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 IEVADS 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža (turpmāk – Koledža) ir Izglītības un Zinātnes 

ministrijas tiešās padotības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledžā tiek 

realizētas studiju programmas akreditētos virzienos: “Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, 

“Ekonomika”, ”Vadība,  administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” . Koledža 

ar struktūrvienību Barkavā izveidota 2016.gada 1.novemrī. 

 Misija: Nodrošināt izglītojamajiem profesionālo augstāko un profesionālo vidējo 

izglītību atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām. 

Vīzija: Vispusīga izaugsme un stabilas pozīcijas profesionālo augstākās izglītības 

iestāžu vidū. 

Stratēģiskais mērķis: Nostiprināt reģionālās pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības iestādes statusu un pozīcijas. 

Koledžas Studiju nodaļas darbības tiesiskos pamatus nosaka Izglītības likums, 

Augstskolu likums un Profesionālās izglītības likums un tiem pakārtotie Ministru kabineta, 

Izglītības un zinātnes ministrijas izdotie tiesību akti, kā arī Eiropas Savienības saistošie 

dokumenti augstākās izglītības un pētniecības jomās. Katra akadēmiskā gada ietvaros 

vispārējā personāla, docētāju un tehniskā personāla darbība vērsta uz studiju kvalitātes 

nodrošināšanu t.i. visu procesu kvalitatīvu plānošanu, organizāciju, vadību un analīzi, lai 

studiju rezultāti (zināšanas, prasmes) būtu maksimāli augsti. 

 

 
1.attēls. Koledžas mācībspēki 2017./2018.akademiskā gada 1.septembrī 
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Koledžas studiju nodaļas darbība 2017./2018.akadēmiskajā gadā pamatā  

balstījās uz Koledžas attīstības un investīciju stratēģijā (turpmāk tekstā – Stratēģija) 

2016. – 2020. noteiktajām  Koledžas attīstības prioritātēm, rīcības virzieniem un 

uzdevumiem, kā arī akadēmiskā gada darba plānu un izvirzītajām prioritātēm. 

KOLEDŽAS STUDIJU NODAĻAS 2017./2018.AKADĒMISKĀ  

GADA PRIORITĀTES: 

I Studiju nodaļas normatīvo dokumentu aktualizēšana: 

1. Aktualizēt Akadēmisko un administratīvo amatu nolikumu.  

IZPILDĪTS – apstiprināts koledžas padomes sēdē 2018.g.20.martā. 

2. Aktualizēt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas darba kārtības noteikumus. 

IZPILDĪTS – apstiprināts koledžas padomes sēdē 2018.g.20.martā. 

3. Aktualizēt Uzņemšanas noteikumus Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 

IZPILDĪTS – apstiprināts koledžas padomes sēdē 2018.g.23.maijā. 

4. Aktualizēt iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem.  

IZPILDĪTS – apstiprināts koledžas padomes sēdē 2018.g.23.maijā 

 

II Jaunas studiju programmas izstrāde: 

1. Izveidot darba grupu programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” 

izstrādei.  

IZPILDĪTS. 

2. Izstrādāt programmu “ Programmēšana un datortīklu administrēšana”.  

IZPILDĪTS. 

3. Iesniegt licencēšanai programmu “Programmēšana un datortīklu administrēšana”. 

IZPILDĪTS 2019.gada 6.jūlijā 
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2017./2018.AKADĒMISKĀ GADA VEIKSMES STĀSTI: 

I. Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti. 

Kvalifikācijas eksāmenos vērtējumu 10 (izcili) saņēma: 

Inga Audzīte, Rūta Baranovska, Anita Kaulača – Tvintiķe,  Stefānija Reiņikova, Ilona Skudra. 

Vērtējumu 9 (teicami) saņēma: 

Jeļena Barkovska, Daiga Freimane, Mārtiņš Gražinskis, Jānis Artūrs Lazdiņš, 

Kristiāna Kaufelde, Ineta Kaščjuka, Zanda Miteniece, Laura Onckule, Ieva Ruģele,  

Kristaps Stafeckis. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju virziena “Ekonomika”  studiju 

programmu “Grāmatvedība un finanses” un “Mārketings un inovācijas” un studiju virziena 

”Vadība,  administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”  programmas 

“Komercdarbība” eksāmenu vidējais vērtējums -  8,2 balles.  

