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Biznesa vadības koledžas laikraksts

Piedāvā sabiedriskās attiecības 
no cita skatu punkta

BVK projektu vadītāja Ilze Kalniņa

BVK šobrīd studē Latvijas 
iedzīvotāji, kuri dzīvo un 
strādā desmit dažādās val-
stīs, bet lielāko tālumnieku 
īpatsvaru veido Īrijā un Liel-
britānijā strādājošie tautieši.

25. novembrī vairāk nekā 50 
studentu un interesentu piedalījās 
informatīvā seminārā, kuru rīkoja ar 
Īrijas latviešu biedrību atbalstu. Bija 
prieks izjust, cik ļoti Īrijā dzīvojošie 
latvieši ir orientēti uz izglītību un sa-
vām nākotnes perspektīvām.

Septembra sākumā, tiekoties 
ar LR vēstnieku Īrijā Induli Ābeli, 
biju gandarīta par lielo atsaucību 
un atbalstu izglītības iegūšanas vei-
cināšanai šajā valstī. Vēstnieks snie-
dza vērtīgus padomus šī uzdevuma 
sekmīgākai realizācijai. Zīmīgi, ka 
Biznesa vadības koledža pirmos pie-
teikumus studijām saņēmusi tieši no 
Latvijas vēstniecības darbiniekiem.

Lielu atsaucību izrādījušas arī 
Latviešu biedrības Īrijā. Informāciju 
par studiju iespējām BVK ir pub-
licējis portāls latviešiem ārvalstīs 
www. latviesi.com, Latviešu biedrības 

Īrijā portāls www.lbi.ie, portāls lat-
viešiem Īrijā www.baltic-ireland.eu.

Novembra vidū četru dienu vi-
zītes ietvaros Lielbritānijā tikos ar 
Induli Bērziņu, LR vēstnieku Ap-
vienotajā Karalistē. Viņš apsveica 
BVK iniciatīvu un uzsvēra, ka tā 
varētu sniegt Lielbritānijā strādājo-
šajiem latviešiem iespēju apgūt jau-
nas zināšanas, kas būs noderīgas gan 
strādājot svešumā, gan atgriežoties 
Latvijā.

Sadarboties ar BVK, informē-
jot šobrīd Lielbritānijā strādājošos 
Latvijas iedzīvotājus par studiju ie-
spējām mūsu koledžā, apņēmusies 
arī Dace Pāvula – Londonas latvie-
šu skolas vadītāja. Savukārt Gērnsi 
salas Latviešu asociācijas publisko 
attiecību speciāliste Vineta Ceple 
apņēmusies informēt par studiju ie-
spējām latviešus – “saliniekus”.

Latviešu vēsturiskā pieredze lie-
cina, ka tieši laba izglītība ir devusi 
iespēju tiem mūsu tautiešiem, kurus 
liktenis aizvedis svešās zemēs, gūt iz-
cilas sekmes un panākumus jebkurā 
sabiedrībā. Droši vien tieši tādēļ arī 
šodien ārzemēs strādājošie Latvijas 
iedzīvotāji tik aktīvi ieinteresējušies 
par iespējām studēt gan latviešu, gan 
krievu valodā. 

Biznesa vadības koledžā turpmāk 
varēs apgūt arī tiesību zinātnes un 
iegūt jurista palīga kvalifikāciju. Gal-
venā atšķirība no citu koledžu prog-
rammām ir tā, ka šajā programmā 
liels uzsvars tiek likts uz komercdar-
bības likumdošanu, kā arī studijas tiek 
piedāvātas, izmantojot tālmācības 
priekšrocības.

2,5 gadu laikā absolventi iegūs 1. lī-
meņa augstāko profesionālo izglītību 
un varēs strādāt, piemēram, par pro-
kuroru, advokātu, galveno juristu palī-
giem, juridiskajiem konsultantiem.

Bez tiem studiju kursiem, kurus 

tradicionāli apgūst juristi, papildus 
tiek piedāvāti arī vairāki ekonomiskas 
ievirzes kursi – grāmatvedības pamati, 
ekonomika, komerctiesības, projektu 
sagatavošana un vadība, mārketinga 
plānošana un reklāma. 

“Komercdarbībā ir ļoti nepiecie-
šami cilvēki ar pamata juridisko izglī-
tību,” vērtē Latvijas Juristu biedrības 
priekšsēdētājs Aivars Borovkovs. 
“Nav šaubu, ka šie speciālisti ir ļoti 
vajadzīgi, pieprasījums pēc viņiem 
pēdējos gados ir ievērojami audzis, 
un viņu pārprodukcija noteikti ne-
draud. Ar BVK mēs neesam kon-

kurenti, jo katram ir sava specifika. 
BVK ir tālmācība, kuras mums nav,” 
teic Juridiskās koledžas direktors Tā-
lavs Jundzis. 

Tiesību zinību studiju program-
mai ir piesaistīti augsta līmeņa spe-
ciālisti. 

Jautāta, kādēļ tad vajadzīga kole-
džas izglītība, BVK direktore I. Kris-
tovska norāda: “Lielai daļai studējo-
šo, jo īpaši biznesā, jau viena augstākā 
izglītība ir, un viņiem svarīgi iegūt 
konkrētas zināšanas un prasmes, ne-
vis studēt vēl četrus, piecus gadus, jo 
laiks ir nauda.”

No 2007. gada rudens BVK piedā-
vā jaunu studiju programmu “Sabied-
riskās attiecības un reklāma”, kurā 
mācības jau sākušas divas pirmās stu-
dentu grupas. Jaunās programmas di-
rektors ir Kristians Rozenvalds, viens 
no Latvijā pieredzējušākiem sabied-
risko attiecību speciālistiem. 

Viņš atzīst, ka šobrīd Latvijā ir 
daudz sabiedrisko attiecību firmu un 
daudz speciālistu, kas tajās strādā, – 
un tādu būs aizvien vairāk. Šo tik ļoti 
pieprasīto studiju programmu piedā-
vā vairākas augstskolas, taču BVK no 
tām atšķiras gan pēc formas, gan arī 
satura. “Pirmkārt, ir svarīgi atcerēties, 
ka BVK ir vienīgā Latvijā, kas nodro-
šina tālmācības studiju programmas, 
kuras ir īpaši piemērotas jau strādājo-
šiem cilvēkiem. Studenti, izmantojot 
speciāli koledžai un programmai sa-
gatavotos mācību materiālus, patstā-
vīgi apgūst mācību vielu sev ērtā laikā, 
bet augstskolā ierodas vien reizi mē-
nesī, lai piedalītos klātienes lekcijās 

un kārtotu ieskaites,” par BVK piedā-
vāto tālmācību studiju formu atgādina 
K. Rozenvalds. 

