāvā. 

1.14. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais mācību palīgpersonāls 

Atbalsta procesus – studiju darba organizāciju, sabiedrisko un starptautisko attiecību 
nodrošinājumu, studentu lietvedību, tehnisko atbalstu studiju programmās veic tie paši 
darbinieki, kas iepriekšējā studiju gadā. 

1.15.Ārējie sakari 

1.15.1.Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte  no 29. 

septembra līdz 1. oktobrim atzīmēja 50 gadu jubileju, kuras laikā aizvadīta starptautiska 
«Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference» ar vairāk nekā 200 Latvijas un 
ārvalstu pētniekiem no 25 pasaules valstīm. 

IEVF apaļajā jubilejā sveikt bija ieradušies arī ES viceprezidents, Muitas un nodokļu 
administrēšanas studiju programmas absolvents Valdis Dombrovskis, RTU rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis, Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs Andis Geižāns, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja akadēmiķe Raita 
Karnīte, Baltijas menedžmenta attīstības asociācijas prezidents Virgīnijs Kundrots (Virginijus 
Kundrotas), Centrāleiropas un Austrumeiropas menedžmenta asociācijas un IEDC-Bled 
biznesa skolas prezidente profesore Danika Purga (Danica Purg), koncerna «Latvenergo» 
izpētes un attīstības direktors Māris Balodis, kā arī RTU fakultāšu dekāni, Absolventu 
asociācijas pārstāvji, IEVF studentu pašpārvalde. 

Sveicēji, novēlot veiksmīgu akadēmisko darbu un ilgtspējīgu attīstību, uzsvēra IEVF 
vērtības, proti, kvalitatīvu, starptautiski atzītu un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu 
ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, mācībspēku lielo lomu topošo zinātnieku izcilības 
veicināšanā, kā arī sadarbību. 
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Pasākuma laikā IEVF dekāns profesors Remigijs Počs prezentēja jauno grāmatu «Rīgas 
Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātei 50», kā arī filmu par 
fakultātes vēsturi, mūsdienām un nākotnes redzējumu. 

Profesionālo studiju programmās „Muitas un nodokļu administrēšana” realizācijā 
piedalās Valsts ieņēmumu dienesta vadošie speciālisti kā lektori, diplomdarbu vadītāji un 
recenzenti, Valsts pārbaudījumu komisiju vadītāji un locekļi.  

Īpaši jāuzsver fakts, ka Muitas un nodokļu administrēšanas studentus RTU pilnībā 
nodrošina ar prakses vietām galvenokārt VID muitas un nodokļu iestādēs, kā arī 
tautsaimniecības uzņēmumos. Prakses vada augsti kvalificēti muitas darba organizēšanas un 
nodokļu administrēšanas speciālisti, kas ļauj teorētiskās zināšanas veiksmīgi pielietot 
praktiskajā darbā.  

2015./2016.m.g. rudens semestrī Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā piedalījās: 
komisijas priekšsēdētājs LR VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, VID Muitas 
pārvaldes direktors, muitas ģenerālis Tālis Kravalis, kā arī LR VID MP Latgales MKP daļas 
vadītāja vietnieks Guntars Kokins. Komisijas locekļi:  LR VID Konsultants nodokļu 
apkalpošanas jomā  Arta Segliņa, LR VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Inese 
Bindemane, LR VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļas galvenā 
nodokļu inspektore Kristīne Kuzņecova, LR VID Muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra 
Kārkliņa-Ādmine, LR VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja Ilona 
Stipina, LR VID Muitas pārvaldes Tranzīta sistēmas uzturēšanas un attīstīšanas nodaļas 
vadītāja Gita Vīksne, VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Silenes MKP virsuzrauga 
vietnieks Taivo Hanzens. Savukārt, ar RTU rektora rīkojumu 2015./2016.m.g. pavasara 
semestrī tika izveidots jauns Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs, kurā komisijas 
priekšsēdētāja ir LR VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore Sandra Kārkliņa-Ādmine. 
Komisijas locekļi: LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā 
Dace Pelēkā, LR VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietniece Inese Bindemane, LR 
VID Konsultants nodokļu apkalpošanas jomā  Arta Segliņa, A/S „Rīgas starptautiskā 
autoosta” valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un 
loģistikas asociācijas ģenerālsekretāra vietnieks Zigurds Tamsons, LR VID Muitas pārvaldes 
Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja Ilona Stipina, LR VID Muitas pārvaldes Tranzīta 
sistēmas uzturēšanas un attīstīšanas nodaļas vadītāja Gita Vīksne. 

Sadarbību ar darba devējiem (VID, muitas brokeriem, transporta un loģistikas 
uzņēmumiem u.c.) neapšaubāmi veicina tas, ka Muitas un nodokļu katedra organizē šo iestāžu 
un uzņēmumu darbiniekiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursus muitas un nodokļu jomā. Ik 
gadus muitnieki, nodokļu inspektori, sertificēti muitas brokeri un deklarētāji paaugstina 
kvalifikāciju RTU Muitas un nodokļu katedras organizētājos kursos (skat.1.4.tabula). 

1.4. tabula 
Muitas konsultatīvā centra kvalifikācijas paaugstināšanas kursu 

 uzskaitījums un apmācāmo skaits  2015.gadā 
Tēma 2015 (31.12.2015) 

VID komer 
santi 

Riska noteikšana un tā strukturizēta pārbaude 109  
Muitas procedūras-tranzīts noformēšana, apstrāde un kontrole EMDAS   
Fizisko personu mutiski deklarēto preču kvīts noformēšana EMDAS   
Darbs ar EMDAS Muitas fiziskās kontroles bloku   
Muitas procedūras - ievešana noformēšana, apstrāde un kontrole EMDAS  3 
Muitas darbinieku pamatapmācība 48  
Muitas darbinieku pamatapmācība (MKrP)   
Muitas procedūras-izvešana/izvešanas kopsavilkuma deklarācijas noformēšana un   
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kontrole EMDAS 
Darbs ar EKS   
Pagaidu uzglabāšanas dokumentu noformēšana, apstrāde un kontrole EMDAS  9 
Akcīzes preču pārvietošanas pieteikumu reģistrācija 2  
Muitas administrēto nodokļu piemērošana 5  
TIR un tranzīta procedūras noformēšana jaunajā datorizētajā sistēmā   
Muitojamo starptautisko pasta sūtījumu pavadzīmju un kvīšu par fizisko personu 
mutiski deklarētajām precēm noformēšanu EMDAS (1 d.) 

  

Kuģu un konteineru fiziskā kontrole (3 d.) 18  
Administratīvo pārkāpumu kvalificēšana un procesuālās noformēšanas kārtība   
Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas apstrāde EMDAS (1 d.)   
Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ekonomikas un uzņēmējdarbības 
jautājumos 

  

Dzelzceļa transportlīdzekļu fiziskā kontrole 64  
   

Kopā: 246 12 
   
Brokeri (jaunie) 24 
Brokeri (atkārtoti) 16 
Deklarētāju pilnvarotie pārstāvji 32 
LDz uz deklarētājiem  
Starpvalstu kravu ekspeditoru kvalifikācijas kursi  
Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss 21 
Muitas procedūras un to noformēšana, apstrāde, kontrole - Centrālajai Statistikas 
pārvaldei 

11 

Kopā apmācīti: 362 
 
Jāuzsver, ka atbilstoši Latvijas Muitas likuma prasībām, RTU ir vienīgā mācību iestāde, 

kas nosaka muitas brokeru mācību saturu, veic apmācību, eksamināciju un sertifikāciju.  
Darba un civilās aizsardzības institūts iesniedza komercializācijai  pamatlīmeņa 

profesionālās pilnveides programmas: „Ugunsdrošība un aizsardzība – 160 stundas”, „Darba 
aizsardzība un drošība -  60 stundas”, “Elektrodrošība Bz un C kategorija” , kā arī 
komercializēja ar šīm jomām saistītus ekspertu konsultāciju pakalpojumus. 

1.15.2.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

 2016.gada janvārī noslēgts sadarbības līgums ar Muitas un finanšu universitāti Ukrainā 
(Университет таможенного дела и финансов); 
 2016.gada maijā noslēgts sadarbības līgums ar D.A.Cenova Ekonomikas akadēmiju 
Bulgārijā (The D.A.Tsenov Academy of Economics); 
 2016.gada 16.maijā noslēgts Saprašanās memorands ar Pārrobežu pētniecības asociāciju 
Šveicē (Cross-Border Research Association(CBRA)); 
 2016.gada jūlijā Muitas un nodokļu katedra uzņēma Igaunijas Drošības zinātņu 
akadēmijas Finanšu koledžas direktoru U.Silbergu un akadēmijas mācībspēkus, lai pārrunātu 
sadarbības jautājumus.   

2015. gadā noslēgts sadarbības līgums starp RTU un Igaunijas Drošības akadēmiju par 
studentu un pasniedzēju apmaiņu un programmas realizāciju. 
 2014. gada maijā noslēgts sadarbības līgums ar Uzbekistānas augstāko militāro muitas 
institūtu muitas izglītības jomā. Memorandu parakstīja RTU rektors akadēmiķis L.Ribickis un 
SESMI direktors profesors A.V.Krastiņš LR Prezidenta vizītes laikā Uzbekistānā. Sadarbības 
memorands paredz savstarpējo sadarbību studiju un zinātniskajā jomā, tostarp, stažēšanos, 
kopīgu konferenču, simpoziju, tikšanos rīkošanu, savstarpēju studiju materiālu izveidi, 
publikāciju, mācību un zinātnisko materiālu, metodiskās literatūras, kā arī mācībspēku 
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apmaiņu, kas paredz abpusēju dalīšanos pieredzē par mūsdienu izglītības un zinātnes 
metodēm muitas jomā. 
 2016. gada 11. aprīlī prof. Jānis Ieviņš un docents Jānis Bērziņš devās uz Madrides 
Komplutensas universitāti (UCM), uz zinātniski praktisko semināru "Darba drošības 
problēmas un to risinājumu zinātniskās izstrādes perspektīvas ES projektu Apvārsnis- 2020 
ietvaros". 
 2016. gada aprīlī profesors V.Jemeļjanovs dodas vizītē uz  Polijas  ugunsdrošības 
augstskolu (Main School of Service Poland), kur notika pieredzes apmaiņa un iespējas 
personāla mobilitāt „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, “ Drošības inženierija” studiju 
programmu ietvaros, iesaistot arī Igaunijas Drošības akadēmijas personālu. 
 No 2015. gada 4. līdz 6. martam mobilitātes ERASMUS+ programmas ietvaros 
akadēmiskajam personālam  uz Igaunijas Drošības akadēmiju pieredzes apmaiņas un mācību 
vizītē dodas profesors V.Jemeļjanovs un docents M.Ziemelis studiju kursu „Ugunsdrošība un 
civilā aizsardzība “ Drošības inženierija” ietvaros. 

 2015. gadā no 5. līdz 10. janvārim Erasmus+ programmas darbinieku mobilitātes 
ietvaros profesore Valentīna Urbāne un zinātniskā asistente Inese Vilcāne devās uz Tallinas 
Tehnoloģiju universitāti pieredzes apmaiņas un mācību vizītē.   

2015. gada decembrī Inese Vilcāne no 26. novembrim līdz 2. decembrim zinātniskā 
asistente Inese Vilcāne devās uz Tallinas Tehnoloģiju universitāti pieredzes apmaiņas un 
mācību vizītē. 

1.15.3.Studijas ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros  
 Programmas “Erasmus+” personāla mācību ietvaros Muitas un nodokļu katedra no 
2016.gada 16.maija līdz 20.maijam uzņēma D.A.Cenova Ekonomikas akadēmijas (Bulgārija) 
Biznesa kontroles un analīzes katedras docentu Momčilu Antovu. Stažēšanās mērķis bija 
pieredzes apmaiņa, kā arī iepazīšanās ar muitas izglītības un apmācību sistēmu Latvijā, 
mācību metodiku. Vizītes ietvaros M.Antovs tikās ar IEVF vadību, Muitas un nodokļu 
katedras vadītāju A.V.Krastiņu, mācībspēkiem, RTU Absolventu asociācijas izpilddirektori 
A.Straujumu, apmeklēja RTU Zinātnisko bibliotēku, kā arī apmeklēja Rīgas Brīvostas muitas 
kontroles punktu.  

Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” studiju programmu ERASMUS 
apmaiņas programmu studentu un sadarbības valstu un augstskolu uzskaitījums (1.5. tabula). 

1.5. tabula 
ERASMUS apmaiņas programmu studenti 

2015./2016.m.g.  
Nr.p.

k. 
Vārds, uzvārds Programma Valsts Augstskola 

1. Bērziņa Alvīna Muitas un nodokļu 
administrēšana 

Portugāle Universidade Fernando 
Pessoa 

2. Bērziņš Kristaps Muitas un nodokļu 
administrēšana 

Vācija Otto von Guericke 
University Magdeburg 

3. Lazda Elizabete 
Nameda 

Muitas un nodokļu 
administrēšana 

Vācija Otto von Guericke 
University Magdeburg 

1.15.4.Ārvalstnieku studijas studiju virziena programmās 
Ārzemju studentu apmācība RTU un mūsu studentu apmācība citās mācību iestādēs 

studiju virziena programmās ir visai sarežģīta. 
Kā būtiskāko jāatzīmē, ka gan ES, gan pasaulē, šajā jomā pagaidām nav vienotas pieejas. 

Tā, piemēram, muitnieku izglītošana pat dažādās ES valstīs ir atšķirīga un tos sagatavo gan 
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akreditētās augstākās mācību iestādēs, gan neakreditētās muitas akadēmijās, koledžās, kursos 
un tml. Tas daļēji izskaidrojams ar atšķirīgu muitnieku rekrutēšanas sistēmu dažādās valstīs 
un atšķirībām gan izglītības līmenī, gan kvalifikācijas prasībās. Jāuzsver, ka SESMI  
speciālisti aktīvi piedalās starptautiskajās aktivitātēs un projektos, kas vērsti uz vienotas 
muitnieku izglītības sistēmas izveidošanu gan ES gan pasaulē. Profesors A.V.Krastiņš ir PMO 
padomnieks muitas un universitāšu sadarbības jautājumos. Ievērojams solis uz priekšu 
muitnieku apmācības sistēmas izveidošanā bija vienoto starptautisko muitnieku profesijas 
standartu izstrādāšana, kurus apstiprināja PMO 177 dalībvalstis 2009. gadā, kā arī EK 
TAXYD Muitnieku kompetenču ietvara izstrāde 2014. gadā. RTU speciālisti aktīvi piedalījās 
šajos abos projektos. Šodien RTU joprojām ir vienīgā augstākā mācību iestāde visā ES, kuras 
bakalaura un maģistra studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” ir akreditējusi 
PMO kā atbilstošu starptautiskajiem muitnieku profesiju standartiem. 

Kā jau augstāk minēts, prof.A.V.Krastiņš un docents N.Rudzītis sniedz palīdzību 
vienotas muitnieku un robežsargu izglītības un kvalifikācijas celšanas sistēmas izveidošanā 
Kazahstānā, Kirgizstānā, integrētās robeždrošības sistēmas izveidošanā Centrālāzijas valstīs. 

Pasaules valstīs, t.sk. ES valstīs, nepraktizē ārzemju studentu apmācību darba 
aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības studiju programmās. Nacionālajos līmeņos 
tām ir atšķirīgas likumdošanas un normatīvās bāzes, iekšējās vides drošības uzraudzības 
principi, kā arī speciālistu statuss - daudzās valstīs tā ir reglamentēto profesiju joma. Šajā 
sakarā akreditējamā virziena RTU studiju programmās „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, 
„Drošības inženierija” un „Darba aizsardzība” netiek praktizēta ārzemju studentu apmācība 
pilnā apjomā, izņemot ERASMUS+ projekta ietvaros atsevišķu studiju priekšmetu līmenī, ko 
turpmāk plānots realizēt, saskaņojot studiju priekšmetu saturu atbilstoši partneru valstu 
augstskolu  prasībām, kas ir darbietilpīgs process. 
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2. Studiju programmu pilnveide 
2.1.Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Muitas un 

nodokļu administrēšana” 

Studiju programmas apraksts  
Studiju programma ir veidota sadarbībā ar VID nodokļu un muitas iestāžu, kā arī 
uzņēmējdarbības  pārstāvjiem tā, lai studenti iegūtu vispusīgas zināšanas par šo iestāžu 
darbību un prastu tās pielietot praksē, kā arī būtu kompetenti patstāvīgi analizēt informāciju, 
pieņemt lēmumus un parādīt, ka izprot profesionālo ētiku. Programma nodrošina studentus ar 
profesionālām zināšanām specialitātē, tādējādi apmācot vispusīgus valsts pārvaldes 
darbiniekus. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Muitas un nodokļu 
administrēšana” ir unikāla Latvijā un arī starptautiskajā izglītības telpā Eiropas Savienībā 
(ES) analogas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas faktiski 
nav.  

Studiju programmu absolventi var uzsākt praktisko darbību Valsts ieņēmumu dienesta 
muitas un nodokļu struktūrvienībās, kā arī transporta loģistikas, muitas brokeru uzņēmumos 
un citās iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko un citu uzņēmējdarbību atbilstoši 
ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām. 

