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2006. gads bija Biznesa 
vadības koledžas triumfa 
gads – jaunajās programmās 
jaunuzņemto studentu 
skaits gandrīz divkārt 
pārsniedza prognozes. 

Biznesa vadības koledžas am-
bīcijas joprojām ir ļoti augstas, un 
studējošie no tā tikai iegūs, pārlie-
cināta ir koledžas direktore Ineta 
Kristovska. 

BVK četros savas darbības gados 
ir spējusi pierādīt tālmācības kvali-
tāti, dzīvotspēju un guvusi aizvien 
plašāku studētgribētāju atsaucību. 
2006. gadā BVK studējošo kopskaits 
pārsniedza septiņus simtus. Teicamie 
koledžas absolventu mācību rezultā-
tu vērtējumi apliecina šīs mācību ies-
tādes kvalitāti un tajā piedāvātās iz-
glītības konkurētspēju. “Abiturientu 
kvalifikācijas darbu vērtējums aplie-
cina iegūto zināšanu augsto kvalitāti. 
No 104 studentiem, kas 2006. gadā 
aizstāvēja savus kvalifikācijas dar-
bus, pieci saņēma Valsts kvalifikā-
cijas eksāmenu komisijas vērtējumu 
“izcili”, 24 – “teicami”, bet 30 un 31 
students – attiecīgi vērtējumu “ļoti 
labi” un “labi”. Valsts kvalifikācijas 
eksāmenu komisija atzinīgi novērtē-
ja studentu teorētisko sagatavotību, 
kas guva atspoguļojumu praktiski 
noderīgos pētījumos. Tālmācības stu
diju formas efektivitāti īpaši novērtē 

strādājošie,” ar lepnumu atzīst Ineta 
Kristovska.

Direktores sacīto apliecina arī 
fakts, ka BVK studenti lielākoties ir 

vecāki par 26 gadiem. Daudzi no vi-
ņiem vienu augstāko izglītību jau ir ie-
guvuši, taču pārmaiņas darba vidē, kā 
arī pieprasījums pēc aizvien jaunām 

iemaņām un prasmēm liek papildināt 
zināšanas, un iespēja studēt tālmācībā 
ļauj vienlaikus izglītoties un turpināt 
darbu. 

Biznesa vadības koledžas laikraksts

Līdz 28. februārim BVK tur-
pinās studentu uzņemšana. 
Paredzams, ka martā četrās 
programmās mācības uzsāks 
kopumā 120 studentu.

BVK mācības sākas divas reizes 
gadā – martā un oktobrī. Patlaban ko-
ledžā kopumā studē vairāk nekā 700 
studentu, bet līdz februāra beigām 
viņu pulkam pievienosies vēl apmē-
ram 120 – katrā studiju programmā 
pa 30 studentiem. Pieteikumi tiek pie-
ņemti visās četrās BVK piedāvātajās 
studiju programmās – “Iestāžu darba 
organizācija un vadība”, “Komercdar-
bība”, “Grāmatvedība un finanšu plā-
nošana”, kā arī “Personāla psiholoģija 
un cilvēkresursu vadība”.

Studijas BVK ilgst divarpus gadus 
jeb piecus semestrus. Mācību maksa 
par vienu semestri – 345 lati. Sākot ar 
otro semestri, iespējams studiju mak-
sas dalītais maksājums.

BVK studiju pretendentiem ir ne-
pieciešama vidējā izglītība, kā arī jā-
būt vēlmei pilnveidoties un apņēmībai 
virzīt savu darba karjeru. Ja šie nosa-
cījumi ir, nāciet pie mums, līdzi ņemot 
pasi, vidējās izglītības dokumentu 
(personām, kas vidējo izglītību iegu-
vušas pēc 2004. gada, – centralizēto 
eksāmenu sertifikāts), kā arī divas fo-
togrāfijas. Un studijas var sākties!

BVK studenti mācās no uni-
kālām, tieši viņu vajadzībām 
gatavotām grāmatām, kas 
veidotas, rūpīgi apkopojot pa-
sniedzēju lekciju ciklus. Katrā 
semestrī students saņem grā-
matu komplektu, kur iekļauts 
viss nepieciešamais studiju 
kursu materiāls.

Ar šo grāmatu palīdzību, ku-
rās netrūkst piemēru un uzdevumu, 
students var gūt pilnīgu izpratni par 
priekšmetu. Turklāt tās ir noderīgas 
ikdienas darbā kā praktiskas rokas-
grāmatas.

Grāmatas, kuras nu jau skaitā-
mas vairākos desmitos, paredzē-
tas tikai BVK studentiem. Katram 
priekšmetam ir izstrādāta sava, 250 
līdz 350 lappušu bieza grāmata, kas 
sadalīta noteiktās nodarbībās. Katrā 
nodarbībā ir sniegta konkrētās vielas 

teorija, tai seko praktiski piemēri un 
uzdevumi labākai vielas apguvei. Lai 
priekšmets būtu saistošāks, vieglāk 

uztverams un uzzinātais ilgāk paliktu 
atmiņā, grāmatas ir bagātīgi ilustrē-
tas, tajās netrūkst tēmai atbilstošu 
karikatūru, anekdošu – tostarp iz 
dzīves, kā arī citu elementu, kurus 
pasniedzēji parasti izmanto savās 
lekcijās auditorijas uzmanības notu-
rēšanai. 

BVK studentiem paredzētās grā-
matas ne reizi vien ir manītas citu 
augstskolu pasniedzēju rokās. Tas 
netieši pauž atzinību BVK izstrādāta-
jiem mācību materiāliem.

BVK mācību grāmatas īpaši aug-
stu novērtē studenti, norādot, ka ko-
ledžā tapušajām grāmatām ir divas 
galvenās priekšrocības: pirmkārt, tās 
ir pārskatāmas un kalpo nesalīdzinā-
mi labāk nekā lekciju pieraksti – tie 
vēlāk mēdz noklīst, reizēm kādas lek-
cijas trūkst u.tml. Otrkārt, daudziem 
studiju priekšmetiem domātās grāma-
tas var kalpot par visnotaļ praktisku 
palīgu ikdienas darbā. 

Grāmatas kā studiju pieraksti

2006. gada nogalē notika 
Latvijas Profesionālo sekretāru 
un biroja vadītāju asociācijas 
4. konference, kuras norisi 
palīdzēja īstenot arī Biznesa 
vadības koledža.

BVK uzskata, ka labs, prasmīgs 
un zinošs biroja administrators un 
sekretārs, kas orientējas likumos un 
normatīvajos aktos, dokumentu apri-

tes kārtībā un prot sekmīgi organizēt 
firmas ikdienas darbu, ir viena no sva-
rīgākajām personām uzņēmumā. 

BVK ne tikai īsteno īpašu studiju 
programmu “Iestāžu darba organizā-
cija un vadība”, kas biroja vadītājiem 
ļauj apgūt visu nepieciešamo, lai tie 
savā firmā patiesi būtu “zelta vērtē”, 
bet arī atbalsta Latvijas Profesionālo 
sekretāru un biroja vadītāju asociāciju. 