Taču viņš uzsver, ka atšķirīga ir arī 
programmas ideja: “Labs sabiedrisko 
attiecību speciālists redz ne tikai sie-
nu, kas viņam jākrāso, bet visu māju 
kopumā, redz tās iederību vidē un to, 
kā, mainot vienu sienu, varēs uzlabot 
visu māju. Tādēļ ir nepieciešams prast 
koncentrēt uzmanību gan uz šo sienu 
– pārnestā nozīmē –, gan arī uz vidi 
ap to. Izmantojot akadēmiskās izglī-
tības pamatus, kā arī apgūstot vadī-
bas zinības, ekonomiku, mārketingu, 
socioloģiju, politoloģiju, žurnālistiku, 
reklāmu, psiholoģiju, organizāciju 
psiholoģiju un citus priekšmetus, kas 
ļoti nepieciešami sabiedrisko attie-
cību speciālista ikdienas darbā, mēs 
centīsimies panākt, lai jaunie sabied-
risko attiecību speciālisti, kas pēc 2,5 
gadiem pabeigs BVK, patiesi spētu 
orientēties apstākļos, pārzinātu so-
ciālekonomisko notikumu attīstības 

pamatus un būtu spējīgi ne tikai ķer-
ties pie sienas krāsošanas, bet arī sa-
prastu, kā šīs darbības ietekmēs māju 
kopumā,” jaunās studiju programmas 
uzdevumus skaidro K. Rozenvalds. 
Viņš ir lasījis lekcijas vairākās Latvijas 
augstskolās, ir pieprasīts sabiedrisko 
attiecību lektors konferencēs, semi-
nāros un meistarklasēs Krievijā, Balt-
krievijā un Ukrainā.

Jaunās BVK studiju programmas 
vadītājs atzīst, ka nepieciešams arī 
vairot izpratni par to, kas īsti ir sa-
biedrisko attiecību speciālists, – vai 
tas ir preses relīžu rakstītājs, lobijs, 
reklāmas gatavotājs, vai cilvēks, kurš 
strādā ar presi. Sabiedrisko attiecību 
speciālistam ir jāsaprot, kurā mirklī 
katru no šīm jomām izmantot, lai ar 
savu darbu gūtu vēlamo efektu. “Mēs 
to visu mācīsim,” atklāj Kristians Ro-
zenvalds un atgādina, ka pēc Jaunā 
gada BVK atkal notiks jauno studentu 
uzņemšana, tostarp arī sabiedrisko at-
tiecību un reklāmas programmā. 

2007. gada oktobrī Biznesa va-
dības koledžā atklāta jauna pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītī-
bas programma “Tūrisms un viesnīcu 
serviss”. Pēc 2,5 gadu ilgām studijām 
programmas beidzēji iegūs viesnīcu 
servisa organizatora kvalifikāciju.

BVK vadība un tūrisma nozares 
vadošie speciālisti studiju beidzē-

jiem prognozē labas darba iespējas. 
Viesnīcās, restorānos un citos vies-
mīlības sektoros trūkst tieši vidējā 
līmeņa kvalificētu speciālistu, tur-
klāt tūrisms ir viens no visstraujāk 
augošajiem Latvijas ekonomikas 
sektoriem. Pēdējos gados tūristu 
skaits Latvijā pastāvīgi palielinās, 
top arvien jaunas viesnīcas, viesu 

nami, atpūtas kompleksi, jauni tūris-
ma produkti. 

Programma izveidota, reaģējot uz 
darba tirgus pieprasījumu un ņemot 
vērā nākotnes attīstības perspektīvas, 
teic BVK direktore Ineta Kristovska. 

“Apsveicami, ka šajā jomā parā-
dījusies tieši profesionālās augstākās 
izglītības programma, jo tūrisma jomā 
lielākoties ir akadēmiskās program-
mas. Šāda līmeņa un profila speciālisti 
šodien viesmīlības sektoram ir visvai-
rāk nepieciešami un pieprasīti,” teic 
Latvijas Viesnīcu un restorānu asoci-
ācijas (LVRA) izpilddirektore Santa 
Graikste. Sadarbībā ar LVRA koledžas 
studentiem tiek nodrošinātas prakses 
vietas, kas, visai ticams, nākotnē var 
kļūt arī par pastāvīgām darba vietām. 

Tūrisma un viesnīcu servisa stu-
diju programmā studenti apgūst gan 
vispārīgus studiju kursus – uzņēmēj-
darbību, mārketingu, psiholoģiju, 
grāmatvedību, gan arī specializācijas 
kursus – piemēram, tūrismu un vies-
nīcu uzņēmējdarbību, aktīvo un lauku 
tūrismu, ēdināšanas servisu, profesio-
nālo klientu apkalpošanu u.c. 

Tā kā mūsdienās liela daļa jaunat-
nes krievu valodu neprot, bet šīs va-
lodas zināšanas viesmīlības sektorā ir 
ļoti nepieciešamas, paralēli angļu vai 
vācu biznesa valodas kursam tiks mā-
cīta arī krievu valoda.

Ceļam tiltus uz 
Īriju un Lielbritāniju

BVK pasaulē 

Latvijas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Indulis Bērziņš apsveica BVK 
iniciatīvu un uzsvēra, ka koledža varētu sniegt Lielbritānijā strādājošajiem 
latviešiem iespēju apgūt jaunas zināšanas, kas būs noderīgas gan strādājot 
svešumā, gan atgriežoties Latvijā.