Pirmā līmeņa studiju programmai valsts budžeta dotācijas finansējums nav piešķirts, 
līdz ar to gan pilna, gan nepilna laika tā ir maksas studiju programma. 

Absolventiem ir tiesības turpināt studijas bakalaura vai otrā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības programmās, kā arī ir iespējama kredītu pārnese. 

Studiju programmas saturs 
Programma atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, izglītības 
koncepcijas pamatnostādnēm un esošajiem profesionālās izglītības normatīvajiem aktiem. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Muitas un nodokļu 
administrēšana” apjoms ir 80 KP, tā tiek realizēta: 

- 2 gadi (pilna laika studijas) vai 
- 2,5 gadi (nepilna laika studijas). 

Studiju kursu un moduļu apraksti 
Studiju kursu un moduļu apraksti atrodami RTU Studiju programmu reģistrā  
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_160 

Studiju programmas organizācija 
Studiju virziens ir akreditēts 2013.gadā 5. jūnijā uz pilnu akreditācijas termiņu – sešiem 
gadiem. Studiju programmas realizācijai tika saņemta studiju virziena akreditācijas lapa 
Nr.99 (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 5.jūnija lēmums Nr.101) par tiesībām 
īstenot akreditēto studiju virzienu „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”, kur viena no sešām 
studiju programmām ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
„Muitas un nodokļu administrēšana” (41861), ar muitas eksperta vai nodokļu inspektora 
kvalifikācijas iegūšanu Rīgā un Daugavpilī, bet 2016. gadā atbilstoši izmaiņām 2014. gada 
26. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu”, tika izdarītas izmaiņas studiju programmās, par ko 
saņemta jauna studiju virziena akreditācijas lapa Nr.24 (studiju akreditācijas komisijas 
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sēdes 2013. gada 5. jūnija lēmums Nr.101 un Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 
25. augusta lēmums Nr.23-A.  

Studiju programmas izmaksas 
Programma Gads Dotācija 

program
mai 

Studiju maksa 
programmai 

Kopā 
finansējums 
programmai 

Izmaksas 
uz 1 

studentu 
Muitas un nodokļu 
administrēšana - koledža 

2015./2016.m.g 0 30 369.33↓€ 30 369.33↓€ 3 479.42↓€ 

Pirmā līmeņa studiju programmai valsts budžeta dotācijas finansējums nav piešķirts, 
līdz ar to gan pilna, gan nepilna laika ir maksas studiju programma. 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studiju maksa ir: 
2015./16.m.g - 1550€  pilna laika (dienas)  

1200€ nepilna laika (vakara)  
1000€  nepilna laika (neklātienes)  

Studējošo skaits 
Kopā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Muitas un nodokļu 
administrēšana” 2015./2016.m.g. studēja 45 studenti . Studējošo skaita dinamiku var apskatīt 
2.1. tabulā. 

2.1.tabula 
Studējošo skaits 2015./2016.studiju gadā 

 1.k. 2.k. 3.k. Pavisam 
Studējošo skaits programmā:     
pilna laika studijas: 0 0 0 0 
nepilna laika (neklātienes) studijas: 

 „Muitas vadīšana” 
 „Nodokļu administrēšana” 

0 
0 
0 

17 
17 
0 

28 
25 
3 

45 
42 
3 

Kopā: 0 17 28 45 
 
Kopējais studentu skaits pa specializācijas virzieniem programmā  ir: 
 2012./2013.

m.g. 
2013./2014.

m.g. 
2014./2015.

m.g. 
2015./2016.

m.g. 
Kopā 

Muitas vadīšana 123 91 76 42 332 
Nodokļu 
administrēšana 

8 17 7 3 35 

 
Ar 2015./2016.m.g. tautsaimniecībā pieaugot prasībām speciālistu sagatavošanas 

līmenim, vienlaikus ar ievērojamo pieprasījumu pēc speciālistiem muitas un nodokļu jomā 
bakalauru un maģistru līmenī, pieprasījums pēc speciālistiem 1. līmeņa augstākās izglītības 
līmenī ir niecīgs gan Rīgā, gan Daugavpilī, tādēļ studentu uzņemšana šajā līmenī 
2015./2016. studiju gadā netika veikta. 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
Ar 2015./2016.m.g. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
„Muitas un nodokļu administrēšana” nav imatrikulēts neviens pilna un nepilna laika 
studiju students. 
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Absolventu skaits 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Muitas un nodokļu 
administrēšana” realizācija RTU IEVF tika uzsākta 1996.gadā. 
Absolventu skaits pa pēdējiem gadiem redzams 2.2. tabulā: 

Absolventu skaits 
2.2.tabula 

Studiju gads  Absolventu skaits 

2012./2013 Pilna laika studijas 3 
Nepilna laika studijas 25 

2013./2014 Pilna laika studijas 9 
Nepilna laika studijas 17 

2014./2015 Pilna laika studijas 0 
Nepilna laika studijas 25 

2015./2016 Pilna laika studijas 0 
Nepilna laika studijas 26 

 Kopā: 105 
 
Analizējot minētos datus, kā redzams, pilna laika studijās ir  12 absolventi, tas ir, 11,4%, 
savukārt nepilna laika studijās 93 absolventi, kas sastāda 88,6 % no programmas kopējā 
absolventu skaita. 

Studējošo aptaujas un to analīze 
2016.gada janvārī, pēc ziemas semestra tika organizēta kārtējā studējošo aptauja. RTU 
studējošo anketēšana tiek veikta regulāri, katra semestra noslēgumā, izmantojot ORTUS 
elektronisko studiju vidi. Šī sistēma darbojas RTU jau vairākus gadus. 

 2015./2016.studiju gadā, analizējot studējošo aptaujas rezultātus, tika izdarīti šādi 
nozīmīgākie secinājumi (šajā mācību gadā labāks novērtējums):  

– 85% mācībspēki efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus; 
– 95 % studiju priekšmetu materiāli bija pieejami e-studiju vidē; 
– 95% mācībspēku attieksme pret studentiem bija pozitīva un pretimnākoša.  

Absolventu aptaujas un to analīze 

2016.gada ziemā tika veikta kārtējā absolventu aptauja, atbilstoši iepriekšējos gados 
izstrādātajai kārtībai un metodikai. Aptaujā piedalījās 11 no 31 (2014./15.m.g.-15 no 35; 
2013./14.m.g.-11 no 31, 2012./2013.m.g. 11 no 28) topošajiem absolventiem. Aptaujas 
rezultāti (5 baļļu sistēmā) liecina, ka (vidējais vērtējums) ar katru gadu uzlabojas un sastāda: 

1) apmierināti ar izvēli studēt RTU–4,70(2014./15.m.g.-4,79;2013./14.m.g.-4,64; 
2012./2013.m.g.-3,55); 

2)apmierināti ar izvēlēto studiju programmu–4,90(2014./15.m.g.-4,71;2013./14.m.g.-
4,82; 2012./2013.m.g.-3,73); 

3)apmierināti ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām–4,50(2014./15.m.g.-
4,64;2013./14.m.g.-4,36; 2012./2013.m.g.-3,64); 

4)apmierināti ar iegūtajām praktiskajām iemaņām–4,5 (2014./15.m.g.-
4,5;2013./14.m.g.-4,09; 2012./2013.m.g.-3,36); 

5) studiju un praktisko nodarbību attiecība studijās bija optimāla –3.9 (2014./15.m.g.-
4,43;2013./14.m.g.- 3,91; 2012./2013.m.g.-3,82); 

6) apmierināti ar nodarbību plānojumu – 4,0 (2014./15.m.g.-4,07;2013./14.m.g.-3,82; 
2012./2013.m.g.-3,10); 
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7)patīk telpas, kurās notika nodarbības –3,4 (2014./15.m.g.-3,86;2013./14.m.g.-4,27; 
2012./2013.m.g.-3,45); 

8)apmierināti ar auditoriju palīglīdzekļu nodrošinājumu – 4,0 (2014./15.m.g.-
4,57;2013./14.m.g.-4,27; 2012./2013.m.g.-4,36); 

9)uzskata, ka studiju programmas apguvei nepieciešamā mācību literatūra bija pieejama 
–4,2(2014./15.m.g.-4,29;2013./14.m.g.-4,36; 2012./2013.m.g.-4,09); 

10)lielākā daļa no mācībspēkiem ievietoja materiālus e-studiju vidē –4,5 (2014./15.m.g.-
4,57;2013./14.m.g.-4,64; 2012./2013.m.g.-4); 

11) visa nepieciešamā informācija mācību procesam vienmēr bija viegli pieejama –4,29 
(2013./14.m.g.-4,36; 2012./2013.m.g.-4); 

12)ieteiktu šo studiju programmu studēt gribētājiem – 4,4 (2014./15.m.g.-
4,29;2013./14.m.g.- 4,45; 2012./2013.m.g.-3,45)! 

 

2.2.Bakalaura profesionālo studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” 

Studiju programmas apraksts  
Studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana”,  kas attīstīta sadarbībā ar Pasaules 
Muitas organizāciju (PMO), kā pirmā pasaulē tika atzīta kā atbilstoša vienotajiem PMO 
starptautiskajiem profesiju standartiem Operatīvo vadītāju/ Līderu līmenim (Operational 
Managers/Leaders) un ko apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis, par ko saņemts atbilstošs 
sertifikāts. 

Tāpat studiju programma ir veidota sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
nodokļu un muitas iestāžu, kā arī uzņēmējdarbības pārstāvjiem tā, lai studenti iegūtu 
vispusīgas zināšanas par šo iestāžu darbību un prastu tās pielietot praksē, kā arī būtu 
kompetenti patstāvīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, parādīt, ka izprot profesionālo 
ētiku un veikt iestādes, uzņēmuma struktūrvienības vadītāja pienākumus.  

Profesionālā bakalaura studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir 
unikāla Latvijā un arī Eiropas Savienības (ES) starptautiskajā izglītības telpā līdzvērtīgas 
profesionālās bakalaura studiju programmas muitas izglītības jomā faktiski nav. 
 Studiju programmas absolventi var uzsākt darbu, veicot muitas vai nodokļu 
struktūrvienību vadītāja funkcijas, kas ļauj iesaistīties iestādes darbības problēmu risināšanā, 
kā arī uzsākt savu praktisko darbību gan transporta loģistikas, muitas brokeru un ražošanas 
uzņēmumos, gan iestādēs, kas nodarbojas ar ārējo ekonomisko darbību, atbilstoši piektā 
līmeņa profesionālās kvalifikācijas prasībām. 

Imatrikulējot šajā studiju programmā studentus ar iepriekšēju pirmā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību muitas un nodokļu administrēšanas jomā, pirmā līmeņa studijās apgūtie 
studiju kursi tiek savstarpēji saskaņoti, pielīdzināti un pārskaitīti, pamatojoties uz LR Ministru 
Kabineta noteikumu Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu” III.16.punktu un RTU Senāta lēmumiem un Rektora rīkojumiem. 

Absolventiem ir tiesības turpināt studijas profesionālā maģistra studiju programmā 
„Muitas un nodokļu administrēšana” vai jebkurā citā RTU IEVF maģistrantūras studiju 
programmā, kā arī citu augstskolu maģistra līmeņa studiju programmās. 

Ņemot vērā, ka profesionālā bakalaura studiju programmas „Muitas un nodokļu 
administrēšana” unikalitāti programmas absolventu konkurētspēja ir ļoti augsta.  

Studiju programmas saturs 
Studiju programmas pilnveidošana notiek atbilstoši ekspertu komisijas ieteikumiem (pēc 
iepriekšējās akreditācijas), studiju jomas attīstības tendencēm ES un pasaulē, starptautiskās un 
nacionālās likumdošanas un normatīvo aktu izmaiņām. Tiek nodrošināta studiju programmas 
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atbilstība starptautiskiem standartiem un sekmēta konkurētspējīga izglītība, kā arī studējošie 
tiek sagatavoti praktiskam darbam programmā. Šim nolūkam regulāri tiek veikta studiju 
priekšmetu saturiskā izvērtēšana, tēmu apvienošana, papildināšana un aktualizācija. 
2013.gada aprīlī programmā tika veiktas izmaiņas, kas apstiprinātas ar RTU Studiju 
prorektora rīkojumiem Nr. 02000-1.1/33 un Nr.02000-1.1/29 2013.gada 19. aprīlī un 2016. 
gada 17.maijā Nr.02000-1.1/52. 

Studiju programmas jaunā struktūra pēc 2016. gadā veiktajām izmaiņām ir parādīta 
2.3.tabulā. 

2.3.tabula 
Studiju programmas struktūra 

 
Programmas sastāvdaļas 

Apjoms, KP 
 

% pret visu 
apjomu 

Obligātie studiju priekšmeti 
no tiem: 

nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas 
tehnoloģiju kursi 

nozares profesionālās specializācijas kursi 

88 
 
 

39 
35 

55% 

Obligātās izvēles priekšmeti 
no tiem: 

nozares profesionālās specializācijas kursi 
humanitārie/sociālie priekšmeti (vispārizglītojošie) 

valodas (vispārizglītojošie) 

34 
 

28 
2 
4 

21,3% 

Brīvās izvēles priekšmeti 6 3,7 % 
Prakse 20 12,5 % 
Bakalaura darbs 12 7,5 % 

Kopā: 160 100% 
 
2016. gadā tika veiktas šādas studiju programmas izmaiņas: 

Izmaiņas obligātajā (A) daļā:  
1.1. mainīt obligātās (A) daļas apjomu no 82 KP uz 88 KP,  nozares teorētisko pamatkursu 
un informācijas tehnoloģiju kursu studiju priekšmetu (A.2.) apjomu - no 36 KP uz 39 KP, 
nozares profesionālās specializācijas studiju priekšmetu (A.3.) apjomu – no 32 KP uz 35 
KP; 
1.2. izslēgt no obligātās (A) daļas A.1. sadaļas studiju priekšmetus 

1.2.1. Matemātika (pamatkurss) – 4 KP (kods DMS102), 
1.2.2. Saskarsmes pamati – 2 KP (kods HPS120), 
1.2.3. Statistika – 3 KP (kods IĀS205), 
1.2.4. Kvantitatīvās metodes ekonomikā – 3 KP (kods IĀS215), 
1.2.5. Ievads specialitātē 1 KP (kods IMP122), 

no A.2. sadaļas – studiju priekšmetus  
1.2.6. Datormācība (pamatkurss) – 3 KP (IUE281), 
1.2.7. Matemātika ekonomistiem – 4 KP (kods DMS270), 
1.2.8. Mikroekonomika – 3 KP (kods IET102), 
1.2.9. Makroekonomika – 3 KP (kods IET111), 
1.2.10. Finanses un nodokļi (studiju projekts) – (kods IMP312), 
1.2.11. Uzņēmējdarbības ekonomika – 2 KP (kods IUE217), 
1.2.12. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs – 2 KP (kods IMP314), 
1.2.13. Darba aizsardzības pamati – 1 KP (kods IDA700), 
1.2.14. Lietvedība un korespondence – 2 KP (kods IMP443), 
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1.2.15. Vadīšanas lēmumu pieņemšana – 2 KP (kods IMP326), 
no A.3. sadaļas – studiju priekšmetus 

1.2.16. Datormācība ekonomistiem – 2 KP (kods IUE233), 
1.2.17. Nodokļu grāmatvedība – 2 KP (kods IMP318), 
1.2.18. Eiropas Savienības nodokļu politika – 2 KP (kods IMP305), 
1.2.19. Nodokļu sistēma ārvalstīs – 2 KP (IMP444), 
1.2.20. Finanšu analīze un riski (studiju projekts) – 2 KP (kods IMP514), 
1.2.21. Muitas procedūras un režīmi (studiju projekts) – 2 KP (kods IMP718), 
1.2.22. Saimnieciskās tiesības 4 KP (kods IMP306), 

1.3. iekļaut obligātās (A) daļas A.1. sadaļā studiju priekšmetus 
1.3.1. Ekonomika 4 KP (kods ITA704), 
1.3.2. Saimnieciskās tiesības 4 KP (kods IMP356), 
1.3.3. Vadīšanas lēmumu pieņemšana 2KP (kods IMP356), 
1.3.4. Lietvedība un korespondence 2 KP (kods IMP443), 
1.3.5. Darba aizsardzības pamati – 1 KP (kods IDA700), 

A.2. sadaļā – studiju priekšmetus 
1.3.6. Matemātika 5 KP (kods DMS721), 
1.3.7. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I – 3 KP (kods IVZ749), 
1.3.8. Studiju projekts 1 – 2 KP (kods IMP735), 
1.3.9. Nodokļu administrēšanas pamati – 2 KP (kods IMP727), 
1.3.10. Starptautiskā biznesa plānošana – 2 KP (kods IĀS712), 
1.3.11. Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana – 4 KP (kods 

IMP737), 
1.3.12. Muitas tiesības – 2 KP (kods IMP729), 
1.3.13. Statistika – 3 KP (kods IĀS205), 
1.3.14. Kvantitatīvās metodes ekonomikā – 3 KP (kods IĀS215), 
1.3.15. Ievads specialitātē – 1 KP (kods IMP122), 

A.3. sadaļā – studiju priekšmetus 
1.3.16. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II – 2 KP (kods IVZ742), 
1.3.17. Finanšu grāmatvedība – 4 KP (kods IMP732), 
1.3.18. Studiju projekts 2 – 2 KP (kods IMP734), 
1.3.19. Studiju projekts 3 – 2 KP (kods IMP731), 
1.3.20. Ievads Eiropas Savienības tiesībās – 2 KP (kods IMP728), 
1.3.21. Tirgzinības – 3 KP (kods IUE407), 
1.3.22. Vadīšanas teorija – 2 KP (kods IVZ778), 
1.3.23. Muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis (lietišķā spēle) – 2 KP (kods 

IMP737). 