Konferenci apmeklēja vairāk 
nekā 200 dalībnieku. Šis pasākums 

pavēra unikālu iespēju biroju va-
dītājiem un sekretārēm papildināt 
zināšanas, gūt ieskatu amatam bū-
tiskos jauninājumos, apmainīties ar 
pieredzi, risināt citus jautājumus. 
Apmeklētājiem visas dienas garumā 
bija iespēja klausīties kompetentus 
lektorus, kas stāstīja gan par novitā-
tēm likumos un noteikumos, gan arī 
par jauniem un moderniem risinā-
jumiem, kas ievērojami ceļ ikdienas 
darba efektivitāti.

Februārī 
turpinās 
studentu 
uzņemšana

BVK: biroji jāvada profesionāļiem

BVK jau notikuši divi izlaidumi, kuros augstākās izglītības diplomu ieguvuši 104 absolventi. Svarīgi, ka 11 no viņiem 
uzreiz pēc absolvēšanas saņēma piedāvājumu ieņemt augstākā līmeņa vadītāja posteni lielos uzņēmumos. 

Strādājošie izvēlas 
Biznesa vadības koledžu

BVK saviem studentiem gatavo 
unikālus mācību materiālus, kas teicami 
palīdz apgūt studiju priekšmetus.



“Direktora misija ir “stūrēt” 
skolu pretim attīstībai un 
izaugsmei. Man ir milzīgs 
gandarījums, ka, “stūrējot” 
Biznesa vadības koledžu, es 
popularizēju un Latvijā attīs-
tu tālmācību, kas kļuvusi par 
manu kaislību un aizrauša-
nos,” atklāj koledžas direktore 
Ineta Kristovska. Viņa piekrita 
nelielai sarunai, kurā atklāja 
gan savu skatījumu par kole-
džu un tālmācību Latvijā, gan 
arī nedaudz par sevi pašu.

Biznesa vadības koledža darbojas 
jau ceturto gadu. Jūs esat bijusi klāt 
pie šīs mācību iestādes izveides, rūpē-
jusies par tās attīstību un augšupeju. 
Jūsu vadībā koledža kļuvusi pazīsta-
ma, tās darbībai ir pozitīva rezonanse 
sabiedrībā. Vai viss jau ir padarīts?

Jā, patiešām BVK ir kļuvusi popu-
lāra, pazīstama un iecienīta. Mēs dar-
bojamies kvalitatīvi un daudzpusīgi. 
Direktora ikdienas uzdevums ir vadīt 
skolu attīstības un izaugsmes virzienā, 
nodrošināt kvalitāti. To arī daru un, 
ņemot vērā BVK 
darbības rādītājus, 
šķiet, daru labi.

Kādus mērķus 
Jūsu “stūrētā” ko-
ledža izvirzījusi šo-
gad?

Strādājam pie 
vairāku jaunu studi-
ju programmu izvei-
des. Tas ir ļoti atbil-
dīgs un darbietilpīgs 
process. Turpināsim 
darbu pie ISO stan-
dartu ieviešanas un 
rūpēsimies par uzlabojumiem studiju 
atbalsta sistēmā.

Savulaik Latvijā tālmācība tika 
uztverta ar zināmu skepsi un neticī-

bu, gluži kā viss jaunais. Pastāvēja 
viedoklis, ka tālmācība nekādu no-
pietnu studēšanu un izglītības ieguvi 
nenodrošina, drīzāk tas ir veids, kā 
bez lielām pūlēm tikt pie augstāko 

izglītību apliecinoša 
dokumenta. Kā tas 
ir šobrīd? Vai skep-
tiķu joprojām ne-
trūkst?

Savulaik Lat-
vijā pret tālmācību 
patiešām izturējās 
diezgan rezervēti, 
pastāvēja neticība, 
taču tāds liktenis ir 
visam jaunajam. Lai 
arī pasaulē kopumā 
un Eiropā tālmācī-
bas studijas tiek īs-

tenotas kopš 19. gadsimta beigām un 
tās ir iemantojušas lielu popularitāti, 
Latvijā tālmācība joprojām ir uzska-
tāma par salīdzinoši jaunu mācību 

virzienu. Tomēr tā iemanto aizvien 
lielāku popularitāti. Tam ir dažādi 
iemesli – visbiežāk gan saistīti ar dar-
bu, kura dēļ cilvēks nevar atļauties 
ne dienas, ne arī vakara studijas. Šajā 
gadījumā tālmācība ir lielisks risinā-
jums. Katram studiju priekšmetam ir 
sagatavoti izsmeļoši mācību materiāli, 
kas ļauj apgūt saturu, nesēžot skolas 
solā. Mēs esam ļoti rūpīgi izstrādājuši 
savu metodisko materiālu koncepciju, 
un četru gadu pieredze liecina, ka tie 
ir izdevušies un atbilst visaugstāka-
jiem standartiem. Protams, ka kursu 
pasniedzējiem, kuri šos materiālus 
gatavo, to izveide ir nesalīdzināmi sa-
režģītāks un grūtāks uzdevums nekā 
gatavošanās ikdienas lekcijām.

Vairāk nekā desmit gadu Jūs dar-
bojaties Latvijas Tālmācības centrā, 
kura vadītāja esat arī patlaban. Esat 
aizstāvējusi divas doktora disertā-
cijas, piedalījusies neskaitāmos ar 
izglītību, tostarp tālmācību, saistītos 

projektos, esat daudzu zinātnisku 
publikāciju autore un arī šobrīd ga-
tavojat grāmatu par tālmācību. Vai 
jums atliek laika arī sev, kādam va-
ļaspriekam?

Tālmācība ir mana aizraušanās, 
pareizāk – viena no tām, tādēļ dro-
ši varu teikt, ka strādāju darbu, kam 
ticu, kas man patīk un mani saista. 
Bet man patīk arī ceļošana, teātris, 
mūzika un literatūra – lietas, kas ļauj 
atpūsties un vienlaikus cilvēku bagāti-
na. Taču līdzšinējā mūža lielākais un 
nopietnākais veikums, kas iepriecina 
ik dienu, ir mans pusotru gadu vecais 
dēliņš Valters. Kādudien viņš noteikti 
varētu kļūt par BVK studentu, un tas 
ir vēl viens iemesls strādāt tā, lai šeit 
piedāvātā izglītība būtu vienmēr ak-
tuāla.

Koledžas 
sniedz 
izglītību 
ātrāk un 
elastīgāk
“Latvijas augstākās izglītības 
sistēmā koledžas ir jauna, 
bet nozīmīga parādība, kas 
cilvēkiem ļauj ātrāk apgūt 
iemaņas profesijā un nokļūt 
darba tirgū,” tā Latvijas 
Republikas izglītības un 
zinātnes ministre Baiba Rivža 
raksturo koledžu – nozīmīgo 
augstākās profesionālās 
izglītības formu.