BVK sagatavos 
viesmīlības profesionāļus 

Gatavo juristu palīgus biznesā

Piedāvātā programma izveidota, reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu un 
ņemot vērā nākotnes attīstības perspektīvas, teic BVK direktore Dr.philol. 
un Dr.oec. Ineta Kristovska.
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Dace Mateusa, “Itera Latvija” 
sekretariāta vadītāja:

Absolvēju BVK specialitātē “Ies-
tāžu darba organizācija un vadība” un 
2007. gadā uzsāku studijas program-
mā “Sabiedriskās attiecības un reklā-
ma”. Savu pašreizējo amatu ieguvu, 
pateicoties studijām Biznesa vadības 
koledžā! Priekšnieks novērtēja to, ka 
esmu mērķtiecīga, ka profesionāli 
pilnveidojos, un paaugstināja mani 
amatā. Esmu pārliecināta, ka arī pēc 
otrā BVK diploma dzīve iegūs kādu 
jaunu un pozitīvu pavērsienu. Ne-
viena cita augstskola strādājošajiem 
studijas nepiedāvā. Kolēģiem, kas 
studē citur, “nervi ir beigti”, bet mani 
Biznesa vadības koledžā viss apmieri-
na. BVK viss ir tik precīzi organizēts, 
ka labāk pat grūti vēlēties. Svarīgi, 
ka mācību materiāli paliek studenta 
īpašumā. Lietvedības grāmata man 
darbā stāv kā rokasgrāmata – ja kāds 
kaut ko nesaprot, es to atveru un visu 
paskaidroju. Tāpat patīkami ir katru 
gadu saņemt apsveikumu dzimšanas 
dienā. Varu apgalvot, ka attieksme 
pret studentiem Biznesa vadības ko-
ledžā ir vienkārši fantastiska!

Ilze Zēbolde, SIA “Maiva” projekta 
vadītāja asistente:

Patiesībā man jāpateicas drau-
dzenei, kura pieteicās studēt otro 
reizi un pierunāja mani nākt līdzi. 
Pirmo reizi BVK studēju biroja va-
dību, tagad – sabiedriskās attiecības 
un reklāmu. Piedāvātā programma 
ir ļoti saistoša un sniedz jaunās zinā-
šanas, kuras noder ikdienas darbā – 
esmu tikai ieguvēja. Un pats galve-
nais – to visu var savienot ar darbu!

Irīda Treilone, “Narvesen” attīstības 
departamenta direktora vietniece:

Atgriešanās iemesli ir gan ra-
cionāli, gan emocionāli. Man patīk 
mācību ritms, tas, ka koledžā nav 
jābūt katru dienu. Mums izsniedz 
mācību materiālus, pretimnākoša 
ir gan koledžas vadība, gan biroja 
konsultanti. Ir tāda sajūta, ka tu esi 
vienmēr gaidīta. Vispirms Biznesa 
vadības koledžā pabeidzu specia-
litāti “Iestāžu darba organizācija 
un vadība”, tagad studēju “Tiesību 
zinības” – jaunās zināšanas noder 
ikdienas darbā. Esmu ieteikusi šo 
koledžu gan draudzenei, gan kolē-
ģiem. Pats lielākais pluss, ka visu 
iecerēto var saprātīgi saplānot.

BVK absolventiem paveras ie-
spēja otrā līmeņa augstāko izglītību 
iegūt Lielbritānijas Open  University 
(Atvērtajā Universitātē), kas ir viena 
no lielākajām un atzītākajām valsts 
augstskolām Lielbritānijā. 

Open  University studē vairāk nekā 
260 000 Lielbritānijas studentu un 75 000 
studentu no citām pasaules valstīm.

BVK ir vienīgā augstākās izglītības 
mācību iestāde Latvijā un Baltijā, kas 
studijas nodrošina tālmācībā. Lielbri-
tānijā lielākā šāda veida mācību iestā-
de ir Open University, kas 18 fakultātēs 
piedāvā tālmācībā apgūt visdažādākās 
specialitātes. BVK direktore Ineta 
Kristovska informē, ka, ņemot vērā 
abu skolu līdzīgos darbības principus, 

kā arī augstos izglītības standartus, ir 
uzsāktas sarunas par abu augstskolu 
sadarbību. Tas nozīmē, ka pēc BVK 
absolvēšanas, cilvēkam būtu iespēja 
iegūt otrā līmeņa augstāko izglītību 
Lielbritānijas augstskolā, Latvijā ie-
gūtos kredītpunktus dažādos studiju 
priekšmetos automātiski ieskaitot 
Open University studiju kursā.

Šobrīd sadarbībā ir ieinteresētas 
abas mācību iestādes, un notiek inten-
sīvas pārrunas par kursu saskaņotību. 
Ja darbs turpināsies tikpat sekmīgi kā 
līdz šim, prognozējams, ka jau pēc di-
viem gadiem BVK studenti varēs tur-
pināt studijas Open University Lielbri-
tānijā un iegūt plaši atzītu un prestižu 
izglītību. 

Klātienes nodarbības BVK notiek 
vienu reizi mēnesī – brīvdienās vai 
divas reizes mēnesī – darbdienu va-
karos. Kādi argumenti runā par labu 
vienai vai otrai izvēlei?

Katram studentam ir sava moti-
vācija, kāpēc lekcijas ērtāk apmeklēt 
ceturtdienā vai sestdienā. Daudzus 
sestdienas studentus vieno kopēja ie-
zīme – viņi dzīvo ārpus Rīgas, tāpēc 
darba dienā atbraukt uz lekcijām ir 
sarežģīti. “Citā dienā izrauties būtu 
neiespējami, bet sestdienā – nekādu 
uztraukumu, brauc tik un mācies,” uz-
sver daugavpilietis Gunārs Liepiņš.

Līdzīga situācija ir arī Sigitai Petrēvi
cai: “Izvēlējos lekcijas apmeklēt sestdie-
nā, lai studijas varētu apvienot ar dar-
bu. Dzīvoju Talsos, turklāt sava amata 

dēļ – esmu SEB Unibankas Talsu filiā-
les Klientu apkalpošanas nodaļas vadī-
tāja – darba dienā tikt uz Rīgu nevaru.” 

Gluži citādāk domā Dita Migala: 
“Gribu nedēļā divas brīvas dienas, tā-
pēc uz koledžu nāku ceturtdienās. Dzī-
voju Rīgā, man nav problēmu tikt līdz 
Salaspils ielai, līdz BVK. Toties sestdie-
nu un svētdienu varu pavadīt pēc sirds 
patikas.” Ditai piekrīt arī Līga Zirdziņa, 
kura uzsver, ka mēnesī pāris ceturtdie-
nas vakaru var izbrīvēt studijām, un tas 
netraucē ne ģimenes dzīvei, ne atpūtai.

BVK studentu pulks kļūst arvien 
lielāks, un, lai nodrošinātu mācīties 
gribētājiem nemainīgi kvalitatīvu ap-
kalpošanu un studiju procesu, koledža 
piedāvās studijas arī citos darbdienu 
vakaros un svētdienās.

Ivars Linde Biznesa vadības 
koledžā lasa kursu “Projektu saga-
tavošana un vadīšana”. Par darbu 
koledžā pasniedzējs saka: “Esmu 
gandarīts, jo studiju process nozīmē 
savstarpēju informācijas apmaiņu un 
bagātināšanos starp studējošo un pa-
sniedzēju.”