Izmaiņas ierobežotās izvēles (B) daļā: 
1.4. izslēgt no nozares profesionālās specializācijas (B.1.) sadaļas  Muitas vadīšanas 

profesionālās specializācijas saraksta studiju priekšmetus 
1.4.1. Muitas iestāžu darba organizēšana un vadīšana – 4 KP (kods IMP719), 
1.4.2. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati – 2 KP (kods IUE206), 
1.4.3. Riska analīze un preču kontroles organizēšana – 4 KP (kods IMP706), 
1.4.4. Speciālā angļu valoda – 2 KP (kods HDG402), 
1.4.5. Speciālā vācu valoda – 2 KP (kods HDG410), 
1.4.6. Eiropas tiesības – 2 KP (kods IBO432), 
un iekļaut studiju priekšmetu Muitas risku vadība – 4 KP (kods IMP733), 
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1.5. izslēgt no nozares profesionālās specializācijas (B.1.) sadaļas Nodokļu 
administrēšanas profesionālās specializācijas saraksta studiju priekšmetus 
1.5.1. Finanšu grāmatvedība – 2 KP (kods IMP325), 
1.5.2. Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana – 4 KP (kods IUE220), 
1.5.3. Speciālā angļu valoda – 2 KP (kods HDG402), 
1.5.4. Speciālā vācu valoda – 2 KP (kods HDG410), 
1.5.5. Grāmatvedība – 2 KP (kods IUE315), 
1.5.6. Starptautiskā ekonomika (pamatkurss) – 2 KP (kods IB0452), 
1.5.7. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati – 2 KP (kods IUE206), 
1.5.8. Eiropas tiesības – 2 KP (kods IB0432), 
1.5.9. Globālā loģistika un transports – 2 KP (kods ITE438), 
1.5.10. Sabiedriskā sektora ekonomika – 3 KP (kods IRE705), 
  un iekļaut studiju priekšmetus 
1.5.11. Nodokļu grāmatvedība – 2 KP (kods IMP318), 
1.5.12. Eiropas Savienības nodokļu politika – 2 KP (kods IMP305), 
1.5.13. Nodokļu sistēma ārvalstīs – 2 KP (kods IMP444), 
1.5.14. Revīzija un audits – 3 KP (kods IUF718), 
1.5.15. Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati – 3 KP (kods IMP702), 

1.6. iekļaut humanitāro un sociālo studiju priekšmetu (B.2.) sadaļas sarakstā studiju 
priekšmetu Saskarsmes pamati – 2 KP (kods HSP120). 

 Izmaiņas prakses (D) daļā: 
1.7. mainīt daļas apjomu no 26 KP uz 20 KP, 
1.8. izslēgt  

1.8.1. Specializējošā prakse – 16 KP (kods IMP013), 
1.8.2. Projektēšanas prakse – 10 KP (kods IMP014), 

1.9. iekļaut Prakse – 20 KP (kods IMP730).  
Uzsākot studiju programmas apguvi ar vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību -  

Pirmajā studiju gadā studentiem jāiepazīstas ar specialitātes specifiku, jāizprot nodokļu un 
muitas pamati, tās funkcionēšanas galvenās likumsakarības, kā arī jāapgūst vispārizglītojošie 
studiju kursi – ekonomika, saimnieciskās tiesības, vadīšanas lēmumu pieņemšana, lietvedība 
un korespondence, darba aizsardzības pamati, civilā aizsardzība un sports, nozares 
teorētiskie pamatkursi – biznesa datu analīzes tehnoloģijas I, matemātika, studiju projekts 1, 
nodokļu administrēšanas pamati, starptautiskā biznesa plānošana, muitas un nodokļu iestāžu 
organizācija un vadīšana, muitas tiesības, statistika, kvantitatīvās metodes ekonomikā, ievads 
specialitātē, muitas darbības pamati, starptautiskie ekonomiskie sakari, finanses un nodokļi, 
darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs, nodokļi un nodevas; nozares profesionālās 
specializācijas kursi – finanšu analīze un riski, uzņēmējdarbības loģistikas pamati, 
starptautiskās tirdzniecības tiesības, krimināltiesības un kriminālprocess, administratīvās 
tiesības, muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība, muitas procedūras un režīmi, biznesa 
datu analīzes tehnoloģijas II, finanšu grāmatvedība, studiju projekts 2, studiju projekts 3, 
muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis (lietišķā spēle), ievads ES tiesībās, tirgzinības un 
vadīšanas teorija.  

Studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” paredz divus iespējamos 
specializācijas virzienus, kurus ir jāizvēlas pēc pirmā kursa beigšanas: 

- nozares profesionālās specializācijas kursi virzienam „Muitas vadīšana” – muitas 
informācijas sistēma, muitas audits, ierobežoto un aizliegto preču kontrole, muitas tarifu 
sistēma, muitas kontroles tehnoloģija un ierīces, starptautiskie preču piegāžu drošības pamati, 
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starptautiskās pārvadājuma tiesības, mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana, 
muitas maksājumu administrēšana, globālā loģistika un transports, muitas risku vadība. 

- nozares profesionālās specializācijas kursi virzienam „Nodokļu administrēšana” 
nodokļu kontrole, nodokļu risku vadība, nodokļu informācijas sistēmas, muitas tarifu sistēma, 
starptautiskās nodokļu tiesības un nodokļu konvencijas, nodokļu maksātāju apkalpošana,  
Eiropas valstu ekonomika, muitas maksājumu administrēšana, nodokļu grāmatvedība, ES 
nodokļu politika, nodokļu sistēma ārvalstīs, revīzija un audits, starptautiskie preču piegāžu 
drošības pamati. 

Otrajā (pilna laika) un trešajā (nepilna laika) studiju gadā studenti apgūst 
specialitātei atbilstošos nozares mācību kursus (B daļa – ierobežotās izvēles priekšmeti – 
specializācijas priekšmeti), kā arī sāk apgūt obligātos nodokļu un muitas jomas priekšmetus. 

Trešajā (pilna laika) un ceturtajā (nepilna laika) studiju gadā studenti turpina apgūt 
profesionālās specializācijas un nodokļu vai muitas jomas kursus, kā arī izstrādā studiju 
projektus. 

Ceturtajā (pilna laika) un piektajā (nepilna laika) studiju gadā studenti izpilda 
atlikušās prakses KP, turpina apgūt nodokļu vai muitas jomas priekšmetus, izvēlas bakalaura 
darba tēmu, to izstrādā un aizstāv. 

Īpaša uzmanība studiju laikā tiek veltīta praksei. Pēc teorētiskā kursa apgūšanas, 
studenti sāk apgūt profesionālo zināšanu padziļināšanas un nostiprināšanas posmu, kurā 
ietilpst arī prakse.  Turklāt, tā notiek ārpus izglītības iestādes un maksimāli pietuvināta 
patstāvīgai dzīves vietai. Kopējais prakses apjoms tagad ir 20 KP.  

Praksi organizē ārpus augstākās izglītības iestādes, atbilstoši LR Ministru kabineta 
2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu”. Kārtību, kādā tiek organizētas prakses Rīgas Tehniskajā 
universitātē profesionālajās studiju programmās, nosaka RTU Senāta 2010. gada 25. janvāra 
sēdes lēmums „Par prakses organizēšanas kārtību RTU”. Jāuzsver, ka šai studiju programmai 
prakses vietas nodrošina RTU. 

Studiju programmas īstenošanas plānojums 
Sakarā ar izmaiņām studiju programmā, esam gan mainījuši studiju priekšmetu izvietojumu 
visos semestros, gan izveidojuši jaunus studiju priekšmetus, lai veidotos priekšmetu loģiska 
hronoloģiska struktūra, kā rezultātā būtu iespējams citos priekšmetos apgūtās zināšanas labāk 
izmantot.  

RTU Studiju departamentā tika apstiprināti šādi jauni studiju priekšmeti: 
 
IMP 727    Nodokļu administrēšanas pamati 2KP    
IMP 728    Ievads Eiropas Savienības tiesības  2KP 
IMP 729    Muitas tiesības   2KP 
IMP 730    Prakse        20KP 
IMP 731    Studiju projekts 3                                       2KP 
IMP 732    Finanšu grāmatvedība                   4KP 
IMP 733    Muitas risku vadība                                     4KP 
IMP734 Studiju projekts 2    2KP 
IMP735 Studiju projekts 1                          2KP 
IMP736 Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana   4KP 
IMP737 Muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis (lietišķā spēle)         2KP 
IMP738 Muitas administrēšanas aktualitātes     2KP 
IMP739 Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana    4KP 
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Tika izveidots šāds studiju plānojums: 
Pilna laika (dienas) 
Plāns 1. semestrim 

Nr. 
p/k 

Šifrs Priekšmeta nosaukums Apjoms 
(KP) 

Stundu 
sadalījums 

Pārbaudes 
veids 

[A] Programmas obligātie studiju priekšmeti 
1.  IMP122 Ievads specialitātē  1 1/0/0 I 
2. ITA704 Ekonomika 4 2,5/1,5/0 E 
3. HFA101 Sports  0 0/2/0 I 
4. IVZ749 Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I  3 1/0/2 E 
5. IMP443 Lietvedība un korespondence  2 1/1/0 E 
6. IMP320 Muitas darbības pamati  2 1/0/1 E 
7. IMP717 Administratīvās tiesības  3 2/1/0 E 
8. IMP727 Nodokļu administrēšanas pamati 2 1/1/0 E 
 [B]Valodas 
9. HDG404 Vācu valoda  2 0/2/0 E 
10. HDG405 Angļu valoda  2 0/2/0 E 
    Kopā: 20    

Plāns 2. semestrim 
Nr. 
p/k 

Šifrs Priekšmeta nosaukums Apjoms 
(KP) 

Stundu 
sadalījums 

Pārbaudes 
veids 

[A] Programmas obligātie studiju priekšmeti 
1. DMS102 Matemātika  4 2/2/0 E 
2. IMP201 Nodokļi un nodevas  3 2/1/0 E 
3. IVZ749 Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II  2 0/0/2 E 
4. IDA700 Darba aizsardzības pamati  1 1/0/0 I 
5. ITE307 Uzņēmējdarbības loģistikas pamati  2 1/1/0 E 
6. IVZ778 Vadīšanas teorija 2 1/1/0 E 
7. HFA101 Sports  0 0/2/0 I 
8. IMO729 Muitas tiesības 2 2/0/0 E 
9. IĀS205 Statistika 3 2/1/0 I 
 [B]Valodas 
10. HDG404 Vācu valoda  2 0/2/0 E 
11. HDG405 Angļu valoda  2 0/2/0 E 
    Kopā: 20    

Plāns 3. semestrim 
Nr. 
p/k 

Šifrs Priekšmeta nosaukums Apjoms 
(KP) 

Stundu 
sadalījums 

Pārbaudes 
veids 

[A] Programmas obligātie studiju priekšmeti 
1. IMP728 Ievads Eiropas Savienības tiesībās 2 2/0/0 E 
2. IMP325 Finanšu grāmatvedība  2 2/0/0 E 
3. IUE407 Tirgzinības 3 2/1/0 E 
4. DMS721 Matemātika  2 1/1/0 E 
5.  IDA714 Darba aizsardzība muitas un nodokļu 

iestādēs  
1 0,5/0,5/0 I 

 [B1] Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti 
6. IMP722 Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu 2 1/1/0 E 

https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP122
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HFA101
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HFA101
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IUE218
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP443
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP320
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP717
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HDG404
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HDG405
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=DMS102
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP201
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IUE218
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IDA700
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=ITE307
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HFA101
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HDG404
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HDG405
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP325
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=DMS102
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IDA714
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP722
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novērtēšana  
7. IMP415 Muitas audits  2 1/1/0 E 
8. ITE433 Starptautiskās pārvadājuma tiesības  2 2/0/0 I 
9. IMP305 Eiropas Savienības nodokļu politika  2 1/1/0 E 
10. IMP411 Nodokļu informācijas sistēmas  2 1/1/0 I 
[B2] Humanitārie un sociālie studiju priekšmeti – 2KP 
11. HFL330 Lietišķā etiķete  2 1/1/0 I 
12. HSP375 Vadības socioloģija  2 1/1/0 I 
13. HSP379 Latvijas politiskā sistēma  2 1/1/0 I 
14. HPS120 Saskarsmes pamati 2 1/1/0 I 
[C] Brīvās izvēles studiju priekšmeti 2 1/0/0  
    Kopā: 20    

Plāns 4. semestrim 
Nr. 
p/k 

Šifrs Priekšmeta nosaukums Apjoms 
(KP) 

Stundu 
sadalījums 

Pārbaudes 
veids 

[A] Programmas obligātie studiju priekšmeti 
1. IMP203 Starptautiskie ekonomiskie sakari 3 2/1/0 E 
2. IMP321 Finanses un nodokļi  3 2/1/0 E 
3. IMP735 Studiju projekts 1  2 0/0/0 D 
4. IĀS711 Starptautiskā biznesa plānošana 2 2/0/0 E 
5. IMP422 Krimināltiesības un kriminālprocess 2 2/0/0 E 
 [B1]Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti – 8 KP 
6.  IMP721 Muitas tarifu sistēma 3 2/1/0 E 
7. IMP308 Ierobežoto un aizliegto preču kontrole 3 2/1/0 E 
8. IRE301 Eiropas valstu ekonomika 3 2/1/0 I 
9. IMP410 Nodokļu kontrole 2 1/1/0 E 
10. ITE438 Globālā loģistika un transports 2 1/0/1 E 

    Kopā: 20    
Plāns 5. semestrim 

Nr. 
p/k 

Šifrs Priekšmeta nosaukums Apjoms 
(KP) 

Stundu 
sadalījums 

Pārbaudes 
veids 

[A] Programmas obligātie studiju priekšmeti 
1. IMP718 Muitas procedūras un režīmi  2 2/0/0 E 
2. IMP731 Studiju projekts 3 2 0/0/0 D 
3. IMP719 Muitas iestāžu darba organizēšana un 

vadīšana  
4 3/1/0 E 

4. IMP306 Saimnieciskās tiesības  4 3/1/0 E 
5. IMP 326 Vadīšanas lēmumu pieņemšana  2 1/1/0 E 
[B1] Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti – 6 KP 
      
6. IMP703 Starptautiskās nodokļu tiesības un nodokļu 

konvencija 
4 3/1/0 E 

7. IMP720 Muitas maksājumu administrēšana 2 1/1/0 E 
8. IMP705 Muitas informācijas sistēma 4 2/2/0 E 
9. IMP308 Ierobežoto un aizliegto preču kontrole 3 2/1/0 E 

    Kopā: 20    
 
 

https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP721
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP308
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP305
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP411
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HFL330
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HSP375
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=HSP379
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP321
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP312
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP718
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP719
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP306
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Plāns 6. semestrim 
Nr. 
p/k 

Šifrs Priekšmeta nosaukums Apjoms 
(KP) 

Stundu 
sadalījums 

Pārbaudes 
veids 

[A] Programmas obligātie studiju priekšmeti 
1. IMP408 Starptautiskās tirdzniecības tiesības  2 1/0/1 E 
2. IMP723 Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība  3 2/1/0 E 
3. ICA105 Civilā aizsardzība  1 0,5/0/0,5 I 
 [B1] profesionālās specializācijas studiju priekšmeti – 4 KP 
4. IMP704 Nodokļu maksātāju apkalpošana 2 1/1/0 I 
5. IMP733 Muitas risku vadība  4 2/2/0 E 
6. IMP444 Nodokļu sistēma ārvalstīs  2 1/0/1 E 
[D] Prakse 
7. IMP730 Prakse [1/2] 10  D 
    Kopā: 20    

Plāns 7. semestrim 
Nr. 
p/k 

Šifrs Priekšmeta nosaukums Apjoms 
(KP) 

Stundu 
sadalījums 

Pārbaudes 
veids 

[A] Programmas obligātie studiju priekšmeti 
1. IMP513 Finanšu analīze un riski  2 1/1/0 E 
2. IMP734 Studiju projekts 2 2 0/0/0 D 
3. IĀS215 Kvantitatīvās metodes ekonomikā  3 2/0/1 E 
4. IMP737 Muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis 

(lietišķā spēle) 
2 0/1/0 I 

 [B1] profesionālās specializācijas studiju priekšmeti – 6 KP 
5. IMP702 Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati  3 2/1/0 E 
6. IMP716 Muitas kontroles tehnoloģija un ierīces  3 2/1/0 E 
7. IMP708 Nodokļu risku vadība  3 2/1/0 I 
8. IUF718 Revīzija un audits 3 2/1/0 E 
[C] Brīvās izvēles studiju priekšmeti 3 2/1/0 I 
[E] Gala/valsts pārbaudījums 2 0/0/0 I 
9. IMP726 Bakalaura darbs  2 0/0/0 I 

    Kopā: 20    
Plāns 8. semestrim 

Nr. 
p/k 

Šifrs Priekšmeta nosaukums Apjoms 
(KP) 

Stundu 
sadalījums 

Pārbaudes 
veids 

[D] Prakse 
1. IMP730 Prakse [2/2] 10  D 
[E] Gala/valsts pārbaudījums    
2. IMP726 Bakalaura darbs  10 0/0/0 D 
   Kopā: 20    

Studiju kursu un moduļu apraksti 
Studiju kursu un moduļu apraksti atrodami RTU Studiju programmu reģistrā   
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_122 

Studiju programmas organizācija 
Profesionālā bakalaura studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” apstiprināta 
RTU Senāta sēdē 2003.gada 15.decembrī, protokola Nr.482.  

https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP408
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP723
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=ICA105
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP708
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP444
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP513
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=I%C2S215
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP702
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP716
https://stud.rtu.lv/rtu/discreg/edit.open?code=IMP708
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Studiju virziens ir akreditēts 2013.gadā 5. jūnijā uz pilnu akreditācijas termiņu – 
sešiem gadiem. Studiju programmas realizācijai saņemta studiju virziena akreditācijas lapa 
Nr.99 (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 5.jūnija lēmums Nr.101) par tiesībām 
īstenot akreditēto studiju virzienu „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”, kur viena no sešām 
studiju programmām ir profesionālā bakalaura studiju programma „Muitas un nodokļu 
administrēšana”(42861), ar profesionālā bakalaura grādu muitas un nodokļu administrēšanā 
un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas iegūšanu 
Rīgā un Daugavpilī, bet 2016. gadā atbilstoši izmaiņām 2014. gada 26. augusta Ministru 
kabineta noteikumos Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu”, tika izdarītas izmaiņas studiju programmās, par ko saņemta jauna studiju 
virziena akreditācijas lapa Nr.24 (studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 5. jūnija 
lēmums Nr.101 un Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 25. augusta lēmums 
Nr.23-A. 

Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Pētniecisko darbu studenti prezentē studentu konferencēs. 2015./2016. studiju gadā aprīlī 
tika rīkota 57. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences sekcija: "Nodokļi un 
muita", kurā uzstājas studenti gan no muitas, gan nodokļu virziena, gan maģistru, gan 
bakalauru līmeņa. Studentu konferencē tika prezentētas tēzes par akcīzes nodokļa 
jautājumiem, PVN plaisu, starptautiskajiem nodokļu aspektiem, veselības finansēšanas 
modeļiem, muitas noliktavas darbību, muitas kvotām un citiem jautājumiem. Konferences 
dalībnieku tēzes tika publicētas RTU e-studiju platformā ORTUS. 

Katru gadu tiek organizētas gan Latvijas, gan ārvalstu mācībspēku vieslekcijas, kā 
obligāta studiju procesa sastāvdaļa, 2015./2016. studiju gadā: 

1)Muitas un nodokļu katedras lektors Jansson  Jan Erland no no 2016. gada 3. marta līdz 
2016. gada 15. martam novadīja vieslekcijas “ Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība” 
studiju kursa ietvaros; 

2)Programmas “Erasmus+” personāla mācību ietvaros Muitas un nodokļu katedra no 
2016.gada 16.maija līdz 20.maijam uzņēma D.A.Cenova Ekonomikas akadēmijas (Bulgārija) 
Biznesa kontroles un analīzes katedras docentu Momčilu Antovu.   

Atbilstoši veiktajām izmaiņām, profesionālo bakalauru studiju programmas prakses 
apjoms no 2016. gada 1. septembra ir 20 kredītpunkti (KP), kas sadalās divās dalās - 10 KP 
un  10 KP. 

Pirmā gada prakses galvenais uzdevums ir iepazīties un izprast prakses vietas darba 
organizāciju un funkciju sadalījumu, orientēties ar prakses vietu saistītajos normatīvajos 
aktos, vākt un apstrādāt informāciju par muitošanas procesu vai nodokļu administrēšanas un 
iekasēšanas jautājumiem, izprast prakses vietas darbības principus, nozīmi un aktualitātes, kā 
arī attīstīt patstāvīga un komandas darba prasmes. 

Otrā gada prakses galvenais uzdevums ir iegūt profesionālas iemaņas un prasmes, 
paplašinot teorētiskās zināšanas, iepazīties un izprast prakses vietas darbības principus, 
nozīmi, novērtēt aktualitātes, saskatīt un spēt analizēt problēmas, iegūt, apstrādāt un analizēt 
informāciju, kas nepieciešama diplomdarba izstrādei un aizstāvēšanai. 

Tā kā programmai ir divi specializācijas virzieni: Muitas vadīšana un Nodokļu 
administrēšana, prakse notiek atbilstoši izvēlētajai specializācijai, gan VID, gan uzņēmumos. 

Prakses noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv prakses atskaiti, kura ir kā pamats 
diplomdarba izstrādāšanai. Prakses atskaites aizstāvēšanas komisijā piedalās arī VID nodokļu 
un muitas iestāžu vadošie speciālisti. Vērtēšanas rezultāti tiek ievadīti jau minētajā ORTUS 
sistēmā. 
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Programmas apguvi noslēdz valsts pārbaudījums, tas tiek vērtēts pēc desmit ballu 
sistēmas, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba (pirms tam diplomdarba) aizstāvēšana. 
Vērtēšanas kritēriji aizstāvot darbu: 

– teorētisko un praktisko zināšanu, individuālās un mācību prakses gaitā iegūtās 
pieredzes sistematizēšana aktualizēšana un paplašināšana; 

– patstāvīga mācību un zinātniskās literatūra, izvēlētajai specialitātei atbilstošās 
likumdošanas un normatīvi aktu, masu informācijas līdzekļos un citos informatīvo avotos 
esošās informācijas apguve, t.sk. svešvalodās; 

– pētāmās problēmas, kas ietver atsevišķus un kompleksus novitātes elementus un 
uzdevumu un risināšanas prasme tos apvienojot ar teorētiskajām nostādnēm (daļu 
diplomdarbu tēmu rekomendē LR VID); 

– aktuālo lietišķo problēmas analīze, sistematizēšana, rekomendāciju izstrādāšana; 
– praktisku risinājumu izstrādāšana un plānošana;   
– veikto pētījumu un iegūto praktisko rezultātu prezentēšanas prasme. 

Studiju programmas izmaksas 
Programma Gads Dotācija  Studiju maksa  Kopā 

finansējums 
programmai 

Izmaksas 
uz 1 

studentu 
Muitas un nodokļu 
administrēšana – 
profesionālais  
bakalaurs 

2015./2016.
m.g 

317 806.70€↑ 533 214.14€↓ 851 020.84€↑ 5 599.06€↑ 

 
Programmas finansējuma avots ir gan valsts budžeta līdzekļi (2015./16.m.g. valsts 

budžeta finansējums ir 105 vietas  jeb 18,6 % no kopējā studentu skaita (565 st.), gan fizisko 
personu maksa par mācībām. Studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. Profesionālo bakalaura studiju maksa ir: 

 
2015./16.m.g  - € 1650  pilna laika (dienas) studijām 
€ 1240  nepilna laika (vakara) studijām 
€   1100 nepilna laika (neklātienes) studijām 

 
Programmas finanšu resursus veido: 

 Valsts 
finansējums 

Ieņēmumi no 
studiju maksas 

Citi likumā 
noteiktie ienākumi 

2015./2016.m.g. 18,6% ↑ 76,4% ↓ 5% 
    

2015./2016. studiju gadā profesionālā bakalaura studiju programma „Muitas un nodokļu 
administrēšana” ir viena no populārākajām studiju programmām RTU (3. vieta), valstī 
kopumā (7.-8. vieta). 

Neskatoties uz to, ka šī studiju programma ietilpst studiju virzienā “Iekšējā drošība un 
civilā aizsardzība” budžeta vietu skaits sistemātiski tiek izdalīts nepietiekoši.  

Jautājumu par studiju programmas neapmierinošo budžeta finansējumu 2013. gadā 
divreiz izskatīja MK un IZM. Ar 2014. gadu pirmo reizi studiju programmas budžeta 
finansējumam nodrošināja likumā noteikto finansējuma koeficientu 2,9, ar 2016. gadu – 4,2. 
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Studiju programmas atbilstība valsts normatīvajiem aktiem 
Bakalaura profesionālo studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” atbilst LR 
MK noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”,  kuri apstiprināti 2014.gada 26.augustā. Salīdzinošā analīze parādīta 2.4.tabulā. 

2.4.tabula 
Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” atbilstība otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 
Studiju programmas daļas Kopā 160 KP 
Studiju priekšmeti: 
– Vispārizglītojošie studiju priekšmeti 
– Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju studiju 

priekšmeti 
– Nozares profesionālās specializācijas studiju priekšmeti 

 
14 KP 
39 KP 
35 KP 

– Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti 28 KP 
– Humanitārie un sociālie studiju priekšmeti 2 KP 
– Valodas 4 KP 
– Brīvās izvēles studiju priekšmeti 6 KP 
– Prakse 20 KP 
Gala/valsts pārbaudījums 12 KP 

 
LR MK noteikumu Nr.512 prasības Studiju programma  

„Muitas un nodokļu administrēšana” 
Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 
kredītpunktu 

Profesionālā bakalaura programmas apjoms ir 160 
KP 

Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 20 KP apjomā  
- humanitāro un sociālo zinātņu studiju kursi, tai 
skaitā studiju kursi, kas attīsta sociālās, 
komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. 
Studiju kursi, kas iekļauj moduli uzņēmējdarbības 
profesionālās kompetences veidošanai (inovācijas, 
uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas 
metodes, biznesa ekonomikas, projektu izstrādes un 
vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites 
sistēma, zināšanas par darba tiesisko attiecību 
regulējumu, tai skaitā par sociālā dialoga veidošanu 
sabiedrībā, kā arī par citām novitātēm 
uzņēmējdarbības vai iestādes vadīšanā), vismaz 6 KP 
apjomā 
 

20 KP 
14 KP 
Ekonomika 4 KP, Saimnieciskās tiesības 4 KP, 
Vadīšanas lēmumu pieņemšana 2 KP, Lietvedība 
un korespondence 2 KP, Darba aizsardzības 
pamati 1 KP, Civilā aizsardzība 1 KP, Sports 
2 KP 
Vadības socioloģija, Lietišķā etiķete, Latvijas 
politiskā sistēma, Saskarsmes pamati  
6 KP 
Muitas tiesības 2 KP,  Muitas audits 2 KP, 
Starptautiskās pārvadājumu tiesības 2 KP, 
Nodokļu kontrole 2 KP, Nodokļu grāmatvedība 2 
KP, Nodokļu informācijas sistēmas 2 KP 

Nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie 
pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi vismaz 
36 kredītpunktu apjomā 

39 KP 
Matemātika 5 KP, Biznesa datu analīzes 
tehnoloģijas I 3 KP, Studiju projekts 1 2 KP, 
Nodokļu administrēšanas pamati 2 KP, 
Starptautiskā biznesa plānošana 2 KP,  Muitas un 
nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana 4 
KP, Muitas tiesības 2 KP,  Statistika 3 KP, 
Kvantitatīvās metodes ekonomikā 3 KP, Ievads 
specialitātē 1 KP,  Muitas darbības pamati 2 KP, 
Starptautiskie ekonomiskie sakari 3 KP, Finanses 
un nodokļi 3 KP, Darba aizsardzība muitas un 
nodokļu iestādēs  1 KP, Nodokļi un nodevas 3 KP 
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Nozares (profesionālās darbības jomas) profesionālās 
specializācijas kursi  vismaz 60 kredītpunktu apjomā 

63 KP 
Finanšu analīze un riski 2 KP, Uzņēmējdarbības 
loģistikas pamati 2 KP, Starptautiskās 
tirdzniecības tiesības 2 KP, Krimināltiesības un 
kriminālprocess 2 KP, Administratīvās tiesības 3 
KP, Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība 3 
KP, Muitas procedūras un režīmi 2 KP, Biznesa 
datu analīzes tehnoloģijas  II 2 KP, Finanšu 
grāmatvedība 4 KP 
Studiju projekts 2 2 KP, Studiju projekts 3 2 KP, 
Muitas un nodokļu iestāžu darbības modelis 
(lietišķā spēle) 2 KP, Ievads Eiropas Savienības 
tiesībās 2 KP, Tirgzinības 3 KP, Vadīšanas teorija 
2 KP. Muitas vadīšana – Muitas informācijas 
sistēma  4 KP, Muitas audits 2 KP,  Ierobežoto un 
aizliegto preču kontrole 3 KP, Muitas tarifu 
sistēma 3 KP, Muitas kontroles tehnoloģija un 
ierīces 3 KP,  Starptautiskie preču piegāžu 
drošības pamati 3 KP,  Starptautiskās 
pārvadājumu tiesības 2 KP,  Mākslas vēsture un 
mākslas priekšmetu novērtēšana 2 KP, Muitas 
maksājumu administrēšana 2 KP,  Globālā 
loģistika un transports  2 KP, Muitas risku vadība 
4 KP; Nodokļu administrēšana  - Nodokļu 
kontrole 2 KP, Nodokļu risku vadība 3 KP,  
Nodokļu informācijas sistēmas 2 KP, Muitas 
tarifu sistēma 3 KP,  Starptautiskās nodokļu 
tiesības un nodokļu konvencijas 4 KP,  Nodokļu 
maksātāju apkalpošana 2 KP,  Eiropas valstu 
ekonomika 3 KP, Muitas maksājumu 
administrēšana 2 KP, Nodokļu grāmatvedība 2 
KP, Eiropas Savienības nodokļu politika 2 KP, 
Nodokļu sistēma ārvalstīs 2 KP, Starptautiskie 
preču piegāžu drošības pamati 3 KP 

Izvēles daļas kursi vismaz 6 kredītpunktu apjomā Brīvās izvēles studiju priekšmeti 6 KP 
Prakse vismaz 20 kredītpunktu apjomā Prakses apjoms ir 20 KP 
Bakalaura programmas apguves laikā studējošais 
izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju darbus 

8 KP 
Studiju projekts 1 2 KP 
Studiju projekts 2 2 KP 
Studiju projekts 3 2 KP 

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir 
profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās 
darbības jomā) un piektā līmeņa kvalifikāciju 

Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu 
administrēšanā ar kvalifikāciju nodokļu 
ekonomists vai muitas iestādes struktūrvienības 
vadītājs 

Ja bakalaura programmā imatrikulē studējošos ar 
iepriekš iegūtu pirmā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību, tad bakalaura programmas saturu un 
apjomu, kā arī studiju kursu saturu un apjomu 
savstarpēji saskaņo. 

Atbilstošos pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmās iegūtos kredītpunktus 
ieskaita bakalaura programmas apjomā 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura 
darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un 
aizstāvēšana, vismaz 12 kredītpunktu apjomā 

Bakalaura darbs – 12 KP 

Analizējot atbilstību standartam, var secināt, ka: 
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Studiju programmas mērķi – uzdevumi un studiju rezultāti ir skaidri, sasniedzami 
un pārbaudāmi, ir saskaņā ar Augstākās izglītības iestādes (AII) un valsts izglītības standartā 
izvirzītajiem.  

Studiju programmas saturs – akreditējamās programmas saturs ir atbilstošs valsts 
izglītības standartā noteiktajam un studiju programmas nosaukumam. Programmas 
pamatdaļas ir: 

– studiju kursi; 
– studiju prakse ārpus izglītības iestādes; 
– valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana. 
Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 20 KP apjomā  - humanitāro un sociālo 

zinātņu studiju kursi, tai skaitā studiju kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 
organizatoriskās pamatiemaņas. 

Studiju kursi, kas iekļauj moduli uzņēmējdarbības profesionālās kompetences 
veidošanai (inovācijas, uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, biznesa 
ekonomikas, projektu izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, 
zināšanas par darba tiesisko attiecību regulējumu, tai skaitā par sociālā dialoga veidošanu 
sabiedrībā, kā arī par citām novitātēm uzņēmējdarbības vai iestādes vadīšanā). 

Programmas apjoms – akreditējamās programmas apjoms un tā strukturālais 
sadalījums ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un studiju kursu 
apjoms ir izteikts kredītpunktos. 

Sakarā ar to, ka Muitas un nodokļu studiju programmu PMO ir atzinusi kā atbilstošu 
PMO starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem Operatīvo vadītāju/ Līderu līmenim 
(Operational Managers/Leaders) līmenim, vienlaikus ar bakalaura diplomu tiek izsniegts arī 
PMO sertifikāts. 

Studējošo skaits 
Kopā bakalaura profesionālo studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” 
2015./2016.m.g. studē 565 studenti. Studējošo skaitu specializācijā un pa studiju formām un 
gadiem dinamikā var apskatīt 2.5. tabulā. 