Papildus šim vispārējam raksturo-
jumam Biznesa vadības koledža, pēc 
ministres domām, ir unikāla ar to, ka 
vienīgā piedāvā tikai tālmācības studi-
jas, kas ļauj pārvarēt attālumu, vecumu 
un citus aspektus, kas dažbrīd var būt 
šķērslis mācībām. Neilgajā laika pos-
mā, kopš Latvijā darbojas koledžas, tās 
guvušas lielu atsaucību un pierādījušas 
savu svarīgo nozīmi kopējā izglītības 
sistēmā. Izglītības un zinātnes ministre 
uzsver, ka koledžas kā augstākās izglī-
tības institūcijas paver ļoti labas iespē-
jas kā jauniešiem, kuri pēc vidusskolas 
beigšanas vēlas ātri iegūt zināšanas 
kādā noteiktā profesijā, lai nokļūtu 
darba tirgū, tā arī jau strādājošiem, 
kas ikdienā pārliecinājušies, ka veik-
smīgākam darbam viņiem būtu nepie-
ciešams iegūt jaunas un sistematizētas 
zināšanas lietvedībā, jurisprudencē, 
komercdarbībā vai kādā citā jomā. 
Koledžas piedāvā šīs zināšanas iegūt 
īsā laikā, turklāt izsniedz absolventiem 
dokumentu, kas vēlāk ļauj viņam turpi-
nāt izglītošanos un iegūt arī bakalaura, 
maģistra vai pat doktora grādu. 

“Pirmkārt, koledžas sniedz lieliskas 
iespējas tiem jauniešiem, vidusskolu 
beidzējiem, kuri studijas var atļauties 
tikai ar kredīta palīdzību, taču vēlas 
to ņemt uz maksimāli īsu laiku un pēc 
iespējas ātrāk sākt strādāt, lai aizdevu-
mu atmaksātu. Šādā gadījumā koledža 
ir teicama izvēlē, jo ļauj iegūt profe-
siju un dokumentu par pirmā līmeņa 
augstākās izglītības iegūšanu divu, ne-
vis četru vai piecu gadu laikā. Turklāt 
koledžu studiju programmas ir akredi-
tētas un saskaņotas ar citu augstskolu 
studiju programmām, lai vēlāk izglīto-
šanos būtu iespējams turpināt. Tāpat 
koledžas ir laba alternatīva cilvēkiem, 
kuri jau strādā, taču jūt, ka vēlas iegūt 
jaunas zināšanas kādā konkrētā, dar-
bam nepieciešamā jomā. 

Biznesa vadības koledža piedāvā 
strādājošajiem unikālu iespēju vēla-
mās zināšanas apgūt tālmācības formā. 
Mācību satura apguvē neatsverama 
nozīme ir pašu BVK pasniedzēju iz-
strādātajiem studiju materiāliem – tie 
ir ļoti kvalitatīvi, pārdomāti un sniedz 
studentam visu nepieciešamo infor-
māciju kursa apguvei, bet uz klātienes 
nodarbībām viņam jādodas vienu vai 
divas reizes mēnesī, kas darbam ne-
traucē,” skaidro Baiba Rivža.

Ministre uzsver, ka koledžās ie-
gūtā augstākā izglītība ir tikpat droša 
un kvalitatīva, kā jebkurā augstskolā: 
“Ministrija un tās institūcijas seko lī-
dzi augstskolu studiju programmām, 
un tikai tās, kas atbilst visām prasībām, 
tiek licencētas un akreditētas. Biznesa 
vadības koledžas studiju programmas 
atbilst abiem šiem kritērijiem, un bez 
raizēm var sacīt, ka turp var droši do-
ties mācīties – piedāvātā izglītība ir 
augstvērtīga un aktuāla mūsdienu ap
stākļos, turklāt to iespējams iegūt ātri 
un elastīgi.” Tieši tādēļ koledžām ir 
nozīmīga vieta un loma Latvijas aug-
stākās izglītības sistēmā, un turpmāk 
Izglītības un zinātnes ministrija iece-
rējusi tās aktīvāk atbalstīt.  

Mērķis sasniegts – atbilstam 
augstākajiem standartiem
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Ineta Kristovska 

Ekonomikas doktore

Filoloģijas doktore

Kopš 2005. gada Biznesa vadības 
koledžas direktore

Bijusi eksperte un koordinatore  
12 liela mēroga starptautiskiem 
projektiem tālmācības un 
tālākizglītības jautājumos

Stažējusies Lielbritānijā, Zviedrijā, 
Somijā, Beļģijā, Slovēnijā, Grieķijā, 
Krievijā un citviet

Ir autore apmēram 15 zinātniskām 
publikācijām, 11 publikācijām par 
tālmācību, izstrādājusi divus mācību 
metodiskos līdzekļus, kā arī divus 
tālmācības studiju materiālus. Šobrīd 
gatavo grāmatu par tālmācību

Par teicamām sekmēm un zinātnisko 
darbu divas reizes saņēmusi Latvijas 
Universitātes Kristapa Morberga 
stipendiju

Labākā īpašība: “Netaisu problēmas 
tur, kur to nav, bet, ja problēmas ir, 
atrodu arī risinājumu”

Dzimšanas diena – 2. februāris

Mamma pusotru gadu vecajam 
Valteram

Mēs esam ļoti rūpīgi 
izstrādājuši savu 

metodisko materiālu 
koncepciju, un 

četru gadu pieredze 
liecina, ka tie ir 

izdevušies un atbilst 
visaugstākajiem 

standartiem

Katru semestri Biznesa vadī-
bas koledža organizē vieslek-
cijas, kurās augsti kvalificēti 
un nozīmīgus panākumus 
guvuši dažādu jomu speciālis-
ti praktiķi atklāj studentiem 
savas veiksmes noslēpumus 
un sniedz praktiskus pado-
mus, kā gūt panākumus. 

Vieslekcijas ir pieejamas ikvie-
nam BVK studentam. Tās vada dažā-
du jomu speciālisti praktiķi. Atklājot 
savu pieredzi, vieslektori nostiprina 
apgūtās zināšanas un ir spēcīgs dzi-
nulis, kas studentiem ļauj saskatīt 
jaunus ceļus savu personisko ideju 
īstenošanā. Koledža gādā, lai vies-
lektori pārstāvētu dažādas jomas un 
ikviens students varētu atrast tieši sev 
piemērotāko un interesantāko. 

Ko par vieslekcijām domā stu-
denti? Izvaicājām dažus no viņiem, 
visiem uzdodot vienu un to pašu jau-

tājumu: “Vai apmeklējat BVK orga-
nizētās vieslekcijas? Kādus speciālis-
tus jūs vēlētos paklausīties?”

Mareks Kovaļevskis, studē ko-
mercdarbību:

“Man vis-
vairāk pati-
ka kompānijas 
“FranklinCovey” 
konsultanta Mār-
tiņa Martinsona 
lekcija. Tas, ko 
un kā viņš runāja 
par veiksmīga cilvēka paradumiem, 
bija vienkārši izcili – daudz noderī-
gas informācijas, daudz piemēru no 
personīgās pieredzes un daudz da-
žādu “knifiņu”, kas lieliski noder arī 
manā darbā. Labprāt apmeklētu vēl 
kādu līdzīgu vieslekciju, kur tiktu ru-
nāts par prioritāšu organizēšanu, par 
cilvēka rīcību stresa situācijās, par 
kļūdām, kuras nevajadzētu pieļaut, 
un priekšrocībām, kuras vajadzētu 
izmantot.” 