Lekcijās I. Linde no studen-
tiem gaida diskusiju, ko provocē, 
daloties savā bagātīgajā pieredzē 
vadošos amatos. “Domāju, ka stu-
dentiem tas patīk. Es stāstu teoriju 
un minu piemērus no reālām darba 
situācijām, viņi savukārt stāsta par 
savu pieredzi,” saka I. Linde. Mana 

filosofija ir – katrā profesijā strādāt 
ar prieku, radoši un koncentrēties 
uz pozitīvo.

Uzņēmuma vadīšana ir 
māksla gan pārnestā, gan 
tiešā nozīmē – to savās 
vieslekcijās Biznesa vadības 
koledžas studentiem teicami 
pierādīja režisors Viesturs 
Kairišs. 

Biznesa vadības koledža ir slavena 
ar saviem vieslektoriem. Tradicionāli 
tie ir augsti profesionāli savas nozares 
speciālisti, kas studentiem spēj sniegt 
ne vienu vien spožu ideju. Pārsteidzo-
šā veidā to šoruden izdarīja arī kino 
un teātra režisors Viesturs Kairišs, in-
teresantā veidā velkot paralēles starp 
mākslas radīšanu un uzņēmumu vadī-
šanu. 

Viesturs Kairišs visai reti sniedz 
lekcijas, tomēr viņš piekrita BVK uz-
aicinājumam. Jāatzīmē, ka režisors ir 
visīstākais meistars prasmē ietekmēt 
cilvēkus. BVK studentiem viņš atklā-

ja filmas un teātra iestudējuma aiz-
kulises, kas, izrādās, ir visai līdzīgas 
uzņēmuma darbības procesam. Viņš 
godīgi atzina, ka prasme panākt savu 
mērķi attiecībās ar citiem ir ļoti svarī-
ga, bet panākt to tā, lai cilvēki ar lab-
patiku darītu to, ko jūs gaidāt, pat, ja 
tas ir pretrunā viņu vēlmēm, – tā jau 
ir māksla. Tā ir māksla, kas vadītājam 
ļauj spert strauju un platu soli pretim 
panākumiem. 

Režisors pārsteidza studentus, 
minot interesantus piemērus no fut-
bola pasaules, no treneru un futbo-
listu dzīves, salīdzinot spēles tem-
peramentu ar tango vai sambu, un 
tādējādi aicināja paraudzīties uz lie-
tām no pilnīgi cita, negaidīta skatu 
punkta. Klausoties talantīgā režiso-
ra pierakstus no spēlfilmas “Tumšie 
brieži” filmēšanas dienasgrāmatas, 
daudzi studenti uzņēmēji atzina, ka 
viņi šādu darba ritmu un spriedzi die-
zin vai būtu izturējuši.

Režisors Viesturs Kairišs pārsteidza studentus, minot interesantus piemērus 
no futbola pasaules, salīdzinot spēles temperamentu ar tango vai sambu, un 
tādējādi aicināja paraudzīties uz lietām no pilnīgi cita, negaidīta skatu punkta.

BVK paver iespējas studijām Lielbritānijas augstskolā

Studijas ne tikai 
ceturtdienās un sestdienās

Vaicāts par savu pamatnodarbo-
šanos, Aigars Plotkāns nosauc bizne-
sa konsultācijas. Viņš esot praktiķis. 

Docētāja mīļākais teiciens ir: 
“Tie, kas tikai runā, nekad neko jau-
nu neuzzina. Man patīk ieklausīties 
studentos – tad ieguvējs esmu arī 
es.” Savas lekcijas A. Plotkāns veido 
tā, lai studenti izprastu apgūstamā 
priekšmeta būtību, tādēļ teorētiskais 
stāstījums ir papildināms ar praktis-
kiem piemēriem. 

Mārketings – tā ir profesionāla 
sazināšanās valoda. Savukārt va-
dībzinības ir kompromisu māksla, 
saka A. Plotkāns. Viņš teic: “Es vē-
los, lai studenti iemācās izjust atbil-

dību par to, ko viņi dara, lai izpras-
tu, ka sīkumu vadības procesā nav. 
Cenšos, lai studenti uzdrošinātos 
būt radoši, lai viņi atšķirtos ar ne-
standarta domāšanu.”

“Zināšanas psiholoģijā palīdz gūt 
līdzsvaru ikdienā,” saka BVK vairā-
ku psiholoģijas kursu docētāja Ineta 
Daiktere, kura vada arī triju dažādu 
līmeņu treniņus studentiem. Pirmās 
dienas jeb adaptācijas treniņu mērķis 
ir palīdzēt iepazīties ar kursabiedriem, 
nostiprināt motivāciju mācīties, atbrī-
voties no šaubām un raizēm par savu 
spēju novērtējumu. Saskarsmes  pras-
mju pilnveidošanas treniņā students ie-
gūst priekšstatu par to, kā viņš uztver 
sevi un kā viņu uztver apkārtējie. Per-
sonības pilnveides treniņā studenti vai-
rāk koncentrējas uz savām vērtībām 
un attieksmēm, kā arī pieņēmumiem 
par citiem cilvēkiem un sevi. 

Studējot izglītības vadības dok-
torantūrā, I. Daiktere ir veltījusi 

uzmanību organizāciju psiholoģijai 
un līdervadībai, analizējot vadītāja 
un vadības komandas lomu organi-
zācijas kultūras pilnveidē. Šo piere-
dzi viņa izmanto, vadot nodarbības 
BVK studentiem.

AIGARS PLotKānS, mārketinga 
pasniedzējs

InetA DAIKteRe, psiholoģijas kursu 
docētāja

IVARS LInDe, lasa kursu “Projektu 
sagatavošana un vadīšana”

Lektori

Absolventi

Atgriežas BVK
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Aktīvi darbojas 
Koledžu asociācijā

Lai veicinātu sabiedrības izpratni 
par koledžu izglītību un pilnveidotu 
šīs izglītības tiesisko bāzi, Biznesa va-
dības koledža aktīvi darbojas Latvijas 
Koledžu asociācijā.

BVK iestājās asociācijā 2003. gadā 
drīz pēc mācību iestādes dibināšanas, 
un to pārstāv direktore Ineta Kristov-
ska. Asociācijā apvienojušās 26 kole-
džas – gandrīz visas izglītības iestādes, 
kas īsteno 1. līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmas.