2.5.tabula 
Studējošo skaits programmā 2015./2016 studiju gadā 

 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. 5.k. Pavisam 
Studējošo skaits pilna laika (dienas) studijās: 

 „Muitas vadīšana” 
 „Nodokļu administrēšana” 

93 
53 
40 

95 
66 
29 

96 
70 
26 

112 
73 
39 

 396 
262 
134 

nepilna laika (pēc koledžas) studijās: 
 „Muitas vadīšana” 
 „Nodokļu administrēšana” 

   11 
10 
1 

5 
4 
1 

16 
14 
2 

nepilna laika (neklātienes) studijās: 
 „Muitas vadīšana” 
 „Nodokļu administrēšana” 

38 
38 

 

29 
21 
8 

28 
21 
7 

28 
18 
10 

30 
20 
10 

153 
118 
35 

Kopā: 131 124 124 151 35 565 
Kopējais studentu skaits pa specializācijas virzieniem programmā  ir: 
 
 2012./2013 2013./2014 2014./2015 2015./2016  
Muitas vadīšana 362 371 456 394  
Nodokļu administrēšana 167 133 173 171  
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Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

2015./2016. mācību gadā 1.kursā tika imatrikulēti: 
-  93 pilna laika studenti; 
-  38 nepilna laika studenti. 

Valsts budžeta finansētajās vietās 2015./2016.m.g. uzņemti 30 pilna laika studenti. 
3.kursā (pēc 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas) nepilna laika 

(neklātienes) studijās nav imatrikulēts neviens students. 

Absolventu skaits 
2006.gadā bija pirmais studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” 
profesionālo bakalauru izlaidums. No 2012./13.m.gada līdz 2015./16.m. gada pavasarim kopā 
programmu ir absolvējuši  425 studenti. 

Studējošo, ka arī absolventu skaits bakalaura profesionālajā studiju programmā parādīts 
2.6. tabulā.                                                                                                  

2.6. tabula 
Studentu un absolventu skaits 2015./16.m.g. 

Mācību gads 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. 5.k. kopā Absol-
venti 

Kopā 2015./16.m.g., no tiem: 131 124 124 151 35 565 135 
pilna laika 

no tiem: 
ar valsts budžeta finansējumu  

93 
 

30 

95 
 

17 

96 
 

26 

112 
 

40 

- 
 
- 

396 
 

113 

103 
 

40 
nepilna laika (neklātienes) 38 29 28 39 35 169 32 
RTU ir izveidots absolventu Zelta fonds, kurā tiek iekļauti izcilākie un spējīgākie RTU 

absolventi, vērtējot gan pēc akadēmiskajiem sasniegumiem, gan sabiedriskajām aktivitātēm. 
Zelta fondā ir iekļauti arī šīs programmas absolventi: 
2015./2016.m.g. 
Viktorija Kalašņikova 

Studējošo aptaujas un to analīze 
2016.gada janvārī un jūnijā, pēc rudens un pavasara semestriem, tiek organizēta kārtējā 
studējošo aptauja. Aptaujas anketas ietver jautājumus par katra konkrētā studiju kursa mācību 
literatūras pieejamību, pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem, darba kultūru un kvalitāti, studentu 
tiesību ievērošanu nodarbību laikā, studenta patstāvīgajam darbam veltīto laiku un mācību 
disciplīnu. Anketas nobeiguma daļa ir paredzēta studentu priekšlikumiem un ierosinājumiem 
studiju priekšmeta un pasniedzēja darba kvalitātes uzlabošanai. Anketas tiek aizpildītas 
anonīmi, lai sniegtie atbilžu varianti nevarētu ietekmēt pasniedzēja attieksmi pret konkrēto 
studentu vai studentu grupu un tiktu sasniegts mērķis – saņemt studentu objektīvu vērtējumu. 

2015./2016.studiju gadā, analizējot studējošo aptaujas rezultātus, tika izdarīti šādi 
nozīmīgākie secinājumi (šajā mācību gadā labāks novērtējums):  

– 85% mācībspēki efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus; 
– 95 % studiju priekšmetu materiāli bija pieejami e-studiju vidē; 
– 95% mācībspēku attieksme pret studentiem bija pozitīva un pretimnākoša.  

Tāpat, ņemot vērā studentu izteiktās piezīmes, vairākos mācību priekšmetos tika 
nomainīti pasniedzēji. 
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Absolventu aptaujas un to analīze 
2016.gada janvārī un jūnijā tika veiktas kārtējās absolventu aptaujas, atbilstoši iepriekšējos 
gados izstrādātajai kārtībai un metodikai. 2016. gada ziemā no 11  studiju programmas 
absolventiem, anketas aizpildīja tikai 5 (45,5%),tāpēc sīkāku analīzi neveicām, bet vasarā no 
145 potenciālajiem absolventiem anketas aizpildīja 101 (69,7%).  

Aptaujas rezultāti (5 baļļu sistēmā) liecina, ka (vidējais vērtējums) (V-vasara, Z-ziema): 
1)apmierināti ar izvēli studēt RTU –4,37 (4,5-Z; 4,32-V - 2015; 4,5- 2014; 4,45- 2013); 
2)apmierināti ar izvēlēto studiju programmu – 4,39 (4,61-Z; 4,17-V- 2015;4,41- 2014; 

4,11- 2013); 
3)apmierināti ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām – 3,92 (4,22-Z; 4,03-V- 2015;4,02- 

2014; 4,035- 2013); 
4)apmierināti ar iegūtajām praktiskajām iemaņām – 3,88 (3,94-Z; 3,89-V- 2015;4- 2014; 

3,52- 2013); 
5)studiju un praktisko nodarbību attiecība studijās bija optimāla –4,15  (4,06-Z; 4,02-V- 

2015; 4,04- 2014; 3,83- 2013); 
6) apmierināti ar nodarbību plānojumu – 3,46 (4,18-Z; 3,26-V- 2015; 3,63- 2014; 3,76 - 

2013); 
7) patīk telpas, kurās notika nodarbības – 4,64 (4,5-Z; 4,32-V- 2015; 4,5- 2014; 4,45- 

2013); 
8)apmierināti ar auditoriju palīglīdzekļu nodrošinājumu – 4,66 (4,61-Z; 4,45-V- 

2015;4,83- 2014; 4,7- 2013); 
9) uzskata, ka studiju programmas apguvei nepieciešamā mācību literatūra bija pieejama 

– 4,39 (4,39-Z; 4,43-V- 2015;4,54- 2014; 4,33- 2013); 
10)atzīmēja, ka lielākā daļa no mācībspēkiem ievietoja materiālus e-studiju vidē – 

4,41(4,61-Z; 4,48-V- 2015; 4,43- 2014; 4,29- 2013); 
11) visa nepieciešamā informācija mācību procesam vienmēr bija viegli pieejama – 4,16 

(4,33-Z; 4,29-V- 2015;4,2- 2014; 4,27- 2013); 
12) ieteiktu šo studiju programmu studēt gribētājiem – 4,18 (4,28-Z; 4,02-V- 2015; 4,3- 

2014; 4,21- 2013).  
Vērtējot studiju procesu kopumā, absolventi atzina, ka mācību process ir labi organizēts, 

viņi augstu novērtēja iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, pozitīvi vērtēja pasniedzēju 
darbu, uzsverot, ka pasniedzēji ir ar lielu praktisko pieredzi, kā arī atzinīgi izteicās pat 
katedras lietvedības darbību. Un arī šogad – ieteiktu citiem šeit mācīties. 

Programmas pilnveidošanas ieteikumos studenti ir minējuši: 
– vairāk praktisku nodarbību, reālu situāciju analīzes piemēru nepieciešamību; 
– atrisināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar laicīgu paziņošanu studentiem 

par lekciju atcelšanu; 
– vairāk izbraukumu lekcijas; 
– pārskatīt priekšmetu loģisko hronoloģisko struktūru, lai būtu iespējams citos 

priekšmetos apgūtās zināšanas labāk izmantot; 
– un vairāki studenti ir minējuši, ka vēlētos vairāk kontroles no pasniedzēju puses.  

2.3.Maģistra profesionālo studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” 

Studiju programmas apraksts 
Atbilstoši izmaiņām 2014. gada 26. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.512 
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, 2015./2016. 
studiju gadā maģistra profesionālo studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” 
tika papildināta un aktualizēta. Pamatojoties uz darba tirgus pētījumiem un konsultācijām ar 
darba devējiem un praktizējošiem speciālistiem, tika izveidots jauns studiju variants– 
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studentiem ar iepriekš iegūtu bakalaura profesionālo grādu “Muitas un nodokļu 
administrēšanā un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju muitas un nodokļu 
administrēšanā”. 

Tika samazināts studiju apjoms un ilgums– studentiem ar iepriekš iegūtu bakalaura 
akadēmisko grādu un tika precizēta programmas pamatinformācija dažādos studiju 
variantos. Absolventu, darba devēju un pašu studentu ieteikumiem bija būtiska iezīme šīs 
programmas pilnveidošanā 

Studiju programmas uzdevumi tika papildināti: 
- nodrošināt studentiem ar profesionālā bakalaura grādu un/vai 2.līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību ekonomikas, vadības un administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes 
un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās iegūt 
profesionālā maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā. 

Maģistra profesionālo studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana” īsteno 
pilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē. Programmā imatrikulē pretendentus ar: 
1) profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, vai tam pielīdzināma 

izglītība (40KP); 
2) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, 

vadības un administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un 
pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās (60KP); 

3) sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds, vai tam pielīdzināma izglītība (80KP). 
Kā jau minēts, maģistra profesionālo studiju programma „Muitas un nodokļu 

administrēšana” ir unikāla Latvijā un arī starptautiskajā izglītības telpā Eiropas Savienībā 
(ES) ir tikai dažas līdzīgas programmas, līdz ar to varam teikt, ka programmas absolventu 
konkurētspēja ir ļoti augsta. Vienlaikus ar profesionālo maģistra diplomu, absolventi iegūst 
arī PMO sertifikātu, kas apliecina, ka apgūtā studiju programma atbilst PMO 
starptautiskajiem standartiem.  

Studiju programmas saturs 
Atbilstoši izmaiņām 2014. gada 26. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.512 
“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, maģistra 
profesionālo studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana – IGM0”  tika izdarītas 
šādas izmaiņas: 
Pirmajā studiju variantā 

- studiju apjomu mainīt no 60 uz 40 kredītpunktiem (KP), studiju ilgumu pilna laika 
studijām mainīt no 1,5 gadiem uz 1 gadu un nepilna laika studijām – no 2 uz 1,5 gadiem; 

- nepieciešamās iepriekšējās izglītības formulējumu “profesionālais bakalaura grāds 
un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija muitas un nodokļu administrēšanā, ekonomikā 
vai vadības zinībās un administrēšanā, vai tam pielīdzināma izglītība” mainīt uz 
“profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, vai tam pielīdzināma 
izglītība”. 
Otrajā studiju variantā 

- studiju apjomu mainīt no 100 uz 80 kredītpunktiem (KP), studiju ilgumu pilna laika 
studijām mainīt no 2,5 uz 2 gadiem un nepilna laika studijām – no 3 uz 2,5 gadiem; 

- nepieciešamās iepriekšējās izglītības formulējumu “sociālo zinātņu bakalaura grāds” 
mainīt uz “sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds, vai tam pielīdzināma izglītība”. 

 
 Studiju programma tika papildināta ar trešo studiju variantu ar šādiem nosacījumiem: 
Apjoms kredītpunktos 60.0 
Studiju ilgums gados pilna laika studijām - 1,5, nepilna laika studijām - 2,0  
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Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija 

profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā 

Iegūtās kvalifikācijas 
līmenis 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis 

Nepieciešamā iepriekšējā 
izglītība 

profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība ekonomikas, vadības un administrēšanas, 
tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un 
pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās 

 
Tika veiktas šādas izmaiņas maģistra profesionālo studiju programmas “Muitas un nodokļu 
administrēšana – IGM0” (1.variants, 40 KP), studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālā 
bakalaura grādu muitas un nodokļu administrēšanā, vai tam pielīdzināmu izglītību, saturā: 

− mainīt A daļas (Obligātie studiju priekšmeti) apjomu no 16 KP uz 8 KP; 
− izslēgt no A daļas (Obligātie studiju priekšmeti) studiju kursus Nodokļu plānošana – 4 

KP (kods IMP512), Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes – 4 KP (kods 
IMP711), Muitas un nodokļu administrēšanas aktualitātes – 4 KP (kods IMP520), jo 
tie apgūti bakalaura studiju līmenī; 

− iekļaut A daļā (Obligātie studiju priekšmeti) studiju kursu Muitas un nodokļu 
administrāciju stratēģiskā vadīšana – 4 KP (kods IMP739); 

− mainīt B daļas (Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti) apjomu no 18 KP uz 6 KP, tai 
skaitā B1 sadaļas (Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti) un Nozarei kopīgo 
studiju priekšmetu apjomu – no 16 KP uz 6 KP un iekļaut nozarei kopīgo kursu 
sarakstā studiju kursu Muitas administrēšanas aktualitātes – 2 KP (kods IMP738); 

− izslēgt no B daļas (Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti) studiju kursus, kuri apgūti 
bakalaura studiju līmenī: 

o no Nozarei kopīgo studiju priekšmetu saraksta Komersantu darbības kontrole 
un analīze – 4KP (IMP710), Valsts ieņēmumu dienesta stratēģiskā vadīšana – 
4KP (kods IMP712), Speciālā angļu valoda – 2KP (HDG402), Speciālā vācu 
valoda – 2KP (HDG410), Projektu vadīšana – 2KP (IUE125); 

o specializāciju Muitas vadīšana un tajā esošos priekšmetus; 
o specializāciju Nodokļu administrēšana un tajā esošos priekšmetus; 

− izslēgt B daļas B5 sadaļu (Pedagoģijas un psiholoģijas studiju priekšmeti) 2 KP, jo 
tēmas tiek apgūtas citos studiju kursos. 
 

Tika veiktas šādas izmaiņas maģistra profesionālo studiju programmas “Muitas un nodokļu 
administrēšana – IGM0” (2.variants, 80 KP), studentiem ar iepriekš iegūtu sociālo zinātņu 
bakalaura akadēmisko grādu, vai tam pielīdzināmu izglītību, saturā:  
− mainīt A daļas (Obligātie studiju priekšmeti) apjomu no16 KP uz 14 KP,  
− izslēgt no A daļas (Obligātie studiju priekšmeti) studiju kursus Muitas un nodokļu 
administrēšanas aktualitātes – 4 KP (kods IMP520), Nodokļu plānošana – 2 KP (kods 
IMP510) un iekļaut studiju kursu Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana – 4 
KP (kods IMP739); 
− A daļas KP apjomā iekļaut grupu Studiju darbi 2 KP apjomā ar studiju kursiem 
Nodokļu plānošana (studiju projekts) – 2 KP (kods IMP511) un Studiju projekts 3 – 2 KP 
(kods IMP731); 
− mainīt B daļas (Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti) apjomu no 26 KP uz 20 KP; 
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− mainīt B1 sadaļas (Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti) apjomu – no 16 
KP uz 20 KP un Nozarei kopīgo studiju priekšmetu apjomu – no 16 KP uz 12 KP; 
− izslēgt no B1 sadaļas (Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti) Kopīgi nozarei 
studiju kursus Valsts ieņēmumu dienesta stratēģiskā vadīšana – 4KP (kods IMP712), Projektu 
vadīšana – 2 KP (IUE125) un iekļaut studiju kursu Muitas administrēšanas aktualitātes – 2 
KP (kods IMP738), Nodokļu plānošana – 2 KP (kods IMP510), Muitas un nodokļu iestāžu 
darba organizēšana un vadīšana – 4 KP (kods IMP736); 
− izslēgt no B1 sadaļas (Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti) specializācijas 
Muitas vadīšana studiju kursus Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs – 2 KP (Kods 
IMP314) un Muitas iestāžu darba organizēšana un vadīšana – 4 KP (kods IMP719) un iekļaut 
kursus Muitas tiesības – 2 KP (kods IMP729); 
− pārcelt studiju kursu Starptautiskās tirdzniecības tiesības – 2 KP (kods IMP408) no 
B1 sadaļas (Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti) specializācijas Nodokļu 
administrēšana uz Kopīgi nozarei; 
− mainīt apjomu B1 sadaļas (Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti) 
specializācijas Nodokļu administrēšana studiju priekšmetam Finanšu grāmatvedība – 2 KP 
(kods IMP325) uz 4 KP (kods IMP732); 
− izslēgt B5 sadaļu 2KP (Pedagoģijas un psiholoģijas studiju priekšmeti), jo tēmas tiek 
apgūtas citos studiju kursos; 
− izslēgt no D daļas (Prakse) studiju kursus Specializējošā prakse – 16 KP (kods IMP 
013), Projektēšanas prakse – 10 KP (kods IMP014) un iekļaut D daļā (Prakse) studiju kursu 
Prakse 20 KP (kods IMP730). 
− izslēgt no Valsts pārbaudījumu daļas (E Gala/valsts pārbaudījums) studiju kursu 
Maģistra darbs ar projekta daļu – 26 KP (kods IMP011) un iekļaut studiju kursu Maģistra 
darbs – 20 KP (kods IMP002). 
Tika veiktas šādas izmaiņas maģistra profesionālo studiju programmas “Muitas un nodokļu 
administrēšana – IGM0” (3.variants, 60 KP), studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālā 
bakalaura grādu un/vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikas, vadības un 
administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes 
vai būvniecības tematiskajās jomās, nosakot šādu programmas saturu:  

− izveidot A daļu (Obligātie studiju priekšmeti) 14 KP apjomā un iekļaut 2.variantam 
identiskus studiju kursus; 

− izveidot B1 sadaļu (Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti) 20 KP apjomā un 
iekļaut 2.variantam identiskus studiju kursus, grupējot tos šādi: Kopīgi nozarei – 12 KP, 
specializācija Muitas vadīšana – 8 KP, specializācija Nodokļu administrēšana – 8 KP;  

− iekļaut D daļā (Prakse) studiju kursu Prakse – 6 KP (kods IMP725). 
− iekļaut Valsts pārbaudījumu daļā (E Gala/valsts pārbaudījums) studiju kursu Maģistra 

darbs – 20 KP (kods IMP002). 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” 

apjoms un ilgums ir atspoguļots 2.7.tabulā. 
2.7. tabula 

Maģistra profesionālo studiju programmas apjoms un ilgums 
Studiju veids Studiju ilgums PLK, NLN, NLK 

Maģistra profesionālās programmas apjoms ir 40 KP; 1.0 / 1.5 / 1.5 
Maģistra profesionālās programmas apjoms ir 60 KP; 1.5 / 2.0 / 2.0 
Maģistra profesionālās programmas apjoms ir 80 KP. 2.0 / 2.5 / 2.5 

PLK - pilna laika klātienes; NLN - nepilna laika neklātienes; NLK - nepilna laika 
klātienes 
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Izpildot studiju programmā noteiktās prasības, absolventiem tiek piešķirts 
profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā (40 un 60 KP programma). 
Savukārt, absolvējot maģistra programmu ar iepriekš iegūtu sociālo zinātņu maģistra grādu (80 
KP programma), papildus tiek iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija „Nodokļu 
ekonomists” vai „Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs”. 

Studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci, 
kas atbilst 5.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (Nodokļu ekonomists vai Muitas iestādes 
struktūrvienības vadītājs) un veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, kā arī ļauj sākt 
specialitātei atbilstošu profesionālo darbību. Paredzēts, ka reizē ar zinātniskā un praktiskā 
darba iemaņu iegūšanu, tiek papildinātas zināšanas psiholoģijā un pedagoģijā, lai veiksmīgāk 
varētu uzsākt profesionālo un arī pedagoģisko karjeru. Programmas struktūra ir parādīta 2.8. 
tabulā. 

2.8. tabula 
Studiju programmas struktūra 

 

A  Obligātie studiju priekšmeti 8.0 14.0 14.0 
B  Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti 6.0 20.0 20.0 
B1  Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti 6.0 20.0 20.0 

 Virz.1 Kopīgi nozarei 6.0 12.0 12.0 

 Virz.2 Muitas vadīšana  8.0 8.0 

 Virz.3 Nodokļu administrēšana  8.0 8.0 
D  Prakse 6.0 26.0 6.0 
E  Gala / valsts pārbaudījums 20.0 20.0 20.0 

   
Kredītpunkti 

 
40 

 
80 

 
60 

 
Izpildot studiju programmā noteiktās prasības, absolventiem tiek piešķirts maģistra 

profesionālais grāds Muitas un nodokļu administrēšanā (40 un 60 KP programmas).  
Absolvējot maģistra programmu ar iepriekš iegūtu sociālo zinātņu maģistra grādu (80 KP 

apjomā), papildus tiek iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija „Nodokļu ekonomists” 
vai „Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs”. 

Maģistra profesionālo studiju programmā ir ietverti: 
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares (profesionālās 

darbības jomas) teorijā un praksē - obligātie, specializējošie un profesionālās sagatavošanas 
priekšmeti  – 8 KP . 
 Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinātņu kursi - 
iekļauti gan obligāto, gan specializējošo priekšmetu sarakstā  – 8 KP. 
 Studentiem ar iepriekšējo izglītību bez piektā līmeņa kvalifikācijas un sociālo zinātņu 
bakalaura akadēmisko grādu piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai programma 
“Muitas un nodokļu administrēšana” paredz divus iespējamos specializācijas virzienus: 

-  “Muitas vadīšana”;  
-  “Nodokļu administrēšana”.  

Īpaša uzmanība studiju laikā tiek veltīta praksei - 6 KP un 26 KP apmērā atkarībā no 
iepriekšējās izglītības. Prakses laikā students iegūst praktiskās darba iemaņas atbilstoši 
izvēlētajai specializācijai. 

Studiju programmas īstenošanas plānojums 
  Ailē K.P. [1] kredītpunkti 1. variantam ar 40.0 kredītpunktiem 
  Ailē K.P. [2] kredītpunkti 2. variantam ar 80.0 kredītpunktiem 
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  Ailē K.P. [3] kredītpunkti 3. variantam ar 60.0 kredītpunktiem 

Nr. Kods Nosaukums K.P. 
[1] 

K.P. 
[2] 

K.P. 
[3] 

A  Obligātie studiju priekšmeti 8.0 14.0 14.0 
1 IMP709 Nodokļu analīze un prognozēšana 4.0 4.0 4.0 
2 IMP739 Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana 4.0 4.0 4.0 
3 IMP711 Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes 0.0 4.0 4.0 

  Studiju projekti/darbi  2.0 2.0 
1 IMP511 Nodokļu plānošana (studiju projekts) 0.0 2.0 2.0 
2 IMP731 Studiju projekts 3 0.0 2.0 2.0 
B  Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti 6.0 20.0 20.0 
B1  Profesionālās specializācijas studiju priekšmeti 6.0 20.0 20.0 

 Virz.1 Kopīgi nozarei 6.0 12.0 12.0 

1 IMP713 Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības 
aspekti 4.0 4.0 4.0 

2 IMP738 Muitas administrēšanas aktualitātes 2.0 2.0 2.0 
3 IMP710 Komersantu darbības kontrole un analīze 0.0 4.0 4.0 
4 IMP510 Nodokļu plānošana 0.0 2.0 2.0 
5 IMP736 Muitas un nodokļu iestāžu darba organizēšana un vadīšana 0.0 4.0 4.0 
6 IMP408 Starptautiskās tirdzniecības tiesības 0.0 2.0 2.0 
7 HDG402 Speciālā angļu valoda 0.0 2.0 2.0 
8 HDG410 Speciālā vācu valoda 0.0 2.0 2.0 

 Virz.2 Muitas vadīšana  8.0 8.0 
1 IMP729 Muitas tiesības 0.0 2.0 2.0 
2 IMP714 Muitas procedūras un režīmi 0.0 2.0 2.0 
3 IMP721 Muitas tarifu sistēma 0.0 3.0 3.0 
4 IMP705 Muitas informācijas sistēma 0.0 4.0 4.0 
5 IMP415 Muitas audits  2.0 2.0 
6 ITE433 Starptautiskās pārvadājumu tiesības  2.0 2.0 

 Virz.3 Nodokļu administrēšana  8.0 8.0 
1 IMP321 Finanses un nodokļi 0.0 3.0 3.0 
2 IMP411 Nodokļu informācijas sistēmas  2.0 2.0 
3 IMP410 Nodokļu kontrole 0.0 2.0 2.0 
4 IMP444 Nodokļu sistēma ārvalstīs  2.0 2.0 
5 IMP318 Nodokļu grāmatvedība  2.0 2.0 
6 IMP732 Finanšu grāmatvedība 0.0 4.0 4.0 
D  Prakse 6.0 26.0 6.0 
1 IMP010 Prakse 6.0 6.0 6.0 
2 IMP730 Prakse 0.0 20.0 0.0 
E  Gala / valsts pārbaudījums 20.0 20.0 20.0 

Studiju kursu un moduļu apraksti 
Studiju kursu un moduļu apraksti atrodami RTU Studiju programmu reģistrā   
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_123 
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Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas pilnveidošana notiek atbilstoši ekspertu komisijas ieteikumiem (pēc 
iepriekšējās akreditācijas), studiju jomas attīstības tendencēm, likumdošanas un normatīvo 
aktu izmaiņām. Lai nodrošinātu studiju programmas atbilstību starptautiskiem muitnieku 
profesijas standartiem un sekmētu konkurētspējīgu izglītību, kā arī studējošos sagatavotu 
praktiskam darbam programmā, šim nolūkam regulāri tiek veikta studiju priekšmetu saturiskā 
izvērtēšana, tēmu apvienošana, papildināšana un aktualizācija. 2016. gada 17.maijā ar Studiju 
prorektora rīkojumu Nr.02000-1.1/52 tika veiktas izmaiņas šajā studiju programmā. 

Studiju virziens ir akreditēts 2013.gadā 5. jūnijā uz pilnu akreditācijas termiņu – 
sešiem gadiem. Studiju programmas realizācijai saņemta studiju virziena akreditācijas lapa 
Nr.99 (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 5.jūnija lēmums Nr.101) par tiesībām 
īstenot akreditēto studiju virzienu „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”, kur viena no sešām 
studiju programmām ir profesionālā bakalaura studiju programma „Muitas un nodokļu 
administrēšana”(42861), ar profesionālā bakalaura grādu muitas un nodokļu administrēšanā 
un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācijas iegūšanu 
Rīgā un Daugavpilī, bet 2016. gadā atbilstoši izmaiņām 2014. gada 26. augusta Ministru 
kabineta noteikumos Nr.512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu”, tika izdarītas izmaiņas studiju programmās, par ko saņemta jauna studiju 
virziena akreditācijas lapa Nr.24 (studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 5. jūnija 
lēmums Nr.101 un Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2016. gada 25. augusta lēmums 
Nr.23-A. 

RTU IEVF īstenotā maģistru studiju programma ”Muitas un nodokļu administrēšana” 
2014./2015. studiju gadā  ierindota 39. vietā un 2015./2016. studiju gadā – 37. vietā starp 
pasaules 50 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām nodokļu 
administrēšanas jomā, Tas ir izcils novērtējums RTU IEVF un Rīgas Biznesa skolai kopīgi 
piedaloties starptautiskajā Eduniversal maģistra studiju programmu reitingā. 

Reitinga rezultāti pierāda RTU IEVF un RBS maģistra studiju programmu augsto 
konkurētspēju dažādās jomās. 

Eduniversal ir Francijas reitingu aģentūras un konsultāciju kompānijas “SMBG” veidots 
reitings. Tā ir organizācija, kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas 
jautājumos. Ik gadu tā veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu vairāk kā 150 
valstīs, kā arī reitingu pasaules mērogā, kurā ietilpst 4000 maģistrantūras un MBA 
programmas 30 dažādos specializācijas virzienos. 

Eduniversal mērķis ir izveidot sarakstu ar labākajām augstskolām, kas palīdzētu 
studentiem izvēlēties piemērotākās pasaules universitātes un biznesa skolas, balstoties uz 
atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Vēl viens būtisks reitinga mērķis ir atbalstīt un 
veicināt studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti. Vairāk informācijas par reitingu —
 http://www.eduniversal-ranking.com/ 

Studiju programmas izmaksas 
Programmas finansējuma avots ir gan valsts budžeta līdzekļi (2015./2016.m.g. programmas 
studentiem valsts budžeta finansējums ir  30 vietas, jeb 38,9% no kopējā studentu skaita. 

Programma Gads Dotācija 
programmai 

Studiju 
maksa 

programmai 

Kopā 
finansējums 
programmai 

Izmaksas 
uz 1 

studentu 

http://www.eduniversal-ranking.com/
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Muitas un nodokļu 
administrēšana – 
profesionālais maģistrs 

2015./201
6.m.g 

213 265.02€↑ 32 141.82€↓ 245 406.84€↑ 8 398.59€↑ 

 
Maģistra profesionālo studiju programmas maksa gadā ir: 

2015./16.m.g - 1860€ pilna laika (dienas)  
1300€ nepilna laika (neklātienes)  

 
Programmas finanšu resursus veido: 

 Valsts finansējums Ieņēmumi no studiju 
maksas 

Citi likumā noteiktie 
ienākumi 

2015./2016.m.g. 38,9%↑ 56,1%↓ 5% 
    

Studiju programmas atbilstība valsts normatīvajiem aktiem 
Maģistra profesionālo studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” atbilst LR 
MK noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu”, kuri apstiprināti 2014. gada 26. augustā. Salīdzinošā analīze parādīta 2.9. tabulā. 

2.9. tabula 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” 

atbilstība valsts standartam 

LR MK noteikumu Nr.512 prasības Studiju programma  
„Muitas un nodokļu administrēšana” 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 
kredītpunktu 

Profesionālā maģistra programmas apjoms: 
1.variants - 40 KP 
2.variants - 80 KP 
3.variants - 60 KP 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir 
vismaz pieci gadi 

1.variants - 1 gads pilna laika un 1,5 gadi 
nepilna laika studijas pēc vismaz 4 gadu 
bakalaura studijām 
2.variants - 2 gadi pilna laika un 2,5 gadi 
nepilna laika studijas pēc vismaz 3 gadu 
bakalaura studijām 
3.variants -1,5 gadi pilna laika un 2 gadi 
nepilna laika studijas pēc vismaz 4 gadu 
bakalaura studijām 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 
un kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti 

8 KP/14 KP/14KP  
Nodokļu analīze un prognozēšana 4KP 
Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā 
vadīšana 4KP  
Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības 
aktualitātes 4KP 
Nodokļu plānošana (studiju projekts) 2KP 
 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 3 kredītpunkti 

6 KP/12 KP/12KP  
Valsts ieņēmumu politika un valsts 
ekonomiskās drošības aspekti 4KP 
 Muitas administrēšanas aktualitātes 2KP 
Komersantu darbības kontrole un analīze 4KP 
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Starptautiskās tirdzniecības tiesības 2KP 
Studiju kursi, kuri nodrošina profesionālās 
kompetences sasniegšanu uzņēmējdarbībā 
(inovācijas, uzņēmumu organizācija un 
dibināšana, vadīšanas metodes, projektu 
izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un 
finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par 
darba tiesisko attiecību regulējumu, tai skaitā 
par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, kā 
arī par citām novitātēm uzņēmējdarbības vai 
iestādes vadīšanā) 

8 KP 
Muitas tiesības 2KP 
Muitas procedūras un režīmi 2KP 
Muitas audits 2KP 
Starptautiskās pārvadājumu tiesības 2KP  
Nodokļu kontrole 2KP 
Nodokļu grāmatvedība 2KP 
Nodokļu sistēma ārvalstīs 2KP 
Nodokļu informācijas sistēmas 2KP 
 

Prakses apjoms ir ne mazāk kā 6 kredītpunkti 1.variants, 3.variants - Prakses apjoms ir 6 KP 
Studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā 
bakalaura grādu prakses apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti. 

2.variants - Prakses apjoms ir 26 KP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20 
kredītpunktu 

 
Maģistra darbs – 20 KP 

Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā 
maģistra programmā, maģistra programmā 
var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš 
iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai 
akadēmisko bakalaura grādu, vai 
profesionālo kvalifikāciju. 

1.variants - profesionālais bakalaura grāds 
muitas un nodokļu administrēšanā, vai tam 
pielīdzināma izglītība, 4 gadu studijas 
2.variants - sociālo zinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds, vai tam pielīdzināma 
izglītība, 3 gadu studijas  
3.variants - profesionālais bakalaura grāds 
un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 
4 gadu studijas  

Pēc maģistra programmas apguves piešķir 
profesionālo maģistra grādu nozarē 
(profesionālās darbības jomā) 

Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu 
administrēšanā 

Maģistra programmā izglītojamie ar iepriekš 
iegūtu akadēmisko bakalaura grādu iegūst arī 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija:  
- muitas iestādes struktūrvienības vadītājs vai 
- nodokļu ekonomists 

Studiju programmas saturu veido studiju kursi,  kas nodrošina jaunāko sasniegumu 
padziļinātu apguvi nozares (profesionālās darbības jomas) teorijā un praksē un pētnieciskā 
darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi. 

Studējošo skaits 
Kopā maģistru profesionālo studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” 
2015./2016.m.g. studēja 77 studenti. Studējošo skaita dinamiku var apskatīt 2.10.tabulā. 

2.10. tabula 
Studējošo skaits 2015./2016.studiju gadā 

 1.k. 2.k. 3.k. Pavisam 
Studējošo skaits programmā:     
pilna laika studijas 33 20 3 56 

no tām valsts finansētas budžeta vietas 30 16 3 49 
nepilna laika (neklātienes) studijas 8 11 2 21 
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Kopā: 77 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
2015./2016.mācību gadā 1.kursā tika imatrikulēti: 

- 33 pilna laika studenti; 
- 8 nepilna laika studenti. 