Aigars Paulis, studē iestāžu darba 
organizāciju un vadību:

“Mani inte-
resē sociālpsiho-
loģiskie treniņi. 
Zinu, ka drīzumā 
gaidāms vieslek-
tors, kas ir spe-
ciālists tieši šajā 
jomā. Vienalga, 
cik aizņemts būšu, 
šai lekcijai laiku atradīšu. Vieslekci-
jas ir teicams veids, kā mēs, studenti, 
no reāli praktizējošiem cilvēkiem, kas 
guvuši ievērojamus panākumus, va-
ram uzzināt, kā teorētiskās zināšanas 
veiksmīgāk izmantot praksē, kā kļūt 
par uzvarētāju.”

Ilmārs Brīvība, studē komercdar-
bību:

“Līdz šim esmu apmeklējis da-
žas vieslekcijas, jāatzīst gan, ka aiz-
ņemtība darbā nav ļāvusi apmeklēt 
visas lekcijas, kuras biju vēlējies no-
klausīties. Taču noteikti atradīšu lai-

ku, lai dzirdētu 
vieslektoru me-
nedžmentā – tas 
ir jautājums, kas 
man šķiet patiesi 
saistošs. Nosaukt 
kādu konkrētu 
speciālistu, kuru 
vēlētos redzēt 
vieslekcijā, gan būtu visai sarežģīti.”

Sandra Puzanova, studē iestāžu 
darba organizāciju un vadību:

“Esmu ap-
meklējusi visas, 
pilnīgi visas vies-
lekcijas un esmu 
par tām sajūsmā. 
Man ļoti patīk, ka 
runā cilvēks, kurš 
guvis reālus panā-
kumus un var dot 
reālus ierosināju-
mus veiksmīgāka rezultāta gūšanai. 
Pilnīgi noteikti varu apgalvot, ka arī 
turpmāk iešu uz visām vieslekcijām.”

Nozares speciālisti palīdz studentiem izprast apgūto teoriju

BVK direktore Ineta Kristovska neslēpj lepnumu par to, ka koledžai, tās 
akadēmiskajam un apkalpojošam personālam ir izdevies pierādīt tālmācības 
efektivitāti. To novērtē gan izglītības sistēmas eksperti, gan arī studēt gribētāji, 
kuru skaits krietni pārsniedz iepriekš plānoto.

Reinis Dob-
kevičs: Studijas ir 
devušas ļoti daudz 
– gan prasmi pre-
cīzāk plānot laiku, 
gan jaunas zinā-
šanas, arī jaunus 
kontaktus. BVK 
izvēlējos tādēļ, 
ka vēlējos studēt 
komercdarbību. Esmu strādājošs cil-
vēks, kas nevar caurām dienām sēdēt 
lekcijās, tādēļ BVK īstenotā tālmācī-

ba bija ļoti labs risinājums studijām, 
jo ļāva man studēšanu apvienot ar 
darbu. Atskatoties uz studiju laiku, 
vēlos teikt lielu paldies BVK perso-
nālam, kas vienmēr ir bijis atsaucīgs 
un gatavs palīdzēt. Studijas noteikti 
vēlos turpināt un turpināt tieši BVK. 

Dins Erhards: Esmu iemācījies 
organizēt savu darbu, noteikt prio-
ritātes. Protams, esmu guvis jaunas 
zināšanas un prasmes, bet būtiski, 
ka studijas man devušas lielāku pār-

liecību pašam par 
sevi. Nupat esmu 
aizstāvējis arī savu 
kvalifikācijas dar-
bu – tā izstrāde 
un aizstāvēšana 
nebija viegls pār-
baudījums, bet es 
to izdarīju un pats 

sev apliecināju – ja vien vēlos, varu iz-
darīt daudz. Vienlaikus studijas liku-
šas būt atbildīgākam pašam pret sevi. 
Iespējams, mācīšanos turpināšu.

Jolanta Bula: 
Es esmu iegu-

vusi bezgala daudz. 
Ja līdz šim darbā 
varēju izmantot 
tikai savas praksē 
gūtās iemaņas, tad 
tagad esmu iegu-
vusi arī teorētiskās 
zināšanas. Ir uzlabojušās manas pozī-
cijas darba tirgū, arī uzņēmumā, kur 
strādāju. Esmu ļoti apmierināta un 
BVK iesaku ikvienam.

Ko absolventiem ir devušas studijas Biznesa vadības koledžā?



2007.gadā kvalifikācijas darbu aiz-
stāvēja 61 students, no tiem pieci stu-
denti ir saņēmuši augstāko iespējamo 
vērtējumu. 

Programmā “Komercdarbība” dip-
lomu par iegūtu augstāko izglītību ie-
gūs 33 studējošie, bet programmā “Ies-
tāžu darba organizācija un vadība” – 28 
studējošie. Līdz šim divos izlaidumos 
BVK ir absolvējuši jau 104 studenti.

Šogad izlaiduma noskaņu Meln-
galvju namā palīdzēs veidot viduslai-
ku mūzikas ansamblis. 

Maija beigās – jūnijā ir iecerēts 
pirmais Biznesa vadības koledžas ab-
solventu salidojums. 

BVK studenti lielākoties ir strā-
dājošie, kas ikdienas darbā ir ļoti aiz-
ņemti. Lai viņiem atvieglotu studiju 
plānošanas procesu, kā arī vairotu 
piederības sajūtu koledžai, BVK par 
saviem klientiem rūpējas īpaši – dar-
bam ar klientiem ir izveidots studiju 
atbalsta centrs. 

Nodaļas darbinieku uzdevums ir 
izsūtīt studentiem atgādinājuma ziņu 
epastā par kārtējā nedēļā paredzēta-
jām lekcijām un ieskaitēm, apsveiku-
ma kartītes jubilejā, paziņojums par 
vieslekcijām un līdzīgus vēstījumus, 
kas BVK studentiem ir ierasta lieta. 
Šie it kā nelielie, tomēr nozīmīgie sī-
kumi neļauj aizmirst par studiju nori-
sēm, turklāt attīsta piederības sajūtu 
savai mācību iestādei.

BVK studiju atbalsta centra darbinieki 
gādā, lai studenti varētu atrisināt 
ikvienu ar studijām saistīto jautājumu. 
Tieši viņi ir tie, kas īsteno lielisko 
klientu apkalpošanu, ko augstu vērtē 
studenti.
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Ar savu kvalitāti, teicamiem dar-
ba rezultātiem un augsti kvalificētiem 
pasniedzējiem BVK kļuvusi labi zinā-
ma arī Eiropā. 

Lai uzlabotu studiju kvalitāti, uz-
turētu koledžas akadēmisko garu, kā 
arī paplašinātu starptautisko pieredzi, 
BVK sadarbojas ar dažādām tālmācī-
bas un tālākizglītības organizācijām. 
Viena no nozīmīgākajām ir starptau-
tiskā tālmācības organizācija “Europe-
an Distance and E-Learning Network” 
(EDEN). 