“BVK ir ļoti stabils un aktīvs part-
neris, un ar viņiem ir patīkami sa-
strādāties,” teic viens no asociācijas 
dibināšanas iniciatoriem un valdes 
priekšsēdētāja biedrs, Juridiskās kole-
džas direktors Tālavs Jundzis. 

Kā lielāko asociācijas veikumu aiz-
vadītajā gadā T. Jundzis min: Augst-
skolu likumam ir izstrādāta sadaļa par 
koledžām un juridiski noformēts Ko-
ledžu asociācijas kā izglītības subjekta 

un lēmējinstitūcijas statuss. 
Lai pilnveidotu koledžu izglītību 

Latvijā, tiek pētīta citu valstu piere-
dze. “Skatāmies, kā koledžu izglītība 
tiek integrēta citur pasaulē, kāda ir 
viņu pieredze un kļūdas, kuras mums 
nevajadzētu atkārtot. Arī paši varam 
sniegt vienu otru vērtīgu padomu,” 
teic T. Jundzis. Savukārt I. Kristovska 
pēc pieredzes apmaiņas braucieniem 
secina: “Rietumeiropā sabiedrība 
augstāk vērtē koledžu izglītību. Ko-
ledža sniedz augstāko profesionālo 
izglītību, ko ļoti atzinīgi novērtē dar-
ba devēji.” Arī T. Jundzis norāda: 
“Koledžu izglītība Latvijā pastāv tikai 
septiņus gadus, tādēļ šīs izglītošanās 
formas popularizācija ir viens no sva-
rīgākiem asociācijas uzdevumiem.” 

I. Kristovska pārstāv Latvijas Ko-
ledžu asociāciju Latvijas Darba devē-
ju konfederācijā, kur arī nonāk daudzi 
ar izglītību saistīti dokumenti.

Biznesa vadības koledža, kas piedā-
vā daudzveidīgas studiju programmas 
un sagatavo zinošus speciālistus dažā-
dām uzņēmējdarbības jomām, jau ilg-
stoši ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību 
ar žurnālu “Office Manager”. Žurnāls 
tiek izdots kopš 2004. gada. “Office 
Manager” galvenā redaktore Sandra 
Klāviņa uzsver, ka žurnāla uzdevums 
ir sniegt katram biroja darbiniekam iz-
glītojošu, praktiski noderīgu un aktuālu 
informāciju, veicinot uzņēmuma efek-
tīvu darbību ilgtermiņā.

Rūpējoties par savu studentu 
un viņu uzņēmumu profesionālo iz-
augsmi, BVK šogad dāvināja visiem 
pirmā kursa studentiem žurnāla 

abonementu 3 mēnešiem.
Žurnālu var pasūtīt interneta 

vietnē www.vsklubs.lv vai pa telefonu 
67813874.

Biznesa vadības koledža, apzino-
ties konkurētspējīgas izglītības nozīmi, 
aktīvi līdzdarbojas un atbalsta jaunie-
šu projektu “Esi līderis!”. Šī projekta 
ietvaros tiek realizētas divas licencē-
tas interešu izglītības programmas, 
kuras nodrošina kvalitatīvu izglītību 
karjeras un komercizglītības jomā. 

Programmas “Karjera” vadītāja 
Maija Brūvere stāsta, ka Latvijas Uz-
ņēmējdarbības un menedžmenta aka-
dēmijas projekts “Esi līderis!” piedāvā 
jauniešiem divas īpaši veidotas intere-
santas un saistošas interešu izglītības 
programmas: 4.–9. klašu skolēniem ir 
iespēja apgūt programmu “Karjera”, 
kur katrs pusaudzis var veicināt tādu 
attieksmju, īpašību, gatavību un pras-
mju attīstību, kas rada priekšnosacī-
jumus veiksmīgai karjerai un ikviena 
individuālai konkurētspējai. Savukārt 
10.–12. klašu skolēniem, apgūstot 
programmu “Komerczinības vidus-
skolā”, veidojas pirmie priekšstati 
par darba tirgu, par to, kādas ir darba 

devēja prasības nākamajam darba ņē-
mējam, kādi ir pamatnoteikumi veik-
smīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai. 
Tādēļ zināšanas psiholoģijā, lietišķajā 
etiķetē, uzņēmējdarbībā, lietvedībā, 
mārketingā un citos priekšmetos gan 
rada nepieciešamo izpratni par ko-
mercdarbību, gan kļūst par stabilu pa-
matu studijām augstskolā.

Programmas “Komerczinības vi-
dusskolā” vadītāja Ineta Eizāne uzsver, 
ka projekta nosaukums “Esi līderis!” 
precīzi parāda, ka piedāvātās prog-
rammas veicina un attīsta jauniešos tā-
das īpašības kā mērķtiecība, atbildība, 
patstāvība, kā arī spēju uzdrīkstēties 
sasniegt visaugstākos rezultātus jeb-
kurā no izvēlētajām darbības jomām. 
Aktīvi darbojoties projekta ietvaros, 
jaunieši var noskaidrot, vai viņi būs iz-
cili vadītāji vai precīzi darba izpildītāji. 
Ne visi var un vēlas būt priekšnieki vai 
direktori – ir cilvēki, kas daudz labāk 
jūtas kā darba izpildītāji. Un, ja tas ir 
viņu patiesais aicinājums, šajā darbā 

tiks sasniegti arī izcili rezultāti, kā arī 
cilvēks tiks augstu novērtēts sabiedrī-
bā. Teorētiskās un praktiskās nodarbī-
bas jaunietim ļauj izprast, kas viņam 
padodas patiesi labi, un, pabeidzis 
vidusskolu, viņš jau mērķtiecīgi varēs 
izvēlēties sev vispiemērotāko koledžu 
vai augstskolu. 

BVK atbalstīja projektu, līdzdar-
bojoties 40 mācību līdzekļu izvei-
došanā un piesaistot BVK lektorus 
skolotāju apmācībā, kā arī nodrošinot 
dažādas jauniešu aktivitātes un kon-
kursus ar vērtīgām balvām.

“Visi specializētie mācību līdzekļi 
paliek jauniešu rīcībā, un, kā esam pār-
liecinājušies, vēlāk tie ir īsts padomde-
vējs darbā un arī studijās, turklāt tos 
izmanto ne tikai paši jaunieši, bet arī 
viņu vecāki,” atzīst M. Brūvere.

Šajā projektā darbojas jaunieši no 
visiem 26 Latvijas rajoniem. Kopumā 
projektu “Esi līderis!” jau ir absolvē-
juši vairāk nekā divarpus tūkstoši jau-
niešu visā Latvijā.