Nepilna laika studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” kvalifikācijas 

eksāmena vidējā atzīme -  9 balles.  

 
2.attēls. Programmas  „Grāmatvedība un finanses” kvalifikācijas eksāmens 

Kvalifikācijas eksāmena komisija studiju programmā “Grāmatvedība un finanses”: 

I.Arbidāne -  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore; 

I.Lene - AS „Swedbank” Jēkabpils filiāles finanšu konsultante; 

  I.Upeniece-  SIA "IG centrs" struktūrvienības vadītāja; 
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  I. Sokolova - grāmatvede, SIA „Aktīvs GIS” valdes locekle; 

  A.Medeļevs - SIA „Līga un Dāvis” vadītājs, grāmatvedis.  

 

Kvalifikācijas eksāmena komisija studiju programmā “Mārketings un inovācijas”:  

I.Mietule - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības 

fakultātes dekāne; 

I.Upeniece - Koledžas direktora vietniece studiju un tālākizglītības jomā; 

G.Žilde - Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes vadītāja; 

J. Šūmakere -  Jēkabpils biznesa inkubatora vadītāja; 

G.Liepiņš - AAS BALTA filiāles „Jēkabpils nodaļa” vadītājs. 

 

 
3.attēls. Programmas "Mārketings un inovācijas" kvalifikācijas eksāmens 
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4.attēls. Nokārtots programmas „Grāmatvedība un finanses” kvalifikācijas eksāmens 

(nepilna laika studijas)  

 

Virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” programmas ”Datorsistēmu un datortīklu 

administrēšana”  eksāmenā iegūtais vidējais vērtējums ir 7,5 balles. 

 

Kvalifikācijas eksāmena komisija: 

Dr.sc.ing. A.Teilāns-  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes 

profesors; 

A.Rumjancevs -  AS “Latvijas valsts meži” attīstības daļas IS administrators; 

J.Beinarovičs - Jēkabpils pilsētas pašvaldības datorsistēmu un datortīklu 

administrators; 

V.Aizpuriete - SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” Informātikas nodaļas vadītāja; 

R.Mališevs - SIA „Visma Enterprise” vadošais testētājs.  

 



 

9 

 

 

 
5.attēls. Programmas "Datorsistēmu un datortīklu administrēšana" kvalifikācijas eksāmens 
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 II. Zinātniskais grāds 

 

 
6.attēls. Dr.oec. I.Veipa 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vēlēta lektore, Ekonomikas katedras vadītāja I.Veipa  

ieguva ekonomikas doktora zinātnisko grādu  reģionālās ekonomikas apakšnozarē - 

2018. gada 16. martā Daugavpils Universitātes ekonomikas nozares promocijas padomes 

atklātā sēdē aizstāvot promocijas darbu „Profesionālās izglītības loma darbaspēka 

sagatavošanā Latvijas reģioniem”. 

III.   Apbalvojumi: 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība pasniedza GODA RAKSTU 

Vijai Grīnfeldei par mūža ieguldījumu Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas attīstībā un izaugsmē  

 

7.attēls. V.Grīnfelde 
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un  ATZINĪBAS RAKSTU Pēterim Ikamam par ilggadēju darbu un augstu 

profesionalitāti. 

IV. Uzvara konkursā  

Koledžas komanda (Indars Lejiņš, Artis Viblo) ieguva 1. vietu un atbalstu 1 000 

EUR  lielu naudas balvu biznesa idejas īstenošanai. Z.Kalniņš ar komandu ieguva 3.vietu. N. 

Ločmelis saņēma atzinības rakstu. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti piedalījās hakatonā (konkurss tehnoloģiju 

entuazistiem) “Startup Slalom IT Rēzekne”. Mērķis - strādājot komandās, pārbaudīt savu 

biznesa ideju dzīvotspēju, attīstīt tās un izveidot tehnoloģijās balstītus risinājumus.  

 

 
8.attēls. Komanda ar atbalstītājiem pirms starta 
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9.attēls. Uzvarētāji ar atbalstītājiem  
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V. Docētāju aktivitātes profesionālās kompetences pilnveidē un studiju 

kursu tuvināšanā darba tirgus prasībām: 

 
10.attēls. LatSTE 2018 

       
11.attēls. Profesionālās kompetences pilnveides nodarbība docētājiem 
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1.tabula 

Docētāju aktivitātes 

Studiju kurss Pasākums Vērtējums, sasniegtais mērķis, rezultāts 

Lietišķā saskarsme. 