Kopš 2003. gada organizācijā dar
bojas arī BVK. EDEN apvieno Ei-
ropas vadošās tālmācības skolas, tā 
regulāri organizē starptautiskas kon-
ferences, seminārus un forumus. Da-
lība šajā organizācijā devusi koledžas 
akadēmiskajam personālam iespēju 
stažēties Lielbritānijā, Slovēnijā, Poli-
jā un citviet. Būtiski, ka dalība EDEN 
ir vairojusi Biznesa vadības koledžas 
starptautisko atpazīstamību, popula-
rizējusi to kā kvalitatīvu un augstvēr-
tīgu tālākizglītības institūciju. 

“Zināšanas par tiesībām ir 
atslēga aizsardzībai – gan 
juridiskā, gan tīri cilvēciskā 
ziņā, un man patīk apziņa, ka 
es palīdzu gūt šo aizsardzību 
saviem studentiem,” atzīst 
praktizējošā juriste Signe 
Zaharova, kas ir arī priekšmeta 
“Tiesību zinības” pasniedzēja 
Biznesa vadības koledžā.

 
Signe Zaharova jurisprudencē 

strādā jau vairāk nekā piecus gadus 
un ar profesiju ir apmierināta. Savu-
kārt sirdij tuvs vaļasprieks ir lekciju 
lasīšana, ko viņa veiksmīgi īsteno 
Biznesa vadības koledžā, pasniedzot 
priekšmetu “Tiesību zinības”. 

“Esmu pārliecināta, ka zināšanas 
cilvēku dara drošāku un aizsargātāku. 
Viņš ir apbruņotāks, lai stātos pretim 
visdažādākajām dzīves situācijām, jo ir 
pietiekami labi informēts par to, kā rī-
koties. Vadoties pēc šīs pārliecības, arī 
studentiem Biznesa vadības koledžā 
cenšos sniegt atslēgu uz zināšanām un 
drošību,” skaidro pasniedzēja.

Biznesa vadības koledžā Signe 
Zaharova  lasa lekcijas studentiem, 
kuri apgūst uzņēmuma vadību, per-
sonālvadību, finanšu zinības un ko-
merczinības. 

“Studentiem nav nepieciešams zi-
nāt visus likumus no galvas – patiesī-
bā tas nemaz nav iespējams. Taču, ja 

kādā sarežģītākā situācijā viņi zinās, 
kur skatīties un meklēt atbildes uz  
jautājumiem, ar paveikto darbu būšu 
apmierināta,” savu nostāju atklāj ju-
riste. Viņa uzskata, ka spēja orien-
tēties likumos un  citos tiesību aktos 
cilvēku dara arī mazāk atkarīgu no 
jurista, pie kura turpmāk var vērsties 

tik tiešām sarežģītās situācijās. Tas 
daudziem uzņēmumu vadītājiem var 
būt būtisks ieguvums, un viņu BVK 
studentu vidū nav mazums. “Turklāt ir 
taču arī labi apzināties, ka izproti to, 
par ko runā jurists. Es strādāju, lai to 
iemācītu, un jūtos gandarīta,” stāsta 
Signe Zaharova.

“Būt sadzirdētam un palikt 
atmiņā – tas ir galvenais uz-
devums ikvienam, kas  uzsāk 
sarunu, aicina uz tikšanos, 
iepazīstina ar savu produktu 
vai firmu. Ļoti bieži tieši šā 
uzdevuma veiksmīga izpilde ir 
solis pretim panākumiem, un 
to es cenšos iemācīt saviem 
studentiem,” atklāj psihologs 
un Biznesa vadības koledžas 
saskarsmes psiholoģijas pa-
sniedzējs Aivis Kārkliņš.

Ilgāku laiku Aivis Kārkliņš darbojās 
kā praktizējošs psihologs un šobrīd tur-
pina studijas pedagoģijas doktorantū-
rā. “Psihologa darbs ir smags, patiešām 
ļoti smags emocionālā ziņā, un pienāca 
brīdis, kad man bija nepieciešams pār-
traukums. To izmantoju, lai nopietnāk 
pievērstos savai otrajai profesijai – pe-
dagoģijai,” skaidro pasniedzējs.

Biznesa vadības koledžā Aivis Kār-

kliņš pasniedz saskarsmes psiholoģi-
ju – priekšmetu, kura apguve, pēc paša 
pasniedzēja pārliecības un pieredzes, 
var vērst krietni efektīvāku ikvienu 
darbu un personiskās attiecības. “Mēs 
visi esam kādās attiecībās, mēģinām 
runāt un argumentēt savas pozīcijas 
tā, lai gūtu vēlamo rezultātu. Viens no 
galvenajiem uzdevumiem ceļā uz mēr-
ķi ir panākt, lai sarunas partneris tevi 
saklausa, lai tu paliec viņam atmiņā un 
lai pēc sarunas viņš domās vēl atgriežas 
pie šīs tikšanās, atceras runāto. Diem-
žēl vienam tas sanāk labi, otram – ne 
tik ļoti. Bet tam visam pamatā ir sa-
skarsmes psiholoģija, un ikviens, kas to 
apguvis, var kļūt sadzirdēts un pama-
nīts,” uzsver pasniedzējs. 

Nodarbības ir praktiskas, un stu-
denti var pilnveidot savu prasmi ru-
nāt, māku uzstāties un argumentēt 
savu viedokli tā, lai atbildē dzirdētu 
vēlamo. Studenti patiešām ņem vērā 
praktiskajās nodarbībās apgūto, pie-
strādā pie savas sarunas, un ir prieks, 
ka tam visam ir rezultāti. Viņi kļūst 

drošāki un pārliecinātāki par sevi, kas 
vēlāk krietni palīdz gan darbā, gan arī 
attiecībās. Un, ja tas tā notiek, ar savu 
pasniedzēja darbu varu justies apmie-
rināts,” noteic A. Kārkliņš. 

“Esmu praktiķis ar padsmit 
gadu ilgu pieredzi, gūtiem 
panākumiem un atziņām. Pār-
došanas jomā man ir ko mācīt 
saviem studentiem. Daudzi no 
studentiem ir praktiķi ar reālā 
darba pieredzi, un reizēm viņi 
var atklāt ko interesantu arī 
man. Šī zināšanu un pieredzes 
apmaiņa arī ir aizraujošākais 
pasniedzēja darbā, tā palīdz 
pilnveidot citus un pilnveido-
ties arī pašam,” stāsta  Biznesa 
vadības koledžas pasniedzējs 
Juris Garjāns, kurš māca priekš-
metu “Pārdošanas vadība”.

 
Par ekspertu pārdošanā Juris Gar-

jāns kļuva, vadot vienu no vadošajiem 
pārdošanas uzņēmumiem – SIA “Te-
lemarket”. Vēlāk pārdošanas proce-

sus viņš ir vadījis arī citos uzņēmumos 
un turpina darīt to arī tagad, kad “pa-
laists” paša bizness. “Māka pārdot ir 
viens no pamatnosacījumiem veiksmī-
gai uzņēmējdarbībai. Pat tad, ja uzņē-
mums ražo vislabāko preci, viņam ne-
būs panākumu, iekams netiks atrasts 
veiksmīgākais ceļš pie klienta, veik-
smīgākā pārdošanas recepte. To cen-
šos iemācīt arī saviem studentiem,” 
stāsta pasniedzējs. 