Absolventu skaits 
No 2012./13.m.g. līdz 2015./16.m.g. pavasarim kopā programmu ir absolvējuši 106 studenti. 
Studējošo, ka arī absolventu skaits maģistra profesionālo studiju programmā parādīts 
2.11.tabulā.                                                                           

2.11.tabula 
Studentu un absolventu skaits no 2005.-2011.gadam 

Mācību gads 1.k. 2.k. 3.k. Absolventi 

Kopā 2015./16.m.g., no tiem: 41 31 5 26 
pilna laika  33 20 3 15 
nepilna laika (neklātienes) 8 11 2 11 
 

RTU ir izveidots absolventu Zelta fonds, kurā tiek iekļauti izcilākie un spējīgākie RTU 
absolventi, vērtējot gan pēc akadēmiskajiem sasniegumiem, gan sabiedriskajām aktivitātēm. 
Zelta fondā  2015./2016.m.g. ir iekļautas arī šīs programmas trīs absolventes: 
Zane Rutkupe 
Inga Pinka 
Sabīne Elza Kalderauska 

Studējošo aptaujas un to analīze 
2016.gada ziemā tika organizēta kārtējā studējošo aptauja. RTU studējošo anketēšana tiek 
veikta regulāri, katra semestra noslēgumā, izmantojot ORTUS elektronisko studiju vidi. Šī 
sistēma darbojas RTU jau vairākus gadus.  

2015./2016.studiju gadā, analizējot studējošo aptaujas rezultātus, tika izdarīti šādi 
nozīmīgākie secinājumi (šajā mācību gadā labāks novērtējums):  

– 85% mācībspēki efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus; 
– 95 % studiju priekšmetu materiāli bija pieejami e-studiju vidē; 
– 95% mācībspēku attieksme pret studentiem bija pozitīva un pretimnākoša.  

Kopumā saņemtie rezultāti bija pozitīvi, jo no maksimāli iespējamām 5,0 ballēm 
novērtējums vidēji bija 4,5 līdz 4,9, tikai dažiem mācībspēkiem šis rādītājs bija nedaudz 
zemāks.  

Absolventu aptaujas un to analīze 
Katru gadu tiek veikta arī programmas absolventu anketēšana. Aptauju rezultāti atspoguļo 
programmas īstenošanas pozitīvās un negatīvās puses.  

2016.gada janvārī (vasarā aptauja aizpildīja tikai 3 potenciālie absolventi, tāpēc šie 
rādītāji netiks analizēti)   no 19 potenciālajiem  studiju programmas absolventiem, anketas 
aizpildīja  14 (73,68%). Un šogad rādītāji ir zemāki. Aptaujas rezultāti (5 baļļu sistēmā) 
liecina, ka (vidējais vērtējums) (V-vasara, Z-ziema): 

- absolventi ir apmierināti ar izvēli studēt RTU –3,85 (4,74-Z ; 4,22-V - 2015; 4,5- 
2014; 4,58- 2013);  
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- ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu –3,54 (4,68-Z ; 4,44-V- 2015; 3,88- 2014; 
4,33- 2013); 

- ir apmierināti ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām –3,54 (4,11-Z ; 4,11-V- 2015; 
3,88- 2014; 4,25- 2013); 

- ir apmierināti ar iegūtajām praktiskajām iemaņām – 3,23(3,89-Z ; 3,89-V- 2015; 3,63- 
2014; 3,83- 2013); 

- uzskata, ka studiju un praktisko nodarbību attiecība studijās bija optimāla –3,77 (4,22-
Z ; 4-V- 2015; 4,13- 2014; 4,33- 2013);  

-  ir apmierināti ar nodarbību plānojumu – 3,85(3,89-Z ; 4,22-V- 2015; 3,63- 2014; 3,33 
- 2013); 

- patīk telpas, kurās notika nodarbības – 4,23(4,5-Z ; 4,32-V- 2015; 4,75- 2014; 4,67 
2013);  

- ir apmierināti ar auditoriju palīglīdzekļu nodrošinājumu – 4,38(4,84-Z ; 5-V- 2015; 5- 
2014; 4,83- 2013); 

- uzskata, ka studiju programmas apguvei nepieciešamā mācību literatūra bija pieejama 
– 4,15(4,68-Z ; 4,44-V- 2015; 4,25- 2014; 4,42- 2013); 

-atzīmēja, ka lielākā daļa no mācībspēkiem ievietoja materiālus e-studiju vidē – 
4,15(4,89-Z; 4,89-V- 2015; 4,5- 2014; 4,92- 2013); 

- visa nepieciešamā informācija mācību procesam vienmēr bija viegli pieejama – 
4,15(4,63-Z; 4,78-V- 2015; 3,88- 2014; 4,58- 2013); 

-  ieteiktu šo studiju programmu studēt gribētājiem –3,46 (4,53-Z ; 4,22-V- 2015;3,5- 
2014; 4,17- 2013).  

2015. gada ziemā no 29  studiju programmas absolventiem, anketas aizpildīja 20 
(68,9%),vasarā no 18-9 (50%).  

Aptaujas rezultāti (5 baļļu sistēmā) liecina, ka (vidējais vērtējums) (V-vasara, Z-ziema): 
1)absolventi ir apmierināti ar izvēli studēt RTU –4,74-Z ; 4,22-V; (4,5- 2014; 4,58- 

2013);  
2)apmierināti ar izvēlēto studiju programmu - 4,68-Z ; 4,44-V; (3,88- 2014; 4,33- 2013); 
3)apmierināti ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām - 4,11-Z ; 4,11-V; (3,88- 2014; 

4,25- 2013); 
4)apmierināti ar iegūtajām praktiskajām iemaņām – 3,89-Z ; 3,89-V; (3,63- 2014; 3,83- 

2013); 
5)uzskata, ka studiju un praktisko nodarbību attiecība studijās bija optimāla – 4,22-Z ; 4-

V; (4,13- 2014; 4,33- 2013);  
6)apmierināti ar nodarbību plānojumu – 3,89-Z ; 4,22-V; (3,63- 2014; 3,33 - 2013); 
7)patīk telpas, kurās notika nodarbības – 4,5-Z ; 4,32-V; (4,75- 2014; 4,67 2013);  
8)apmierināti ar auditoriju palīglīdzekļu nodrošinājumu – 4,84-Z ; 5-V; (5- 2014; 4,83- 

2013); 
9)uzskata, ka studiju programmas apguvei nepieciešamā mācību literatūra bija pieejama 

– 4,68-Z ; 4,44-V; (4,25- 2014; 4,42- 2013); 
10)atzīmēja, ka lielākā daļa no mācībspēkiem ievietoja materiālus e-studiju vidē – 4,89-

Z; 4,89-V; (4,5- 2014; 4,92- 2013); 
11)visa nepieciešamā informācija mācību procesam vienmēr bija viegli pieejama – 4,63-

Z; 4,78-V; (3,88- 2014; 4,58- 2013); 
12)ieteiktu šo studiju programmu studēt gribētājiem – 4,53-Z ; 4,22-V; (3,5- 2014; 4,17- 

2013).  
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2.4.Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ugunsdrošība 
un civilā aizsardzība” 

Studiju programmas apraksts  
Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 512 „Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kuri apstiprināti 2014.gada 
26.augustā". Šī studija programma ir unikāla un ir vienīgā Baltijas valstu reģionā. 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālists var strādāt valsts, pašvaldību, iestāžu, 
organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās 
aizsardzības dienestos un formējumos, kā arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijās. Šie 
speciālisti ir pieprasīti no VUGD puses saskaņā ar RTU un VUGD noslēgto speciālo 
sadarbības līgumu, un katru gadu nepieciešams sagatavot 15-20 ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības inženierus. Profesionālo studiju programma tiek realizēta Inženierekonomikas un 
vadības fakultātē Darba un civilās aizsardzības institūtā Rīgā un absolventiem tiek piešķirta 
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikācija. 

Studiju kursu un moduļu apraksti 
Studiju kursu un moduļu apraksti atrodami RTU Studiju programmu reģistrā   
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_130 

Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Studējošiem, kas studē profesionālās izglītības programmā ir nepieciešams apvienot teorētis-
kās zināšanas ar praksi. 1,5 gadu studiju programmā ir iekļautas trīs prakses: specializācijas 
prakse - 1.semestrī (5 kredītpunkti) un 2.semestrī (11 kredītpunkti) un - projektēšanas 
prakse - 3. semestrī (10 kredītpunkti). 

Praksi organizē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībās, ar kurām 
ir noslēgts speciāls sadarbības līgums. Prakses vietā katram studējošam ir prakses vadītājs no 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistu vidus. Studējošais prakses beigās ie-
sniedz prakses pārskatu, un prakses vadītāja atsauksmi no prakses vietas. Prakses programmas 
izpildi vērtē DCAI izveidota komisija, kuru vada Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
amatpersona, ņemot vērā vadītāja atsauksmi no prakses vietas, to vērtē pēc 10 ballu sistēmas.  

2015./2016. studiju gadā prakses atskaites 1. un 2. kursā aizstāvēja 40 studenti. 
Prakses atskaites aizstāvēšanas vidējā atzīme bija „7,7”↑. 

Vērtēšanas sistēma 
2015./2016.studiju gadā diplomprojektus sekmīgi aizstāvēja 17 student1 (1 – izcili “10”; 4 – 
teicami „9”; 4 – ļoti labi „8”; 4 – labi „7”; 2 – gandrīz labi “6”; 1 – viduvēji “5”; 1 – gandrīz 
viduvēji “4”). Diplomprojektu aizstāvēšanas vidējā atzīme bija 7,5. ↓  

Studiju programmas izmaksas 

Programma 
Dotācija 

programmai, 
EUR 

Studiju 
maksa 

programmai, 
EUR 

Kopā 
finansējums 
programmai, 

EUR 

Izmaksas uz 1 
studentu, EUR 

Ugunsdrošība un 
civilā aizsardzība 

 

150 141.76↑ 800.00 150 941.76↑ 5 799.03 
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Studējošo skaits 
Kopā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ugunsdrošība un 
civilā aizsardzība”  2015./2016.studiju gadā programmā studēja 40 studenti. Studējošo skaita 
dinamiku var apskatīt 2.12. tabulā. 

2.12. tabula 
Studējošo skaits 2015./2016.studiju gadā 

 1.k. 2.k. Pavisam 
Studējošo skaits programmā:    
pilna laika studijas 20 20 40 

no tām valsts finansētas budžeta vietas 20 20 40 
 
Programmas finansējuma avots ir gan valsts budžeta līdzekļi, gan fizisko personu maksa par 
mācībām.  

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
2015./2016.studiju gadā studiju programmā imatrikulēti 20 budžeta studenti. 

Absolventu skaits 
Absolvējot studiju programmu, ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera 
profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši 138 studenti. Programmas pirmais izlaidums notika 
2008.gada 1.februārī. Absolventu skaits pa gadiem atspoguļots 2.13. tabulā. 

2.13. tabula 
Studiju programmas „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” absolventi 

2008.g. – 2016.g. 
Studiju gads Absolventu skaits 
2007./2008.  18  
2008./2009. 19 
2009./2010. 13 
2010./2011. 16 
2011./2012. 14 
2012./2013. 21 
2013./2014. 9 
2014./2015. 11 
2015./2016. 17 

Kopā: 138 
No 2008. gada līdz 2016.gada janvārim, kopā programmu ir absolvējuši 138 studenti.  

RTU ir izveidots absolventu Zelta fonds, kurā tiek iekļauti izcilākie un spējīgākie RTU 
absolventi, vērtējot gan pēc akadēmiskajiem sasniegumiem, gan sabiedriskajām aktivitātēm. 
Zelta fondā ir iekļauti šīs programmas absolventi –  
2015./2016.studiju gadā Ksenija Bendzule-Zālīte, Aleksandrs Drozds.             

Studējošo aptaujas un to analīze 
2015./2016.mācību gadā, analizējot studējošo aptaujas rezultātus, tika izdarīti šādi 
nozīmīgākie secinājumi:  

• Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas saprotami - 95% pozitīvs 
vērtējums, 5 % neitrāls vērtējums; 

• Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām - 100% pozitīvs vērtējums;   



51 
 

 
 

• Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas izmantošanu praksē - 97% pozitīvs 
vērtējums; 3%- neitrāls vērtējums 

• Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas - 96% pozitīvs vērtējums, 
4% neitrāls vērtējums; 

Absolventu aptaujas un to analīze 
2015./2016.m.g. pēc absolventu anketēšanas izdarīti šādi nozīmīgākie secinājumi: 
• Lielākā daļa no mācībspēkiem ievietoja materiālus e-studiju vidē - 100% pozitīvs 

vērtējums;   
• Ieteiktu šo studiju programmu studēt gribētājiem - 98% pozitīvs 2%- neitrāls;  
• Vai Jūsu darbs bija saistīts ar studijām attiecīgajā jomā - 100% pozitīvs. 

2.5.Maģistra profesionālo studiju programma „Darba aizsardzība” 

Studiju programmas apraksts  
Studiju programma tika izveidota 2004. gadā kā pirmā šāda līmeņa studiju programma 
Latvijā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un privātos uzņēmumus un organizācijas ar augsti 
kvalificētiem darba aizsardzības speciālistiem. Programma ietver tādus obligātos studiju 
kursus, kā „Darba aizsardzības tiesību aktuālās problēmas”, „Darba aizsardzība un drošība”, 
„Arodveselība un darba medicīnas pamati”, „Zinātniskie semināri” u.c., kā arī obligātās 
izvēles studiju kursus, piemēram, „Bīstamās iekārtas un elektrodrošība”, „Bīstamo vielu 
pielietošanas drošība”, „Darba psiholoģija un ergonomika” u.c., turklāt, programmā ir arī 
paredzēti pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi. Studiju programma tiek īstenota RTU 
Darba un civilās aizsardzības institūtā (Rīgā), un tā ir akreditēta kā pilna un nepilna laika 
studiju programma ar studiju ilgumu 1,5–2,0 gadi. 

Studiju programmas saturs 
A  Programmas obligātie studiju priekšmeti 20.0 
1 IDA716 Darba un darba aizsardzības tiesību aktuālās problēmas 3.0 
2 IDA501 Darba aizsardzība un drošība 5.0 
3 IDA502 Arodveselība un darba medicīnas pamati 3.0 
4 IDA717 Zinātniskie semināri 3.0 
5 IUV551 Uzņēmējdarbības vadīšana 2.0 
6 IDA506 Darba psiholoģija un ergonomika 2.0 
7 IDA503 Apkārtējās vides aizsardzība 2.0 
B  Obligātās izvēles studiju priekšmeti 14.0 
B1  Specializējošie studiju priekšmeti 12.0 
1 IDA504 Individuālie un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi 2.0 
2 ICD719 Bīstamās iekārtas un elektrodrošība 3.0 
3 IDA506 Darba psiholoģija un ergonomika 2.0 
4 IDA507 Datorizētās modelēšanas un informācijas apstrādes pamati 2.0 
5 IDA508 Bīstamo vielu pielietošanas drošība 2.0 
6 IDA509 Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu projektēšanas pamati 2.0 
7 ICA501 Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 3.0 
B5  Pedagoģijas un psiholoģijas studiju priekšmeti 2.0 
1 HSP484 Psiholoģija 2.0 
2 HSP446 Pedagoģija 2.0 
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D  Prakse 6.0 
E  Gala / valsts pārbaudījums 20.0 
1 IDA002 Maģistra darbs 20.0 

Studiju programmas īstenošanas plānojums 
2014./2015. studiju gadā pēc studējošo iniciatīvas un konsultācijām, tika sagatavoti 
priekšlikumi studiju kursu izmaiņām, ieviešot ar 2015./2016. studiju gadu studiju kursu 
„Zinātniskie semināri”, kas nepieciešams studējošo radošas attīstības pilnveidošanai 
zinātniski pētnieciskajā jomā.  