Lietišķo attiecību 

psiholoģija.  Ētika un 

etiķete biznesā. 

 

 

 

 

 

Pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides 

programma. 

 

"Radošuma pils " nometne 

lektoriem/ treneriem. 

 

 

DU UNITWIN/ UNESCO 

katedras rīkotā Vasaras 

skola 

Vadīju nodarbību/ meistarklasi Latvijas pedagogiem 24 stundu kursu programmā (A) 

"Kompetences personas izaugsmei - ceļš uz pārmaiņām izglītībā". Lektoru kvalitātes 

paaugstināšana, jauna pieredze (apliecinājums). 

 

Piedalījos "Radošuma pils" treneru programmas "Treneru izaugsme, kvalitātes kritēriji un 

monitorings: tālākizglītotāju profesionālās kompetences pilnveide" darbā (apliecinājums 16.st.) 

Profesionālās kompetences pilnveide darbam ar studentiem. 

 

Piedalījos darba grupā un darbības pētījumos, kas orientēti uz jaunu perspektīvu un ilgtspējīguma 

parādības pētīšanu plašākā sadarbības un partnerattiecību vienībā ar holistisku skatījumu. 

(apliecinājums 16.st) Lektora redzesloka paplašinājums, pieredze.  

Lietišķā saskarsme. 

Lietišķo attiecību 

psiholoģija.  Ētika un 

etiķete biznesā. 

Starptautiskā/ 

internacionālā konference 

Rīgā 

Piedalījos Starptautiskajā konferencē un meistarklasēs. Tēma: "Metaphorization and transcultural 

approach in counselling and psychotherapy". (sertifikāts, 16.st.). Pilnveidoju komunikācijas 

prasmes darbā ar cilvēkiem, izmantojot dažādas metodes. 

Tirdzniecības vadīšanas 

tehnoloģijas. E - 

Komercija 

Starptautiskā/ 

internacionālā konference 

Rīgā 

Piedalījos Starptautiskajā konferencē un meistarklasēs. Tēma: "Metaphorization and transcultural 

approach in counselling and psychotherapy". (sertifikāts, 16.st.). Pilnveidoju komunikācijas 

prasmes darbā ar cilvēkiem, izmantojot dažādas metodes. 

Komercdarbības pamati Izbraukuma nodarbība uz 

AS "Madara cosmetic" 

Gūts priekšstats par ražošanas procesa norisi, noliktavas saimniecības, transporta, eksporta 

loģistiku. Darbinieku personālvadības aspektiem, saimnieciskās darbības finanšu rādītājiem, to 

kopsakarībām 

Iepazītas dažādas uzņēmējdarbības formas, mārketinga ietekme  uz finansiālo rezultātu un firmas 

produkta atpazīstamību tirgū. ES fondu līdzekļu atbalsts, projektu izstrāde un īstenošana 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas, 

Seminārs “Aktuālā tiesu 

prakse īres tiesību 

Aplūkoti problēmjautājumi strīdos, kuros tiek apstrīdēta īres tiesisko attiecību pastāvēšana starp 

īrnieku un dzīvojamās telpas īpašnieku (izīrētāju). 
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uzturēšanas tiesiskā 

bāze 

jautājumos”. 

Projektu sagatavošana 

un vadība, 

 

Izbraukuma nodarbība uz 

AS “MADARA 

COSMETIC”,’ 

Ilūziju un kosmosa muzejs 

Gūts priekšstats par ražošanas procesa norisi, noliktavas saimniecības, transporta, eksporta 

loģistiku. Darbinieku personālvadības aspektiem, saimnieciskās darbības finanšu rādītājiem, to 

kopsakarībām 

Iepazītas dažādas uzņēmējdarbības formas, mārketinga ietekme  uz finansiālo rezultātu un firmas 

produkta atpazīstamību tirgū. ES fondu līdzekļu atbalsts, projektu izstrāde un īstenošana 

Tiesību pamati 

Komerctiesības un 

darba tiesības 

Uzņēmējdarbības 

tiesības 

Valdes locekļa atbildības 

sarkanās līnijas - kā sevi 

pasargāt? 