Students ir mūsu galvenā vērtība. 
Tādēļ uzskatu – ja students ir apmieri-
nāts ar saņemtā pakalpojuma kvalitā-
ti, tad viņš šo gandarījumu un iegūtos 
pozitīvos iespaidus studiju procesā 
pauž citiem un iesaka studēt koledžā 
arī saviem draugiem, radiem un pazi-
ņām, un tas nozīmē, ka mēs strādājam 
labi! Es lepojos par iespēju strādāt 
BVK un strādāšu tā, lai katrs students 
justos piederīgs un gandarīts,” – par 
savu galveno uzdevumu stāsta projek-
tu vadītāja Ilze Kalniņa.

Sadarbību ar Biznesa vadības ko-
ledžu Ilze uzsākusi jau pirms divarpus 
gadiem, kad Latvijas Uzņēmējdarbī-
bas un menedžmenta akadēmijā vadī-
ja jauniešu projektu “Esi līderis!” Uz-
sākot darbu BVK, turpināšu uzturēt 
augsto apkalpošanas kvalitātes līmeni 
un strādāšu tā, lai BVK iemantotu aiz-
vien plašāku popularitāti.” 

“Vērtējot līdzšinējās BVK mārke-
tinga, reklāmas un sabiedrisko attiecī-
bu aktivitātes, uzskatu, ka veikums ir 
augstā līmenī – koledža ieguvusi sta-
bilu vietu Latvijas augstākās izglītības 
mācībiestāžu vidū un tās popularitāte 
aizvien palielinās. Lai vēl vairāk pa-
augstinātu koledžas atpazīstamību, 
plānoju piesaistīt radošās aģentūras, 
kuras mums varētu krietni palīdzēt 
stiprināt BVK zīmolu. Bet nedrīkst 
piemirst galveno, un ir jānodrošina, 
lai vienmēr būtu uzstādīta augsta kva-

litātes latiņa gan visā studiju procesā, 
gan komunikācijā ar studentiem, ab-
solventiem, kā arī darbinieku starpā, 
tādējādi paaugstinot ikviena lojalitā-
ti,” savus darba plānus atklāj jaunā 
BVK projektu vadītāja. 

Līdzās citiem viens no tuvāka-
jiem uzdevumiem ir izveidot mo-
dernu datu bāzi studentiem, kurā 
būtu pieejama visa studijām nepie-
ciešamā informācija. Intensīvāk un 

mērķtiecīgāk jāuzrunā krievvalodī-
go auditorija. 

Raksturojot sevi, Ilze atzīst,  ka 
ir ļoti aktīva, enerģiska, neatlaidī-
ga un mērķtiecīga, ar milzu vēlmi 
darboties. “Tieši šīs manas rakstura 
īpašības noderēs, lai apzinātu un iz-
mantotu visas iespējas BVK atpazīsta-
mības veicināšanā un nostiprināšanā. 
To nodrošinot, būs nepieciešams arī 
mūsu studentu atbalsts, lai izplatītu 
informāciju rajonu izstādēs, pilsētu 
svētkos, prezentējot koledžu uzņēmē-
ju dienās, kā arī dažādos citos pasā-
kumos, kur, sadarbojoties kā vienota 
un atsaucīga komanda, mēs kopīgiem 
spēkiem stiprināsim mūsu koledžas 
tēlu! Es varu motivēt un aizraut cilvē-
kus par kādu ideju – to arī izmantoju 
un turpmāk izmantošu savā darbā, lai 
lepnums un prieks par koledžu būtu 
visiem – kā studentiem, tā sadarbības 
partneriem.”

“Savā darbībā vēlos aktīvi iesaistīt 
studējošos efektīvāka studiju procesa 
izveidē, lai veidotu tādu vidi, kas ap-
mierinātu ikvienu studentu. Šā mērķa 
sasniegšanai veicu arī studentu ap-
taujas, lai noskaidrotu viņu domas, 
vēlmes un vajadzības. Tādēļ aicinu 
ikvienu, kuram ir interesantas idejas 
vai priekšlikumi, sazināties ar mani 
personīgi (mob. tālr. 26447772) vai 
rakstīt uz epastu: ilze.kalnina@bvk.lv. 
Ticu, ka kopā mums sanāks,” tā Ilze. 

BVK palīdz sekretārēm 
un biroja vadītājiem

Komanda 

Ilze Kalniņa – projektu vadītāja

Devums sabiedrībai

Atbalsta projektu “esi līderis!”

Iepazīsties! BVK studiju sargeņģeļi

Projektu vadītāja Ilze Kalniņa uzskata: 
ja students ir apmierināts, tad viņš 
iesaka studēt koledžā arī saviem 
draugiem, radiem un paziņām.

Izvērtējot krievvalodīgo Latvijas 
iedzīvotāju interesi par tālmācības 
studiju iespējām, kopš 2007. gada 
septembra BVK piedāvā komercdar-
bības programmu arī krievu valodā. 
Oktobrī studijas uzsāka pirmā stu-
dentu grupa. Atbilstoši pieprasīju-
mam koledža piedāvās arī citas stu-
diju programmas krievu valodā.

Lekcijas jaunajai studentu gru-
pai lasa tie paši lektori, kas strādā 
ar latviešu plūsmas studentiem, un 
arī tālmācības studiju materiāli visos 
priekšmetos krievu valodā ir veidoti 
pēc tiem pašiem principiem kā grā-
matas latviešu valodā – mācību grā-
matas ietver visu apgūstamo studiju 
materiālu un pašpārbaudes testus. 

Aktualitātes 

Studijas notiek 
arī krievu valodā

Dāvana – žurnāls 
“office Manager”

Biznesa vadības koledžas studiju 
koordinatore Dace Zusmane 
konferences dalībniekiem stāsta par 
studijām BVK, piebilstot, ka BVK 
studenti saņems 10% dalības maksas 
atlaidi nākošajās konferencēs.

Biznesa vadības koledža ir viena 
no nedaudzajām augstākās izglītī-
bas mācību iestādēm Latvijā, kura 
piedāvā apgūt pieprasīto un popu-
lāro biroja administratora profesiju. 
Tāpēc Biroja vadītāju un sekretāru 
konferences organizatori jau otro 
gadu aicina BVK pārstāvjus piedalī-
ties orgkomitejas darbā, lai izveidotu 
daudzveidīgu un praktiski noderīgu 
konferences programmu.