Juris Garjāns gan neslēpj, ka mācī-
šanās sanāk ne tikai viņa studentiem, 
bet arī pašam: “Patiesībā manā priekš-
metā būt par pasniedzēju nepavisam 
nav viegli. Pārdošana ir ļoti radošs 
process, kur par labu metodi ir uzska-
tāma gandrīz ikviena, kas palīdzējusi 
notirgot preci, saņemt pasūtījumu un 
noturēt klientu. Tādēļ arī neslēpšu, ka 
lasīt un vērtēt studentu darbus ir pa-
tiešām sarežģīti – dažbrīd viņu idejas 
ir tik neiedomājamas, ka nespēju tās 

saistīt ar konkrētā priekšmeta teoriju. 
Taču nevaru arī tās novērtēt kā sliktas, 
varbūt tās patiešām labi strādā, tikai 
grāmatā tas nav rakstīts.” 

Juris Garjāns ir pārliecināts, ka pār-
došanā vienmēr būs jaunumi, kas šīs jo-
mas pārstāvjiem liks mācīties un apgūt 
ko jaunu visa mūža garumā. “Mēs ne-
varam salīdzināt pircēju  mūsdienās un 
pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu 
sākumā. Tie ir pilnīgi dažādi cilvēki, ar 
dažādiem priekšstatiem un uzskatiem 
– arī jomā, kas saistīta ar viena vai otra 
pakalpojuma un preces iegādi. Tādēļ 
arī mums, pārdevējiem, ir jāiet līdzi 
laikam un jāzina, kā kuram pircējam 
pārdot savu preci. Pārdevējam ir jābūt 
pilnīgam rutīnas pretiniekam, gatavam 
jauniem izaicinājumiem. To atgādinu 
studentiem un cenšos atcerēties pats, 
tādēļ arī darbs augstskolā ar aizvien 
jauniem studentiem ir tik aizraujošs,” 
atklāj pārdošanas speciālists. 

Mācu tiesību zinātnes 
kā atslēgu aizsardzībai

Februārī Melngalvju namā 
notiks trešais BVK izlaidums

Top jaunas studiju grāmatas
BVK gatavo jaunas studiju grā-

matas, kas pie studentiem nonāks 
jau septembrī. Divas jaunas grāmatas 
veiksmīgākai studiju priekšmeta ap-
guvei top priekšmetos “Vadībzinības”, 
“Sociālā psiholoģija”, “Cilvēkresursu 
vadība” un “Vadības grāmatvedība”. 
Bet pa vienai jaunai grāmatai tiek ga-
tavots studiju priekšmetā “Psiholoģijas 
pamati”, “Darba un sociālās tiesības”, 
“Ekonomika”, “Finanšu matemātika”, 

“Finanšu likumdošana”, “Finanses un 
kredīts”, “Audits un saimnieciskās dar-
bības analīze”, “Nodokļi un nodevas”, 
“Finanšu grāmatvedība”, “Datorizētā 
grāmatvedības un finanšu uzskaite”, 
“Finanšu analīze un plānošana”.

Visi materiāli tiek gatavoti, ievē-
rojot BVK izstrādāto tālmācības stu-
diju grāmatu veidošanas metodiku, 
kas jau iepriekš sevi labi apliecinājusi 
un guvusi atzinību. 

Uzsākta sadarbība ar profesionālo 
žurnālu “Office Manager”

BVK uzsāk aktīvu sadarbību ar 
profesionālo žurnālu “Office Mana-
ger”, kas turpmāk ļaus plašāku sabied-
rības daļu informēt un izglītot dažādās 
darbības jomās. 

“Office Manager” ir profesionāls 
izdevums biroja darbiniekiem, tas 
raksta par aktuāliem jautājumiem 
lietvedībā, personālvadībā, jurispru-
dencē un mārketingā. Žurnāls seko 
līdzi jaunumiem LR MK noteikumos, 
kā arī sniedz aktuālu informāciju par 
noderīgām tēmām dažāda līmeņa ad-
ministratīvajiem darbiniekiem.

Līdz šim “Office Manger” ir izrādī-
jis interesi par BVK tālmācības studi-
ju materiāliem un to autoriem, un jau 
februāra numurā žurnālā būs lasāms 
raksts, kas tapis, izmantojot BVK grā-
matas “Saskarsmes psiholoģija” ma-
teriālu. BVK ir gatava un uzskata par 
savu pienākumu sniegt ieguldījumu 
Latvijas uzņēmumu darbinieku izglī-
tībā un attīstībā arī turpmāk.

Īstenojot sadarbību, visiem BVK 
studentiem ir iespēja iegādāties žur-
nāla “Office Manager” abonementu ar 
atlaidi. 

Izpratne par saskarsmes psiholoģiju 
bruģē ceļu uz panākumiem

Uzņēmējam ir jāmāk pārdot

Par jaunumiem studijās ziņo e-pastā

BVK bijuši jau divi izlaidumi, un 
no 104 absolventiem tūdaļ pēc diplo-
ma saņemšanas 11 kļuva par augstākā 
līmeņa vadītājiem lielās organizācijās, 
bet daudziem citiem straujš kāpums 
augšup pa karjeras kāpnēm noticis 
līdz ar studiju uzsākšanu. 

Vairāk nekā 70 procentu studē-

jošo ir pauduši vēlmi pie pirmās ie-
spējas turpināt studijas tieši Biznesa 
vadības koledžā arī otrā līmeņa aug-
stākās izglītības iegūšanai. BVK ļoti 
nopietni apsver šādu attīstības ceļu. 
Apmierinātie studenti un viņu panā-
kumi darbā apliecina sniegtās izglītī-
bas kvalitāti. 

Absolventi kļūst par 
augstākā līmeņa vadītājiem

“Ir taču arī labi apzināties, ka izproti to, par ko runā jurists,” uzskata “Tiesību 
zinības” pasniedzēja, praktizējošā juriste Signe Zaharova.

Pazīstami Eiropā

Saskarsmes psiholoģijas pasniedzējs 
Aivis Kārkliņš uzskata, ka ikviens var 
kļūt sadzirdēts un pamanīts.

Katru gadu izlaiduma pasākums tiek 
rīkots Melngalvju namā. Iepriekšējos 
divos izlaidumos absolventus un 
viesus iepriecināja atraktīvais 
saksafonu kvartets NEXT. 
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“Savulaik dzīve mani vienkārši 
ierāva savā straujajā ritmā, lika 
pieņemt lēmumus un rīkoties. 
Darba rezultāti liecina, ka 
darīju to diezgan labi. Tomēr 
vienā brīdī sapratu, ka manas 
darbības pamatā nav nekā-
das teorētiskās bāzes. Turklāt 
tikai studējot Biznesa vadības 
koledžā, uzzināju, cik patiesī-
bā daudz es nezinu, cik daudz 
vēlos iemācīties un cik forši ir 
zināt,” savu pieredzi neslēpj uz-
ņēmuma “Venden” mārketinga 
direktors Andris Bugnēvics.

2007. gada februārī Andris Bug-
nēvics sekmīgi aizstāvēja kvalifikācijas 
darbu un iegūs diplomu par augstāko 
izglītību komercdarbībā. Andris ir pār-
liecināts, ka tas ir tikai pirmais posms, 
un studijas noteikti tiks turpinātas.