Analizētas valdes locekļa funkcijas, atbildības priekšnosacījumi, dalītas un kopīgas atbildības 

iestāšanās. 

Mārketinga pētījumi un 

analīze 

Tikšanās ar Jēkabpils 

reģionālās slimnīcas 

administrācijas 

pārstāvjiem 

Kopīgi izstrādāts pētījuma plāns. Jaunieši iesaistīsies konkrēta pētījuma veikšanā: anketas izveidē, 

iegūto datu analīzē. 

Lietišķā saskarsme Tikšanās ar Jēkabpils 

NVO centra brīvprātīgo no 

Ukrainas Anastasiju 

 

1.K un 1.U kursa studenti pilnveidoja prasmi komunicēt, ieguva informāciju par brīvprātīgo darbu. 

Brīvprātīgā Anastasija bija ļoti atvērta, pozitīva, atbildēja uz visiem  uzdotajiem jautājumiem. 

Dalījās pieredzē par brīvprātīgo darbu, izklāstīja lietas par kurām studenti nebija  dzirdējuši. Pēc 

tikšanās izteicās, ka šobrīd ir vēlme piedalīties brīvprātīgo darbā, kādu reizi apskatīt Ukrainu un no 

sirds novērtēt valsti, kurā dzīvojam.  

Komercdarbības pamati Mācību ekskursija mākslas 

galerija “Manss” 

Gūts priekšstats par komercdarbības uzsākšanu, izaicinājumiem un panākumiem mākslas nozarē 

strādājot biznesā 26 gadus. Iepazīta dažādu mārketinga aktivitāšu ietekme  uz galerijas 

atpazīstamību tirgū, sortimenta veidošanu, darbu ar klientiem.  

 Profesionālās izglītības 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

pieaugušo izglītības 

īstenošanā 

Pilnveidotas zināšanas, profesionāli RTU docētāji. Gūtas iemaņas video lekciju veidošanai. 

Komercdarbības pamati Mācību ekskursija mākslas Gūts priekšstats par komercdarbības uzsākšanu, izaicinājumiem un panākumiem mākslas nozarē 
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galerija “Manss” strādājot biznesā 26 gadus. Iepazīta dažādu mārketinga aktivitāšu ietekme  uz galerijas 

atpazīstamību tirgū, sortimenta veidošanu, darbu ar klientiem. 

Lietišķā saskarsme Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā 

Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi. 

Saskarsmes veidošanas principi. Lektore Dzintra Vanaga. Apliecība par 40 stundām 

Lietišķā saskarsme Konfliktu risināšana un 

sadarbības veidošana skolā 

bērnu tiesību un interešu 

nodrošināšanā 

Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi. Konfliktu cēloņi, to atpazīšana. Darbs ar 

skolēnu, studentu, pieaugušo spriedzes situācijā. Apliecība par 30 stundām 

Mārketinga pētījumi un 

analīze; 

Uzņēmējdarbības 

pamati 

Izglītības inovāciju un 

tehnoloģiju konference 

„LatSTE’2017” 

LatSTE (Latvijas Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija) ir ikgadēja nacionāla mēroga konference, 

kas ik gadu pulcē ap 1000 skolotājus, skolu vadītājus, izglītības atbalsta organizāciju pārstāvjus, 

izglītības politikas veidotājus, uzņēmējus, darba devējus, kā arī ikvienu, kuru interesē tehnoloģiju 

lietojumi un inovācijas izglītībā, karjeras izveidē un uzņēmējdarbībā, lai vienkopus runātu par 

karjeru digitalizācijas laikmetā un jauniešu lomu tajā. 

Uzņēmējdarbības 

pamati 

Hakatons “Startup Slalom 

IT Rēzekne” 

Šī hakatona tematika saistīta ar dažādiem IT risinājumiem – mobilajām aplikācijām, interneta 

platformām un citiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkiem. Pasākumā īpaša 

meistarklase (workshop) kur strādās ar pieredzējušajiem biznesa un tehnoloģiju mentoriem, kuri 

palīdzēs labāk izprast savu biznesa modeli un izvēlēties piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus. 