Konferences organizē Latvijas 
Uzņēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija ar BVK atbalstu. Pēdējā – 
sestā – konference notika 7. novem-
brī “Reval Hotel Latvija” konferenču 
zālē, pulcinot 256 dalībniekus no vi-
siem Latvijas reģioniem. 

Biznesa vadības 
koledžā strādājošie 
darbinieki 
īpašu vērību 
pievērš studentu 
apkalpošanas 
kvalitātei un to 
ievēro arī attiecībās 
ar sadarbības 
partneriem. tieši 
tāpēc šajā mācību 
iestādē ikviens 
students jūtas īpaši 
gaidīts.
Par BVK studentu 
un docētāju 
ērtībām ikdienā 
rūpējas (1. rindā 
no kreisās) Dace 
Zusmane, Indra 
Krieviņa, Sanita 
Meldere, (2. rindā 
no kreisās) Aija 
Bite, Dace Zariņa, 
evija Kovaļevska.
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Kursa biedrs kļūst 
par darba devēju

“Esmu viens no pirmā iesau-
kuma,” ar lepnumu saka Biznesa 
vadības koledžas absolvents Zie-
donis Ķinķeris. Pabeidzis komerc-
darbības studiju programmu, viņš 
šobrīd auklē ideju par sava biznesa 
uzsākšanu.

2003. gadā Biznesa vadības ko-
ledžā studijas uzsāka 231 students. 
Viens no viņiem bija Ziedonis Ķiņ-
ķeris: “Man interesēja komercdar-
bība, un jau kādu laiku bija mērķis 
uzsākt savu biznesu.” Ziedonis 
sauc sevi par mūžīgo studentu, jo 
ir “izmēģinājis daudz ko”. Padomju 
gados Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā studējis lauksaimniecī-
bas mehanizāciju, bet diemžēl juku 
laikos pieprasījums pēc šādiem 
speciālistiem praktiski izzudis. Ie-
spējas studēt viņam, strādājošam 
cilvēkam, atkal pavērās līdz ar 
Biznesa vadības koledžas darbības 
uzsākšanu. “Te var studēt arī tie, 
kas ikdienā aizņemti darbā, tur-
klāt – par pieņemamu samaksu,” 
viņš uzsver un piebilst, ka atkal 

sēsties skolas solā nav bijis grūti, jo 
viņa dzīves moto ir – mūžu dzīvo, 
mūžu mācies!

“Biznesa vadības koledžā es 
ieguvu kompleksas zināšanas, kas 
palīdz izprast iegūto informāciju un 
pamanīt iespējas,” saka Ziedonis.

“Kvalitatīva, bagātinoša izrauša
nās no ikdienas darba un dzīves rutī-
nas, kas atsauc atmiņā jaukos, intere-
santos un mazliet pietrūkstošos skolas 
un studiju gadus,” tā savas izjūtas, 
studējot Biznesa vadības koledžā, 
raksturo “Reģionālās komunikāciju 
aģentūras” īpašnieks un sabiedrisko 
attiecību konsultants Klāvs Radziņš.

K. Radziņam Biznesa vadības ko
ledžas Personāla psiholoģijas un cil-
vēkresursu vadības specialitātē rit tre-
šais studiju semestris, un vēl aizvien 
draugi, paziņas ik pa brīdim apjautā-
jas, kamdēļ tieši šī koledža, kamdēļ 
tieši šī specialitāte? “To varētu saukt 
par apstākļu sakritību, kas mani at-
veda uz šejieni,” atzīst Klāvs, uzsve-
rot, ka šobrīd savām studijām saskata 
daudz lielāku jēgu un gandarījumu 
nekā sākumā.

“Jau vairākus gadus mani urdīja 
nemiers, ka vajadzētu turpināt studi-
jas. Kādēļ? Pēc ilgu gadu pārtrauku-
ma atsāku sporta nodarbības. It kā 
vairs nav mērķa būt pirmajam, bet 
tajā pašā laikā tā ir patīkama, intere-
santa un saistoša laika pavadīšana, kas 
bagātina, nostiprina un pilnveido. Un 
ar studijām sanāca tāpat kā ar spor-
tu,” tā Klāvs Radziņš.

Viņam ļoti būtisks ir fakts, ka Biz-
nesa vadības koledža savus studentus 
pasargā no stresa, kas daudziem nav 
gājis secen skolās un citās augstsko-
lās – vienaldzīgi mācībspēki, agrie 

un miegpilnie rīti, vēlēšanās mest lī-
kumu, ejot garām skolotāju istabai... 
“Šeit ir bezgala atsaucīgs personāls, 
katram kursam individuāli sagatavota 
programma, augsti kvalificēti docētā-
ji, kuri uztver studentus kā savus kolē-
ģus,” uzsver students. 

Arī mācību grafiks un studiju in-
tensitāte ir pateicīga aizņemtiem cil-
vēkiem: “Neraugoties uz konsultatī-
vo darbu sabiedrisko attiecību jomā, 
darbu Saeimā, atjaunotajām sporta 

nodarbībām, neatņemamo hobiju 
– ceļošanu un nu jau laika lielāko 
piepildījumu – mājvietas celtniecību, 
ceturtdienas vakaros teju vienmēr ie-
plānoju došanos uz skolu. Kad uzreiz 
pēc vidusskolas studēju Latvijas Uni-
versitātes “žurnālistos”, bija Atmodas 
laiks. Tās ir bezgalīgi patīkamas atmi-
ņas, kurās Biznesa vadības koledža 
man ļauj atgriezties, tajā pašā laikā 
neatmetot mani atpakaļ pagātnē, bet 
gan virzot uz nākotni!” 

“Acīmredzot viņš novērtēja gan 
manas teorētiskās, gan profesionālās 
zināšanas. Bet patiesie iemesli jāpra-
sa viņam pašam,” saka Biznesa vadī-
bas koledžas Komercdarbības studiju 
programmas studente Eva Puriņa. 
Kursa biedrs Edgars Baglais kļuva 
Evai par darba devēju. Šis ir viens no 
gadījumiem, kad studiju biedri spēj 
izveidot arī veiksmīgas darba attiecī-
bas.