“Esmu veiksmīgs cilvēks, esmu 
līderis, kam bijis pa spēkam ne ma-
zums lietu – to apliecina arī uzņēmu-
mam “Venden” piešķirtā Hansabankas 
2006. gada kvalitātes balva. Taču tikai 
uzsācis studijas, es uzzināju, cik daudz 
nezinu, bet gribu zināt. Turklāt studi-
jas ļāva ne tikai sistematizēt, sakārtot 
domāšanu un gūt jaunas zināšanas, 
bet iegūt arī ikdienas darbā praktiski 
lietojamas iemaņas un līdz ar to darbu 
veikt vēl labāk, rezultatīvāk. Par Biz-
nesa vadības koledžu man paliks tikai 
vislabākās atmiņas,” neslēpj “Venden” 
mārketinga direktors. Viņš iesaka BVK 
ikvienam, kas vēlas sākt studijas.

Viņš stāsta, ka laikā, kamēr studē-
jis, īstenoja pārmaiņas “Venden” pār-
došanas struktūrvienībā, un nodaļa, 
kas bija veiksmīga arī iepriekš, tagad 
strādā vēl labāk. “Iespējams, šeit daļa 
nopelnu ir BVK iegūtajām zināšanām 

un prasmēm, kaut vai, piemēram, pār-
devēju stimulēšanā,” domā A. Bugnē-
vics. “Ļoti vērtīgas un ikdienas darbā 
noderīgas ir grāmatvedībā iegūtās zi-
nāšanas, kā arī citas praktiskas lietas,” 
atzīmē mārketinga direktors.

A. Bugnēvics atzīst, ka BVK valda 
kolosāla attieksme pret studentu, ka 
strādājošiem, aizņemtiem cilvēkiem, 
kuri nevar atļauties visu dienu sēdēt 
lekcijās un bibliotēkā, tiek piedāvāts 
teicami organizēts mācību process. 
“Turklāt šeit ir lieliski mācību mate-
riāli, kas ne tikai ļauj apgūt studiju 
kursu, bet paliek studentu īpašumā 
un turpmāk ir ļoti noderīgi ikdienas 
darbā,” A. Bugnēvics ir gandarīts par 
savulaik pieņemto lēmumu mācīties 
Biznesa vadības koledžā. 

Ar pašizglītojošām grāmatām 
un paša saprašanu var daudz 
ko panākt, bet tas notiek ne-
salīdzināmi lēnāk un ar lielāku 
piepūli nekā tad, ja skaidri zini, 
kas un kā jādara,” ir pārlieci-
nāts Armands Rundāls. Tieši 
tāpēc viņš ir iestājies Biznesa 
vadības koledžā, jo vēlējies ko-
mercdarbību apgūt sistēmiski.

Armands Rundāls ir tirdzniecības 
vadītājs firmā “Vadības sistēmas”. 
Viņu vienmēr ir interesējušas moder-
nās komunikācijas, tādēļ savulaik sā-
cis studēt informācijas tehnoloģijas. 

“Mani saista modernās tehnoloģi-
jas, arī mūsu firma piedāvā preces šajā 
jomā, piemēram, automašīnu bezvadu 
navigācijas sistēmas, bet šajā gadā – arī 
audio un video atskaņotājus automa-
šīnām. Firmas darbības pirmais gads 
bija ārkārtīgi smags laiks – mēs strādā-
jām burtiski bez apstājas, caurām die-
nām un naktīm. Bija sarežģīti uzsākt 
biznesu, par to nekā nezinot, tomēr 
tas izdevās. Tagad firmai ir stabilas po-
zīcijas, labi darba rādītāji. Tad arī ra-
dās iespēja īstenot to, ko biju sapratis 
jau sen – ir jāmācās,” stāsta Armands. 
Viņš skaidri zināja, ka vēlas izprast 
uzņēmējdarbības principus no pašiem 
pamatiem un sistēmiski, nevis intuitī-
vo meklējumu ceļā ikdienas darbā, kas 
ar katru dienu kļūst sarežģītāks. 

Uzņēmējs stāsta, ka izvēlējies Biz-
nesa vadības koledžu kā labāko vietu 

izglītības ieguvei tās ērtā un elastīgā 
mācību procesa dēļ. “Mans dienas 
režīms joprojām ir saspringts, un es 
nekādā gadījumā nevarētu atļauties 
dienām ilgi sēdēt lekcijās. Savukārt 
tagad, izmantojot ļoti ērtos un labos 
BVK mācību materiālus, es apgūstu 
studiju programmu, ērti apvienojot to 
ar darba lietām. Un tieši tas man bija 
vajadzīgs, esmu apmierināts,” studē-
jošais uzņēmējs jūtas gandarīts. 

“Iegūt zināšanas, satikt jaunus 
cilvēkus ir interesanti, un es 
esmu pārliecinājies, ka Biznesa 
vadības koledža sniedz labā-
kos risinājumus izglītības iegū-
šanai,” vaļsirdīgs ir leģendāras 
rokgrupas “Jumprava” dalīb-
nieks Aigars Krēsla.

Aigars Krēsla joprojām aktīvi 
strādā mūzikas biznesā un šovbiznesā. 
Viņš ir pārliecināts, ka zina pietieka-
mi, lai šajā jomā darbotos veiksmīgi. 
“Pēc draugu aicinājuma esmu kļuvis 
par Biznesa vadības koledžas Per-
sonāla psiholoģijas un cilvēkresursu 
vadības programmas studentu. Esmu 
apmierināts gan ar koledžu un tās 
īstenoto tālmācību, kas man ļauj nor-
māli strādāt, ik pārdienas nesatrauco-
ties, ka atkal kāda lekcija tiek kavēta, 
gan arī ar studiju priekšmetiem.” 

Aigars Krēsla atzīst, ka brīžiem 
koledžā ir manījis tādus kā ziņkārī-
gus un jautājošus skatienus, un pie-
ļauj, ka kāds no studentiem viņā at-

pazīst “Jumpravas” dalībnieku. Taču 
ar tiešiem jautājumiem neviens klāt 
nav nācis, un arī pasniedzēji nekā-
das atlaides nedod, tiesa, tādas viņš 
arī nav prasījis. “Pie mums nav īpaša 
mūziķu kulta kā citviet, un ikdienā 

mūs – agrāk vai šobrīd zināmos mūzi-
kas biznesa pārstāvjus – uzskata par 
tādiem pašiem cilvēkiem kā ikvienu 
citu. Reizēm kāds pienāk mums klāt, 
uzsit uz pleca un pasaka: “Jūs, puiši, 
gan bijāt baigie malači, es par jums 
fanoju!” – vai tamlīdzīgi, bet mācībās 
nekādas atlaides netiek dotas. Un 
man tās arī nav vajadzīgas. Šķiet, ka 
tāpat esmu gluži labi nokārtojis visas 
ieskaites un eksāmenus, kas līdz šim 
bijuši, un domāju tā arī turpināt,” 
Aigars ir apmierināts ar sevi kā stu-
dentu. 