Mērķis - strādājot komandās, pārbaudīt savu biznesa ideju dzīvotspēju, attīstīt tās un  izveidot 

tehnoloģijās balstītus risinājumus. 

 Profesionālās izglītības 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

pieaugušo izglītības 

īstenošanā 

Pilnveidotas zināšanas, profesionāli RTU docētāji.  

Iegūta apliecība par 12 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursu. 

 Dalība DU 

12.starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē 

“Sociālās zinātnes 

reģionālajai attīstībai 

2017” 

Ievietota publikācija “Efektivitātes jēdziena izpēte un nozīme komercsabiedrību izcilības 

veidošanā” konferences tēžu krājumā.  



 

17 

 

 

Finanšu grāmatvedība 

Nodokļi 

Seminārs “Praktiskas 

piemērošanas aktualitātes 

nodokļu likumu 

grozījumiem no 

2018.gada” 

Iegūta informācija par nodokļu reformas rezultātā veiktajām izmaiņām nodokļos (IIN, UIN, 

VSAOI, PVN, MUN) no 2018.gada 

Iegūta apliecība par 7 akadēmiskām stundām 

Finanses un kredīts ESF projekta "Profesionālās 

izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide" 

(Vienošanās Nr. 

8.5.3.0/16/I/001) (turpmāk-

projekts) 3. atbalstāmo darbību - 

„Stažēšanās uzņēmumos un 

kompetenču centros Latvijā 

un/vai citās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs” stažēšanās 

uzņēmumos kā komercdarbības 

skolotāja 

Apmeklēti tādi uzņēmumi kā "Smiltenes piens", Valmieras stikla šķiedra, Cēsu alus. Swedbank, 

Ziino centrā notika lekcijas par finansēm, ražošanas procesa optimizāciju, komercdarbību. 

Piedalījos ExpoBiznesam 2017 un Riga Comm2017. 

Dokumentu pārvaldība Seminārs "Grozījumi 

Darba likumā"   

Iegūta informācija par izmaiņām, kas ieviestas tiesību normās un to ietekmi uz personāla 

dokumentu pārvaldību 

Dokumentu pārvaldība Apmācības par resursu 

vadības sistēmu "Horizon"  

Iegūtas praktiskas zināšanas par personāla uzskaiti sistēmā Horizonta 

Lietišķā saskarsme. 

Lietišķā attiecību 

psiholoģija. 

Profesionālās kompetences 

pilnveides seminārs 

psihologiem un 

psiholoģijas skolotājiem 

Tēma: Relaksācija metožu pielietojums psihologa darbā- psihologa veiksmes atslēga. Iegūtas 

jaunas zināšanas, atziņas un pieredze, kas lieti noder apmācību kursā, par tēmu: Stress un to 

novēršanas iespējas. (apliecinājums, 8.st.)  

Lietišķā saskarsme. 

Lietišķo attiecību 

psiholoģija. Ētika un 

etiķete biznesā. 

Vidzemes Augstskola: kā 

sadarbības partneris 

izglītībā. 

 

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra 8. konference. Vadīju meistarklases 

pedagogiem. Par tēmām, kas saistītas ar skolu un atbalstu jauniešu karjeras un darba tirgus izvēlē. 

Dalījos ar savu pieredzi, reklamēju JAK (Pateicība)  

Komercdarbības pamati Biznesa forums Jēkabpilī Forumā iekļautās  tēmas: Valsts pārvaldē ieviestais “Konsultē vispirms” princips darbībā, kā 

stiprināt eksportspēju, pārdošanas aktualitātes un tendences e-komercijā un datu drošībā  
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21.gadsimtā. Konkrētu uzņēmēju pieredzes stāsti un atziņas. 

Finanšu grāmatvedība 

Nodokļi 

Seminārnodarbība koledžā 

par aktualitātēm nodokļu 

likumu grozījumos no 

2018.gada un to praktiska 

piemērošana. 

Tika apskatīti visi aktuālie jautājumi saistībā ar izmaiņām nodokļu likumdošanā, kas mūs skars ar 

2018.gadu – algas aprēķināšanā, jaunais UIN piemērošana un aprēķināšana u.c. 

Darba tiesības 

Tiesību pamati 

Komerctiesības un 

darba tiesības 

Aktualitātes darba strīdu 

izskatīšanā 

Tika apskatīti un analizēti Augstākās tiesas nolēmumi izskatītajos darba strīdos 2017.gadā. 