2015.gada 22. maijā ar studiju virziena programmu komisijas „Iekšējā drošība un 
civilā aizsardzība” lēmumu (protokols Nr.22000-7.3.3/3) un RTU studiju prorektora rīkojumu 
Nr.02000-1.1/81 no 2015.gada 1.septembra tika nolemts, sākot ar 2015./2016. studiju gadu 
maģistra profesionālo studiju programmā „Darba aizsardzība”  veikt šādas izmaiņas – 
obligātās (A) daļas studiju priekšmetu sarakstā, aizvietot:  

1) „Uzņēmuma ekonomika” – 3KP ar „Zinātniskie semināri” – 3KP;  
2) „Darba aizsardzības tiesību pamati” – 3KP ar „Darba un darba aizsardzības tiesību 

aktuālās problēmas” – 3KP (skat.2.14. tab.). 
2.14. tabula 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
,,Darba aizsardzība" studiju plāns nepilna laika studijām 

 

Studiju virzieni un priekšmeti 

 

 

 

Priekšm. 
šifrs 

 

 

 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 
pārbaude 

1 .gads 2. gads 
l.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem

 A B 1 2 3 4 C 
[A] OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI [20 KP] 

1. Darba un darba aizsardzības 
tiesību aktuālās problēmas 

 

 

 

   

IDA716 3    Eksāmens 

2. Arodveselība un darba medicīnas 
pamati  

IDA 502 3    Eksāmens 

3. Zinātniskie semināri IDA717  3   Ieskaite 
4. Uzņēmējdarbības vadīšana IUV551 2    Eksāmens 
5. Civilā aizsardzība un ugunsdrošība ICA501  3   Eksāmens 
6. Apkārtējās vides aizsardzība IDA503 2    Eksāmens 
7. Darba aizsardzība un drošība IDA501  5   Eksāmens 

ļB] OBLIGĀTĀS ĪZVĒLES PRIEKŠMETI [14KP] 

 

 

1. Specializējošie priekšmeti                                                                           [12 KP] 
1.1. Individuālie un kolektīvie darba  
       aizsardzības līdzekļi 

IDA504 

 

2  

 

  Ieskaite 

 1.2. Bīstamās iekārtas un elektrodrošība ICD719  3   Eksāmens 
1.3. Darba psiholoģija un ergonomika IDA506  2   Eksāmens 
1.4. Datorizētās modelēšanas un  
        informācijas apstrādes pamati 

IDA507  2   Ieskaite 

1.5. Bīstamo vielu pielietošanas 
 

IDA508   2  Eksāmens 
1.6. Kolektīvo darba aizsardzības 
līdzekļu projektēšanas pamati 

          

IDA509 

 

  2 

 

 Eksāmens 

 2. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti                                             [ 2 KP] 
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2.1. Pedagoģija (maģistriem) HSP446   2  Ieskaite 
2.2. Psiholoģija (maģistriem) HSP484   2  Ieskaite 

[D] PRAKSE                                                      [ 6 KP] 
       Prakse IDA010   6  Darbs 
                                  [E] GALA/VALSTS PĀRBAUDĪJUMI         [20KP] 
      Maģistra darbs IDA002   5 15 Darbs 

Kredītpunkti kopā [60KP]  15KP 15KP 15KP 15KP  

Studiju kursu un moduļu apraksti 
Studiju kursu un moduļu apraksti atrodami RTU Studiju programmu reģistrā   
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_129 

Vērtēšanas sistēma 
Vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā atspoguļoti otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standarta prasībās (LR MK 2014.gada 26.augusta noteikumi Nr.512).  
2015./2016.studiju gadā maģistra darbus sekmīgi aizstāvēja 26 studenti (2 – izcili „10”; 5 – 
teicami „9”; 8 – ļoti labi „8”; 4 – labi „7”; 7 – gandrīz labi “6”). Maģistra darbu aizstāvēšanas 
vidējā atzīme bija 7,7. ↑  

Studiju programmas izmaksas 
Programma Dotācija 

programmai, EUR 
Studiju maksa 
programmai, EUR 

Kopā finansējums 
programmai, EUR 

Izmaksas uz 1 
studentu, EUR 

Darba 
aizsardzība 

 

0 84985.96↑ 84985.96↑ 5799.03 

Studiju programmas atbilstība valsts normatīvajiem aktiem 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Darba aizsardzība” atbilstība LR Ministru 
kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otra līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu”  atspoguļota 2.20. tabulā (veiktas izmaiņas studiju 
priekšmetos). 

2.20. tabula 
Maģistra profesionālo studiju programmas 

 „Darba aizsardzība” atbilstība profesijas standartam 
Profesijas standarta „Darba aizsardzības 

vecākais speciālists” prasības attiecībā uz 
zināšanām 

Studiju programmas priekšmeti, kuri nodrošina 
attiecīgās zināšanas 

Zināšanas par Eiropas Savienības un 
Starptautiskās Darba Organizācijas prasībām 
darba aizsardzības jomā. 

Darba un darba aizsardzības tiesību aktuālās 
problēmas 

Arodveselības, darba medicīnas un veselības 
veicināšanas pamati. 

Arodveselība un darba medicīnas pamati 

Saskarsme un darba psiholoģija Darba psiholoģija un ergonomika 
Vadībzinību pamati Uzņēmējdarbības vadīšana 
Arodtoksikoloģijas pamati. Bīstamo vielu pielietošanas drošība 
Profesionālie termini valsts valodā un vismaz 
divās svešvalodās. 

Tiek doti priekšmeta pasniegšanas gaitā 

Darba aizsardzības prasības un ar tām saistītie Bīstamās iekārtas un elektrodrošība; Bīstamo vielu 
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normatīvie akti pielietošanas drošība; Individuālie un kolektīvie 
darba aizsardzības līdzekļi; Civilā aizsardzība un 
ugunsdrošība; Darba aizsardzība un drošība  

Vides aizsardzības prasības un ar tām saistītie 
normatīvie akti. 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Ražošanā pielietojamo tehnoloģiju drošība. Bīstamās iekārtas un elektrodrošība; Bīstamo vielu 
pielietošanas drošība; Individuālie un kolektīvie 
darba aizsardzības līdzekļi  

Darba vides riska faktori un to ietekme uz 
nodarbināto drošību un veselību. 

Arodveselība un darba medicīnas pamati; Darba 
aizsardzība un drošība  

Darba vides riska faktoru noteikšana, mērīšana 
un novērtēšana. 

Darba aizsardzība un drošība  

Darba procesā pielietojamie kolektīvie un 
individuālie aizsardzības līdzekļi. 

Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi. 

Darba ergonomikas pamati.. Darba psiholoģija un ergonomika 
Datorzinības un datortehnoloģijas darba 
aizsardzībā. 

Datorizētās modelēšanas un informācijas apstrādes 
pamati 

Bīstamo vielu uzglabāšana un drošības 
pasākumi ar tām. 

Bīstamo vielu pielietošanas drošība; Apkārtējās 
vides aizsardzība 

Pedagoģija. Pedagoģija 
Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un cēloņu 
noteikšanas pamatprincipi. 

Darba un darba aizsardzības tiesību aktuālās 
problēmas; Darba aizsardzība un drošība 

Arodslimību cēloņu un sakarību noteikšana. Arodveselība un darba medicīnas pamati  
 

Darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs 
uzņēmumā. 

Darba aizsardzības tiesību pamati  

Vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī. Angļu valoda, krievu valoda- fakultatīvi. 
 

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija. Visi priekšmeti specializācijas griezumā, 
Zinātniskie semināri; pirmsdiploma prakse, 
maģistra darba vadīšana. 

Studējošo skaits 
Maģistra profesionālo studiju programmā „Darba aizsardzība” 2015./2016. studiju gadā  
studēja 52 nepilna laika (neklātienes) studenti.  

Programmas finansējuma avots ir fizisko personu maksa par mācībām.   

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
2015./2016.studiju gadā 1.kursā tika imatrikulēti 26 nepilna laika (neklātienes) studenti par 
maksu. 

Absolventu skaits 
Absolvējot studiju programmu, profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā ir ieguvuši 319 
studenti (skat. 2.21. tabulu). Studiju programmas pirmais izlaidums notika 2006. gada 22. 
jūnijā.  

2.21 tabula 
Maģistra profesionālo studiju programmas 

„Darba aizsardzība” absolventi  2006.g. – 2016.g. 
 

Studiju gads Absolventu skaits 
2005./2006. 53 
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2006./2007. 51 
2007./2008. 38 
2008./2009. 34 
2009./2010. 43 
2010./2011. 14 
2011./2012. 8 
2012./2013. 14 
2013./2014. 17 
2014./2015. 21 
2015./2016. 26 

Kopā: 319 
 

No 2006. gada līdz 2016. gada pavasarim, kopā programmu ir absolvējuši 319 studenti.  
RTU absolventu Zelta fondā ir iekļauti šīs programmas absolventi –  
2015./2016.studiju gadā Jeļena Rībeniece, Aija Cīrule.   

Studējošo aptaujas un to analīze 
2015./2016. studiju gadā arī tika veiktas regulāras studējošo aptaujas, tajā skaitā elektroniskas 
aptaujas ORTUS vidē par studiju saturu un mācībspēku darba kvalitāti. 
Analizējot studējošo aptaujas rezultātus, tika izdarīti šādi nozīmīgākie secinājumi:  

• Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai sasniegtu definētos 
studiju rezultātus – 87% pozitīvs vērtējums, 13% neitrāls vērtējums, 0% negatīvs 
vērtējums; 

• Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas saprotami - 86% pozitīvs 
vērtējums, 14% neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums; 

• Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām - 93% pozitīvs vērtējums, 7 % neitrāls 
vērtējums, 0% negatīvs vērtējums; 

• Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas izmantošanu praksē - 88% pozitīvs 
vērtējums, 12 % neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums; 

• Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas - 90% pozitīvs vērtējums, 
10 % neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums. 

Studējošo aptauja kopumā liecina par programmas pozitīvu attīstību.    2015./2016. 
studiju gadā programmā ieviests jauns studiju kurss „Zinātniskie semināri”, kas metodiski 
veicinās studentu darbu zinātniskās izpētes un teorētisko zināšanu apguves integrācijas jomā. 

Absolventu aptaujas un to analīze 
2015./2016.m.g. pēc absolventu anketēšanas izdarīti šādi nozīmīgākie secinājumi: 

• Studiju procesā iegūtās zināšanas ir izraisījušas interesi tālāk pievērsties kādai 
konkrētai zinātniskai problēmai - 80% pozitīvs vērtējums, 20% neitrāls vērtējums, 0% 
negatīvs vērtējums; 

• Iegūtās zināšanas ir pietiekamas stratēģisku jautājumu izvirzīšanā un risināšanā - 85% 
pozitīvs vērtējums, 15% neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums; 

• Maģistra studijas veicina zināšanu praktisku izmantošanu - 87% pozitīvs vērtējums, 
13% neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums; 

• Esmu apmierināts ar telpām, kurās notika nodarbības - 100% pozitīvs vērtējums;   
• Lielākā daļa no mācībspēkiem ievietoja materiālus e-studiju vidē - 85% pozitīvs 

vērtējums; 
• Studiju nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem – 86% pozitīvs vērtējums, 
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12% neitrāls vērtējums, 2% - negatīvs;   
• Ieteiktu šo studiju programmu studēt gribētājiem - 80% pozitīvs vērtējums, 20% 

neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums. 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
2015./2016. studiju gadā pēc studējošo iniciatīvas un konsultācijām, ieviests jauns    studiju 
kurss „Zinātniskie semināri”,  kas nepieciešams studējošo radošas attīstības pilnveidošanai 
zinātniski pētnieciskajā jomā.  
 

2.6.Bakalaura profesionālo studiju programma „Drošības inženierija” 

Studiju programmas apraksts  
Studiju programma ietver darba aizsardzības, inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, 
arodveselības pamatu un vides zinātnes studiju priekšmetus. Papildus studenti apgūst arī 
zināšanas ugunsdrošība un civilajā aizsardzībā, lai varētu uzņēmumā vai iestādē pildīt arī 
atbildīgā par ugunsdrošību un civilo aizsardzību funkcijas. Studenti tiek gatavoti strādāt 
jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā.  

Studiju programma tiek īstenota ar dažādu studiju formu palīdzību: lekcijas, praktiskās 
nodarbības, kursa darbi un mācību prakse. Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas 
zināšanas par tehnogēnās darba vides kompleksa vērtēšanas pamatprincipiem, kompleksu 
darba vides problēmu risināšanas metodēm. 

Studiju programmas īstenošanas plānojums 
Programma „Drošības inženierija” atbilst izglītības koncepcijas pamatnostādnēm un 
esošajiem profesionālās izglītības normatīvajiem aktiem. 
   Profesionālo studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo 
kompetenci, kas atbilst 5.līmeņa profesionālai kvalifikācijai (Vecākais darba aizsardzības 
speciālists) un veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, kā arī ļauj sākt specialitātei 
atbilstošu profesionālo darbību. Paredzēts, ka reizē zinātniskā un praktiskā darba iemaņu 
iegūšanu, tiek papildinātas zināšanas psiholoģijā un pedagoģijā, lai veiksmīgāk varēt uzsākt 
profesionālo un arī pedagoģisko karjeru. 
Programmas struktūra paredz šādu priekšmetu apguvi: 

Obligātie studiju priekšmeti                          100KP vai 62,5% 
Obligātās izvēles priekšmeti                             16KP vai 10% 
Brīvās izvēles priekšmeti                                      6KP vai 3,75% 
Prakse                                                                     26KP vai 16,25% 
Valsts pārbaudījumi                                            12KP vai 7,5% 
Obligātie studiju priekšmeti ietver vispārizglītojošos studiju kursus ar apjomu 14KP 

vai 8,8% no apjoma, nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģijas 
kursus ar apjomu 36 KP vai 22,5% no apjoma, nozares profesionālās specializācijas kursi 
ar apjomu 50 KP vai 31,2% no apjoma. 

Obligātās izvēles priekšmeti ietver nozares profesionālās specializācijas kursus ar 
apjomu 10KP vai 6,3% no apjoma, humanitārie/sociālie un vadības studiju priekšmeti ar 
apjomu 2 KP ar vai 1,2% no apjoma, valodas ar apjomu 4 KP vai 2,5% no apjoma. 

Studiju kursu un moduļu apraksti 
Studiju kursu un moduļu apraksti atrodami RTU Studiju programmu reģistrā   
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_133 
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Studiju programmas izmaksas 

Programma 
Dotācija 

programmai, 
EUR 

Studiju maksa 
programmai, 

EUR 

Kopā 
finansējums 
programmai, 

EUR 

Izmaksas uz 1 
studentu, EUR 

Drošības 
inženierija 

86 421.12↑ 8 579.01↑ 95 000.13↑ 5 599.06↑ 

Studiju programmas atbilstība valsts normatīvajiem aktiem 
Bakalaura  profesionālo studiju programmas „Drošības inženierija” atbilstība LR 

Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otra līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas „Drošības inženierija” noslēgumā tiek 
piešķirts bakalaura profesionālais grāds darba aizsardzībā un 5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija – darba aizsardzības vecākais speciālists atbilstoši profesijas standartam „Darba 
aizsardzības vecākais speciālists”. Papildus, pie diploma tiek saņemta apliecība par 
profesionālās pilnveides izglītības programmas „Ugunsdrošība un aizsardzība” 20P86106 
apguvi. 

Studējošo skaits 
Kopā bakalaura profesionālo studiju programmā „Drošības inženierija” 2015./2016.studiju 
gadā studēja 39 studenti (skat.2.22. tabulu). 

2.22. tabula 
Studējošo skaits 2015./2016.studiju gadā  

 
 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. Pavisam 

Studējošo skaits programmā:      
pilna laika studijas 21 11 0 7 39 

no tām valsts finansētas budžeta vietas 15 11 0 4 30 
 

Bakalaura profesionālo studiju programma „Drošības inženierija” apstiprināta RTU 
Senāta sēdē 2011.gada 31. janvārī, protokols Nr.546, nosakot studentu uzņemšanu ar 
2011./2012.studiju gadu. 2015./2016. studiju gada pavasarī notika studiju programmas 
pirmais izlaidums. 

Programmas 3.kursā studentu nav, jo 2013./2014.studiju gadā 1.kursā studenti netika 
imatrikulēti, nebija valsts budžeta finansējums un pieteicās minimāls reflektantu skaits. 

Programmas finansējuma avots ir gan valsts budžeta līdzekļi, gan fizisko personu 
maksa par mācībām. Jāpiezīmē, ka tikai ar 2014./2015.studiju gadu bakalaura 
programmai tika piešķirts valsts dotāciju budžeta finansējums. Studējošie var izmantot 
arī studiju un studējošo kredītus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 
2015./2016.studiju gadā 1.kursā tika imatrikulēts 21 pilna laika (dienas) students, ar valsts 
budžeta finansējumu – 15 studenti. 

Absolventu skaits 
2015./2016.studiju gada pavasarī notika studiju programmas pirmais izlaidums. 



58 
 

 
 

Absolvējot studiju programmu, 2016.gada 10.jūnijā, bakalaura profesionālo grādu darba 
aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista profesionālo kvalifikāciju ieguva 5 
programmas absolventi. 

Studējošo aptaujas un to analīze 
2015./2016.studiju gadā, analizējot studējošo aptaujas rezultātus, tika izdarīti šādi 
nozīmīgākie secinājumi:  
• Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai sasniegtu definētos studiju 

rezultātus – 87% pozitīvs vērtējums, 13 % neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums; 
• Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas saprotami - 87% pozitīvs 

vērtējums, 6,5 % neitrāls vērtējums, 6,5% negatīvs vērtējums; 
• Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām - 87% pozitīvs vērtējums, 13% neitrāls 

vērtējums, 0% negatīvs vērtējums; 
• Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas izmantošanu praksē – 93,3% pozitīvs 

vērtējums, 6,7 % neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums; 
• Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt studiju priekšmetu – 73,3% 

pozitīvs vērtējums, 6,7% neitrāls vērtējums, 6,7% negatīvs vērtējums, 13,3% nav 
vērtējuma. 

• Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas - 80% pozitīvs vērtējums, 6,7 
% neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums, 13,3% nav vērtējuma; 

• Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un pretimnākoša – 93,3% pozitīvs 
vērtējums, 6,7% neitrāls vērtējums, 0% negatīvs vērtējums. 

Studējošo aptauja liecina par programmas pozitīvu attīstību, taču turpmākā studiju 
procesa īstenošanas gaitā jāpievērš lielāka uzmanība  izmantojamo un citu, ar studiju 
priekšmetu saistīto informatīvo materiālu izmantošanu mācību procesā. 
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