
Zinātniski-pētnieciskais virziens “Finanses, t.sk. investīciju piesaiste, banku vadība un darbība, nodokļu 

sistēmas pilnveidošana” 

 

 
 

Augstskolas RISEBA zinātniski – pētnieciskā virziena (apakšvirziena) saturs 

2017-2020gg.  

 

Zinātniski – pētnieciskā virziena APRAKSTS 

1. Zinātniski – pētnieciskā virziena nosaukums un nosaukuma saīsinājums (virziena 

nosaukums ietverams vienā teikumā, īsi kodolīgi atklājot virziena saturu; virziena nosaukuma 

saīsinājums ietverams vienā vārdā ): 

Finanses, t.sk. investīciju piesaiste, banku vadība un darbība, nodokļu sistēmas 

pilnveidošana  

 

2. Zinātniski – pētnieciskā virziena vadītājs: 

 Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Anatolijs Prohorovs, asociētais profesors, 

Dr.sc.administr.  

 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
Ekonomikas un finanšu katedras asociētais 

profesors 

 Tālrunis 29544764 

 E-pasts anatolijs.prohorovs@riseba.lv  

 

 Iepriekšējie zinātniski-

pētnieciskie projekti, kuros 

piedalījās / vadīja virziena 

vadītājs 

1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atliktā 

maksājuma ieviešana kā būtisks faktors 

Latvijas ekonomikas attīstībā, 2016-2017. gg. 

2. Project "Understanding the nature and impact 

of Business angel funding in research and 

innovation", 2015-2017. gg. 

 

3. Zinātniski – pētnieciskā virziena dalībnieki: 

Par katru dalībnieku (mācībspēku,  un/vai bakalaura studentu) norādīt:  

1.  Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Anatolijs Prohorovs, RISEBA asociētais 

profesors, Dr.sc.administr.  

 Departaments, ieņemamais amats Ekonomikas un finanšu katedras asociētais 

profesors 

 Tālrunis 29544764 

 E-pasts anatolijs.prohorovs@riseba.lv  

 

2.  Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Ļevs Fainglozs, TSI PhD Candidate 

 Departaments, ieņemamais amats Ekonomikas, finanšu un vadības katedras 

lektors 

 Tālrunis 28373154 

 E-pasts Lev.Faingloz@tsi.lv 

 

3. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Jūlija Bistrova, RTU Dr. oec.   

mailto:anatolijs.prohorovs@riseba.lv
mailto:anatolijs.prohorovs@riseba.lv
mailto:Lev.Faingloz@tsi.lv


 

 Departaments, ieņemamais amats RTU docente 

 Tālrunis 29858756 

 E-pasts julija.bistrova@rtu.lv 

 

4. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Doktoru un maģistru programmu studenti     

   

 

4. Zinātniski – pētnieciskā virziena esošie vai iespējamie ārējie partneri: 

1. Institūcijas nosaukums  Nord University 

 Valsts  Norvēģija 

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  
Marina Solesvik, PhD 

 

 Departaments, ieņemamais 

amats  
Professor of Innovation and Management  

 

 Adrese  

 Tālrunis  

 E-pasts  

 

5. Kopsavilkums par virzienu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

(Mērķis, uzdevumi, pētījuma aktualitāte, pamatojums un jautājumi, pētījuma paredzamais termiņš 

un apjoms, jebkura cita informācija par pētījumu, ko vēlas norādīt) 

 

Latvijas ekonomikas attīstības tempu paātrināšanai aktuālu tēmu pētīšana. Šī virziena tēmu 

aktualitāti nosaka gan nepieciešamība paātrināt Latvijas ekonomikas attīstības tempus, gan valsts 

un sabiedrisko organizāciju, piemēram, EM, FM, LTRK ieinteresētība šajās pētījumu tēmās. 

 

Pētījumu virziena mērķi: 

 

Sagatavot priekšlikumus un ieteikumus (kā arī piedalīties to virzīšanā), uz kuru pamata varētu 

veikt izmaiņas Latvijas Republikas tiesību vai normatīvajos aktos un/vai uzlabot Latvijas 

ekonomikas attīstību ietekmējošo valsts organizāciju darbu. 

  

 

6. Pētījuma (esošās un plānotās) aktivitātes 

Nr. 

p.k 
Pētījuma aktivitātes 

Piezīmes un 

paskaidrojums  

1.  Pētījums par Attīstības Finanšu institūcijās ietekmi uz Latvijas un 

citu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu ekonomiskās 

izaugsmes tempu pieaugumu 

2017.-2018. g. 

2.  „Izvērstas statistikas” izveidošana par Latvijas 

eksportuzņēmumiem un to eksportspēju ietekmējošo faktoru 

izpēte 

2018.-2019. g. 

3.  Dažādu tiešo ārvalstu investīciju Latvijā un Igaunijā aspektu 

salīdzināšana dažādām uzņēmumu grupām (atbilstoši Eiropas 

uzņēmumu klasifikācijai) 

2018.-2019. g. 

4.  Riska kapitāla investīciju valsts atbalsta mehānisma 

pilnveidošana (ieskaitot biznesa eņģeļu investīcijas) 

2018.-2019. g. 
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