Tiesību pamati Administratīvo lietu 

departamenta aktuālā tiesu 

prakse 

Analizēta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta aktuālā tiesu prakse 2017 gadā. 

Dokumentu pārvaldība Seminārs "Būtiskais Darba 

likuma grozījumos. 

Akcenti dažādu likuma 

normu praktiskā 

pielietošanā" 

Iegūta informācija par grozījumiem Darba likumā, darba laika organizāciju un uzskaiti, summēto 

darba laiku, virsstundu uzskaiti, atvaļinājuma piešķiršanas nosacījumiem atbilstoši Darba likuma 

un Atlīdzības likuma normām, komandējumiem un darba braucieniem, kā arī citiem aktuāliem 

jautājumiem, kas saistīti ar normu praktisko piemērošanu. 

Dokumentu pārvaldība Seminārs "Personāla 

dokumentu saturs" 

Tika aplūkoti jautājumi par darba tiesisko attiecību dibināšanas dokumentiem, darba kārtības 

dokumentiem, dažādu dokumentu grupu saturu un citi jautājumi. 

Dokumentu pārvaldība Seminārs "Aktualitātes 

papīra, elektronisko 

dokumentu un arhīvu 

pārvaldībā" 

 

Nostiprinātas esošās un iegūtas jaunas zināšanas par aktualitātēm dokumentu un arhīvu pārvaldībā.  

 

 

 

 

Tirdzniecības vadīšanas 

tehnoloģijas. E - 

Komercija 

Konference, Rīga 

 

Piedalījos DU konferences darba grupā gan kā rīkotājs, gan kā klausītājs. Iegūtas jaunas atziņas 

zinātnē. Ieskats jaunu pētniecisko jautājumu virzībā. Iegūta pieredze konferenču organizēšanā, 

darbu prezentēšanā, jautājumu uzdošanā un aizstāvēšanā. (sertifikāts, 12.st.) 

 

Lietišķo attiecību JAK konference Piedalīšanās konferencē kā klausītājiem, un sagatavoti studenti dalībai konferencē ar plakātiem un 
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psiholoģija, Lietišķā 

saskarsme, Ētika un 

etiķete biznesā  

 

 

Konference, Rīga 

 

 

 

Profesionālās kompetences 

pilnveides seminārs 

psihologiem 

Rīga, Baltijas psihologu 

asociācija, 

seminārnodarbības 

lasījumiem  

 

Piedalījos DU konferences darba grupā gan kā rīkotājs, gan kā klausītājs. Iegūtas jaunas atziņas 

zinātnē. Ieskats jaunu pētniecisko jautājumu virzībā. Iegūta pieredze konferenču organizēšanā, 

darbu prezentēšanā, jautājumu uzdošanā un aizstāvēšanā. (sertifikāts, 12.st.) 

 

Iegūtas jaunas zināšanas un metodes nevardarbīgo komunikācijas metožu pielietojumam darbam ar 

jauniešiem, kuru uzvedība varētu būt vērsta uz agresiju. (apliecība, 6.st.) 

 

Iegūta jauna pieredze darbam ar cilvēkiem un auditoriju.  "Symptom function in the slien s reguest 

"(sertifikāts, 8.st.) 

Komercdarbības pamati Tikšanās ar finanšu 

atbalsta institūcijas 

ALTUM reģionālo 

konsultantu E.Mekšu 

Kā ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos 

u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un 

kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Kā darbojas ES finanšu 

instrumenti praktiskajā komercdarbībā. 

Tiesību pamati 

Darba tiesības 

Komerctiesības un 

darba tiesības 

Eiropas tiesības namu 

pārvaldīšanas jomā 

Datu aizsardzība un 

tiesības uz privātuma 

aizsardzību otrā daļa. 

 

Aplūkotas un analizētas būtiskākās izmaiņas personas datu apstrādē un aizsardzībā sakarā ar 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu no 2018.gada 25.maija. 

Tiesību pamati 

Komerctiesības un 

darba tiesības 

Eiropas tiesības namu 

pārvaldīšanas jomā 

Uzņēmējdarbības 

tiesības 

Ierobežotas pieejamības 

informācija un tās 

aizsardzība 

Aplūkotas personas tiesības uz informāciju, vispārpieejamās informācijas un ierobežotas 

pieejamības informācijas izsniegšanas kārtība. 