Edgars Baglais atzīst: “Pieņemt 
darbā kursa biedru – tā, protams, 
nav ikdienišķa lieta. Taču tam ir viens 
liels pluss – studijās tu vari novērtēt 
cilvēku, viņa attieksmi pret mācībām 
un darbu.” E. Puriņa domā, ka kurss, 
kurā viņa studē, ir interesants un uni-
kāls, jo tajā sapulcējušies profesionāļi 
savā jomā, mācīties un strādāt griboši 

cilvēki. Studijas ir pateicīga augsne, lai 
ne tikai satiktos lekcijās, bet arī ārpus 
tām, veidojot personiskus un lietišķus 
kontaktus. “Edgara uzņēmums attīstī-
ja jaunu darbības virzienu, un viņam 
bija vajadzīga mārketinga vadītāja. 
Edgars piedāvāja to uzņemties man, 
un mēs vienojāmies par sadarbību šajā 
konkrētajā projektā. Pareizi izmantot 
kontaktus – tā ir viena no veiksmes 
atslēgām,” uzsver Eva un piebilst, ka 
studijas Biznesa vadības koledžā viņai 
palīdzējušas spert soli augšup pa kar-
jeras kāpnēm. 

E. Baglais norāda, ka viņam 
pirms darba attiecību uzsākšanas 
svarīga bijusi Evas iepriekšējā piere-
dze: “Viņa jau paspējusi sevi pierādīt 
praktiskā darbībā. Turklāt man bija 
lieliska iespēja novērtēt viņu studiju 

procesā, pats redzēju, kādas zināša-
nas viņa iegūst Biznesa vadības ko-
ledžā. Tas dod pilnīgāku priekšstatu 
par cilvēku nekā vienkārša darba 
intervija.”

BVK studentu sadarbība

studentu portreti

Uzņēmuma “Madara 89” grāmat-
vede Līga Zirdziņa Biznesa vadības 
koledžā studē pirmo semestri. Jau 
pirmajā lekcijā viņa sapratusi – tā ir 
īstā vieta, pareizā izvēle!

Pirms 12 gadiem Līga Zirdziņa ab-
solvēja Rīgas Tirdzniecības tehniku-
mu, iegūstot vidējo speciālo izglītību. 
Brīdis, kad priekšnieks pateiks, ka ne-
pieciešama augstākā izglītība, kā saka 
Līga, bija tikai laika jautājums. Tāpēc 
Biznesa vadības koledžā viņa studē 
grāmatvedību un finanses. “Gribas 
dzīvē sasniegt vairāk nekā pašlaik,” 
viņa piebilst.

Vaicāta, kā iejutusies studijās un 
vai atradusi kopēju valodu ar kur-
sa biedriem, L. Zirdziņa pasmaida: 
“Iespaidi ir vislabākie. Galvenokārt 
jau attieksmes dēļ. Lekcijas ir nevis 
apgrūtinājums, bet gan prieks, to lai-
kā valda ārkārtīgi pozitīva gaisotne. 
Pasniedzējs visu skaidro “iz dzīves”, 
nav tikai sausi likumi un skaitļi, ar ko 

parasti asociējas grāmatvedība. Tas la-
bāk paliek atmiņā.”

Par to, ka Biznesa vadības koledža 
ir pareizā izvēle, Līga pārliecinājusies 
jau pirmajā lekcijā: “Pati pirmā bija 

psiholoģijas nodarbība. Jutos pārsteig-
ta, ka no 30 pilnīgi svešiem cilvēkiem 
pāris stundu laikā var izveidot kolek-
tīvu, kurā ir patīkami būt un ir vēlme 
kontaktēties. Kopš tās dienas man nav 
bail vērsties pēc palīdzības ne pie vie-
na kursa biedra, jo zinu, ka droši varu 
jautāt visu. Te valda īpaša aura.” 

Līga par Biznesa vadības koledžu 
uzzināja no reklāmas, nevis draugiem 
vai paziņām. Tagad viņa atzīst, ka pati 
ir staigājoša reklāma, jo līdzcilvēkiem 
bieži nākas klausīties par Biznesa va-
dības koledžas labumiem.

“Ļoti būtisks stimuls studēt ir 
fakts, ka daudzus no saviem kursa 
biedriem pazinu jau senāk, un 
tie visi ir cilvēki, kurus ir prieks 
vismaz reizi divās nedēļās satikt,” 
saka “Reģionālās komunikāciju 
aģentūras” īpašnieks un sabiedrisko 
attiecību konsultants Klāvs Radziņš.

Kvalitatīva, bagātinoša 
izraušanās no ikdienas rutīnas

eva Puriņa ir gandarīta, ka Biznesa 
vadības koledžā iegūtās zināšanas un 
kontakti ļāvuši spert soli augšup pa 
karjeras kāpnēm.

Gribas dzīvē sasniegt vairāk

“Vēlos iegūt augstāko izglītību 
un kaut ko dzīvē sasniegt. Līdzās 
grāmatvedībai mani interesē arī 
finanses, tāpēc nākotnē, iespējams, 
pāriešu uz darbu bankā,” spriež 
grāmatvedības un finanšu 
plānošanas studiju programmas 
studente Līga Zirdziņa.

Absolventi

“Veltīju studijām visu savu brī-
vo laiku divarpus gadu garumā. Un 
tagad esmu ļoti apmierināta,” – tā 
saka Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Rīgas pilsētas Latgales 
priekšpilsētas nodaļas vadītāja Aus-
ma Ancāne, kura šovasar absolvēja 
Biznesa vadības koledžas speciali-
tāti “Iestāžu darba organizācija un 
vadība”.

Šis ir Ausmas Ancānes veiksmes 
stāsts. Pusgadu pēc iestāšanās Biz-
nesa vadības koledžā viņu izvirzīja 
par Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes Rīgas pilsētas Latgales 
priekšpilsētas nodaļas vadītāju. 

“Teorētiskās zināšanas palīdzēja 
ikdienā veidot labākas attiecības ar 
kolēģiem un vēl veiksmīgāk sapras-
ties ar apmeklētājiem. Gribēju stu-
dēt kaut ko noderīgu savam darbam. 
Biznesa vadības koledžu izvēlējos 
tāpēc, ka tā piedāvāja man nepiecie-
šamās zināšanas, kā arī deva iespēju 
mācīties mājās un lekcijas apmeklēt 
sestdienās. Individuālā pieeja kat-
ram studentam – tas ir Biznesa vadī-
bas koledžas lielākais pluss.” 

teorija palīdz ikdienā

Pusgadu pēc iestāšanās BVK Ausmu Ancāni izvirzīja par Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļas vadītāju.

Šobrīd Ziedonis Ķiņķeris strādā 
uzņēmumā “CHt”, nodrošinot 
klientus ar kases aparātiem un 
tirdzniecības tehniku.

Biznesa vadības koledžas laikraksts BiZNesA VADĪBA
Bezmaksas. Studentiem, darbiniekiem un interesentiem 
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BVK norāda uz iespējām