Viņš atzīst, ka studēšana izrādīju-
sies pārsteidzoši interesanta padarīša-
na, un pieļauj, ka sevis pilnveidošanu 
varētu arī turpināt. “Psiholoģija, ko 
patlaban studēju, ir interesanta lieta, 
tā noder ikvienam, bet, paraugoties 
uz sevi objektīvi, jāatzīst, ka papildus 
derētu pamācīties arī valodas. Gribē-
tu iemācīties svešvalodas tā, lai varu 
normāli sarunāties un saprast jokus. 
Un, kas zina, varbūt saņemšos un arī 
šajā jomā cītīgāk piestrādāšu,” noteic 
“jumpravietis”. 

Par ārstiem pieņemts domāt, 
ka viņi allaž ir kompetenti, 
zinoši un augsti izglītoti. 
Parasti tas atbilst patiesībai, 
un to var teikt arī par Retu 
Vīgantu – viņš ir ieguvis ma-
ģistra grādu un ir pilntiesīgs 
ārsts. Tomēr viņš uzskata, ka 
zināšanu nevar būt par daudz, 
un ir atgriezies skolas solā, lai 
studētu komercdarbību.

“Var jau būt, ka kādam šķiet dīvai-
ni, ka ārsts studē, bet patiesībā mums, 
mediķiem, ir jāmācās visu mūžu. Pie 
studēšanas esmu pieradis, un man tā 
patīk, tādēļ bez liekiem aizspriedu-
miem sāku mācīties BVK. Turklāt es 
darbojos arī farmācijas biznesā, kur 
vajadzīgas zināšanas uzņēmējdarbī-
bā un mārketingā. Mācības Biznesa 
vadības koledžā man palīdz tās iegūt. 

Studijas palīdz sistematizēt un sakār-
tot arī paša iepriekš gūto saprašanu, 
kas radusies, strādājot šajā jomā,” 
skaidro ārsts.

Rets Vīgants atzīst, ka tagad, kad 
sistēmiskas zināšanas uzņēmējdarbī-
bā viņam vairs nav svešas, viņš pavi-
sam savādāk raugās uz savu sākotnējo 
darbību biznesā – izrādās, ka daudz 
ko viņš ir darījis nepareizi. Lai arī ne 
vienā lietā vien ir gūti panākumi, tie 
nākuši smagi un krietni ilgāk, nekā 
tas būtu bijis šodien, lietojot BVK 
studijās iegūtās zināšanas. “Mācības 
BVK man ir krietni palīdzējušas, un, 
apguvis pirmā līmeņa augstāko izglī-
tību uzņēmējdarbībā, izglītošanos šajā 
jomā labprāt turpinātu. Tādēļ varu 
droši apgalvot, ka būšu pirmo rindās, 
lai iesniegtu dokumentus otrā līmeņa 
augstākās izglītības iegūšanai, kad 
BVK sāks to piedāvāt,” par savām ie-
cerēm stāsta mediķis un uzņēmējs.

Nu jau trīs gadus “Berga ba-
zārā” un pusgadu t/c “Gale-
rija Centrs” rotas, lakatus un 
somiņas no Francijas pircējiem 
piedāvā Agneses Ceriņas vadī-
tie veikali “La femme”. Savu-
kārt Agnese, draugu aicināta, 
jau pusgadu Biznesa vadības 
koledžā apgūst studiju prog-
rammu “Grāmatvedības un 
finanšu plānošana”. 

“Protams, labāk ir studēt jaunam, 
bet, ja cilvēkam pēc vidusskolas nav 
īsti skaidrs, ko viņš grib darīt un ko 
studēt, tad, manuprāt, ar to pa kaklu 
pa galvu nav jāsteidzas. Esmu pārlie-
cināta, ka mācīties var jebkurā brīdī 
kaut visa mūža garumā. Manā gadī-
jumā tas kļuva aktuāli, kad izveidoju 
savu uzņēmumu un ik dienu nācās 
saskarties ar ekonomiku un finansēm. 
Tagad studēju ar patiesu interesi,” ne-
slēpj uzņēmēja. 

Ar aktīvu darbu, intuīciju un paš-
izglītošanos Agnese spējusi attīstīt 
savus uzņēmumus un radīt tiem sta-
bilas pozīcijas. Taču ikdienas darbs 
apliecināja, ka nozīmīgas ir arī teorē-
tiskās zināšanas, ko dod studijas. Tā, 
draugu aicināta, viņa iestājās Biznesa 
vadības koledžā un jūtas apmierināta. 
“Jāatzīst, ka tagad, praktisko pieredzi 

uzkrājusi, ar nesalīdzināmi lielāku in-
teresi apmeklēju lekcijas un studēju. 
Daudzas lietas, kas savulaik šķita sve-
šas un garlaicīgas, tagad ir iepazītas, 
bet studijas palīdz tās padziļināt un 
sistematizēt,” neslēpj firmas īpašniece 
un BVK studente. 

Agnese atklāj, ka biznesa uzsāk-
šana arī ir bijis viņas galvenais dzi-

nulis mācīties. “Es pati importēju 
preci no Francijas, un man bija ne-
pieciešams apgūt franču valodu, lai 
varētu sazināties ar ražotājiem un 
sadarbības partneriem. Kad radās 
ideja par otru veikaliņu, tad arī nācās 
pievērsties grāmatvedības un finanšu 
studijām. Jūtos apmierināta,” tā Ag-
nese Ceriņa. 

Skaistumlietu bizness
mudina apgūt finanšu zinības

BVK ir īpaši radīta 
aizņemtiem uzņēmējiem

Leģendārās rokgrupas “Jumprava” 
dalībnieka jaunā aizraušanās

Ārsts, maģistrs un mūžīgais students

Vēlos mācīties un zināt, 
nevis darboties intuitīvi

Skaistumlietu veikalu “La femme” īpašniece Agnese Ceriņa atklāj, ka biznesa 
uzsākšana kļuvusi par viņas pamata dzinuli mācīties.

“Uzņēmumam “Venden” piešķirtā 
Hansabankas 2006. gada kvalitātes 
balva apliecina, ka arī bez teorētiskām 
zināšanām esmu strādājis pareizā 
virzienā. Taču tikai studējot es 
uzzināju, cik daudz nezinu, bet gribu 
zināt,” neslēpj “Venden” mārketinga 
direktors Andris Bugnēvics.

“Velosipēds jau ir izgudrots, mums tik 
atliek iemācīties ar to braukt, nevis 
tērēt daudz laika un spēka pašiem 
domājot jaunu divriteni. To attiecinu 
arī uz BVK, kas parāda un iemāca 
izmantot jau citu atklātos līdzekļus 
ceļā uz panākumiem,” lēmumu studēt 
pamato Armands Rundāls.

Ārsts, maģistrs un atkal students, 
kas Biznesa vadības koledžā apgūst 
farmācijas biznesam tik nepieciešamo 
komercdarbību – tā varētu raksturot 
Retu Vīgantu.

“Visas ieskaites esmu godam 
nokārtojis un domāju tā arī turpināt,” 
uzsver kādreiz leģendārās grupas 
“Jumprava” dalībnieks Aigars Krēsla, 
kas nu jau pusgadu ir arī BVK students.

Biznesa vadības koledžas laikraksts BiZNeSA VADĪBA
Bezmaksas. Studentiem, darbiniekiem un interesentiem 
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