Komercdarbības pamati A programmas kursi “ Kā plānot, vadīt un izvērtēt  mūsdienīgu mācību stundu (lekciju). Iegūta apliecība 8 stundas.  
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Ekonomikas pamati 

Statistika ekonomistiem 

Mūsdienīga mācību 

stunda, īstenojot 

kompetenču pieeju 

izglītībā" Lektors R.Ozols, 

" organizē Mūžizglītības 

un kultūras institūts 

"Vitae"  

 Praktiskās pozitīvās 

psiholoģijas seminārs 

“Emocionālās labsajūtas 

saglabāšana darba vietā. 

Pozitīva saskarsme un 

sadarbība” 

Ar dažādām  metodēm piedāvāti praktiskās psiholoģijas uzdevumi un vingrinājumi emocionālās 

labsajūtas saglabāšanai darba vietā un nodarbībās.  

 Seminārs "Kā iemācīties 

veiksmīgi pārdot digitālajā 

laikmetā" Rīko Jēkabpils 

biznesa inkubators (LIAA) 

 

Seminārs par to, kā veiksmīgi veidot uzņēmuma tēlu digitālajā vidē, kā pārdot informētiem un 

neredzamiem klientiem, kā veiksmīgāk pārnest uzņēmumu labo praksi uz jauniem pārdošanas 

veidiem, kā efektīvi pielietot digitālos komunikācijas kanālus klientu attiecību veidošanā. 

 Aktualitātes IT jomā 

Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā 

Tiku informēta par prasībām datortehnikas lietošanā un jaunajiem drošības un kārtības 

noteikumiem datorklasēs. Tika atsaukts atmiņā darbs ar Office 365. 

 Darbs ar ClassFlow Mācību materiālu, pārbaudes darbu un nodarbību plānu veidošana ClassFlow vidē 

 Praktisks pozitīvās 

psiholoģijas seminārs 

“Emocionālās labsajūtas 

saglabāšana darba vietā. 

Pozitīva saskarsme un 

sadarbība” 

Seminārs ar praktiskiem uzdevumiem par emocionālās labsajūtas saglabāšanu darba vietā. Pozitīvā 

saskarsme un sadarbība. Teorētiskais pamatojums. Praktiskie darbi individuāli/ grupās 

Lietojumprogrammas Izbraukuma nodarbība uz 

uzņēmumu "VISMA" 

Stāstījums par darba un prakses vietām uzņēmumā, nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm 

saskarsmē un darbā ar programmatūru. 
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Makroekonomika Apguvusi pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveides programmu 

Mūsdienīga mācību stunda, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā. Iegūta apliecība (8 stundas) 

 

Neformālā pieaugušo 

izglītības programma  

Personas datu aizsardzība 

un IT drošība 

Izstrādāta un īstenota neformālā pieaugušo izglītības programma 

Praktikums, Patērētāju 

rīcība tirgū 

Mācību ekskursija un 

vieslekcija LIAA Jēkabpils 

biznesa inkubatorā. 

Stāstījums par atbalstu jauniem dzīvotspējīgiem un konkurētspējīgiem komersantiem  Latvijas 

reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic vai gatavojas veikt 

saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus.  

Dokumentu pārvaldība Seminārs "Vispārējo datu 

aizsardzības regula" 

Seminārā tika aplūkoti jautājumi par esošo datu apstrādes tiesisko regulējumu Latvijā, jauno 

Vispārējo datu apstrādes regulu, būtiskākās izmaiņas datu apstrādes regulējumā un citi jautājumi. 

Finanšu grāmatvedība Mācību ekskursija,  lekcija 

un pārrunas ar  VID 

nodaļu vadītājiem 

Jēkabpilī 

VID struktūra, darbinieku pienākumi, tiesības, atbildība.  

VID kontroles funkcijas, kontroles formas, sadarbība ar uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem. 

Prasības pretendentiem, lai kļūtu par VID darbinieku. 

Dokumentu pārvaldība 

Grāmatvedība un 

nodokļi 

 

Neformālās izglītības 

programma "Personas datu 

aizsardzība" 

Apgūtas tēmas par personas datu aizsardzību – ES regulas un direktīvas, likumi, MK noteikumi, 

standarti, iekšējie normatīvie akti, procedūras/darbību apraksti/shēmas. 

Iegūta apliecība (36 stundas) 

Lietišķā saskarsme. 

Ētika un etiķete 

biznesā. Lietišķo 

attiecību psiholoģija. 

 

 

 

Rīga. Apmācības. 

Merilendas universitātes 

(ASV) PD modelis  

 

DU 5. zinātniski praktiskā 

konference 

Apgūts apmācību kurss, kas paredz dažādas mākslas terapijas formas pielietošanu darbam ar 

cilvēkiem, lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju kā arī uzlabotu savstarpējās attiecības un izprastu 

sevi. (sertifikāts, 32.st.) 

Dalījos pieredzē un kopīgi darbojos caurviju prasmju attīstīšanā dažādās mācību jomās, nostiprinot 

spējas un ieradumus tās izmantot patstāvīgi, un visdažādākās situācijās, vadīju radošo darbnīcu. 

(sertifikāts) Kā arī piedalījos kā klausītājs "Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un 

risinājumi" (apliecinājums, 8.st.) 

Komercdarbības 

pamati, Vadības 

grāmatvedība 

Dienas Biznesa konference 

"Kā iegūt vēlamo 

rezultātu, ieguldot mazāk 

resursu jeb SAGE" 

Uzņēmuma pieredze par programmas SAGE ieviešanu un realizāciju, Inovatīvas domāšanas 

veicināšanas tēmas un procesu efektivitāte un rezultativitāte biznesā. 
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Praktikums "Biznesa 

plāna izstrāde", Jaunu 

ideju radīšana.   

Darbnīca "Attīstām 

biznesa ideju kopā" Rīkoja 

Jēkabpils biznesa 

inkubators (LIAA) ar 

Jēkabpils pašvaldību, 

Zemgales uzņēmējdarbības 

centru, Aizkraukles 

novada uzņēmējdarbības 

atbalsta centru, AS 

Attīstības finanšu 

institūcija ALTUM. 

Biznesa ideju darbnīca  jauniešiem vecumā no 16-29 gadu vecumam. Jaunieši darbojās komandās, 

iedvesmojās no uzņēmējiem, ģenerēja  un attīstīja biznesa idejas "Biznesa modeļa audekla" 

formā.! 

Darba tiesības 

Komerctiesības un 

darba tiesības 

Tiesību pamati 

Datu aizsardzība un 

apstrāde, darbinieka 

tiesības uz privātumu, 

konfidenciālās 

informācijas un 

komercnoslēpuma 

aizsardzība darba tiesības 

2018.gadā. 

Aplūkots un analizēts tiesiskais regulējums darbinieku datu apstrādē darba tiesisko attiecību 

ietvaros Vispārīgās datu regulas izpratnē. 

 Ekonomikas un kultūras 

augstskolas un Alberta 

koledžas organizēta 

starptautiskā zinātniski  

praktiskā konference 

Tēzes un publikācija (S.Kozlovska), tēzes un  prezentācija (L.Runcīte)  

Vadībzinību pamati 

Makroekonomika 

Vieslekcija "Tērē mazāk 

nekā nopelni". 

Jaunieši ieguva zināšanas par finanšu menedžmentu. 

Finanses un kredīts 

Finanšu grāmatvedība 

Informatīvs seminārs 

"Nodokļu aktualitātes 

mazajiem uzņēmumiem un 

saimnieciskās darbības 

Būtiskākās izmaiņas nodokļu sistēmā 2018 
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veicējiem" 

Finanses un kredīts 

 

 

 

Ētika un etiķete 

biznesā. Lietišķā 

saskarsme  

Swedbank Finanšu 

ekspertes Iritas Riekstiņas 

lekcija "Uzņēmumu 

kreditēšana"  

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides 

programma (A) 

Tika runāts par to, kas ir kredīti, kam tie nepieciešami, kreditēšanas pamatnosacījumi un iespējas. 

Praktiska darbība - bija studentiem iespēja kļūt par finanšu ekspertiem 

 

 

Iegūtas jaunas atziņas par dažādām atkarības problēmām un ietekmi uz darba vidi un mācību 

procesu. Pieredze pierādījumi un jaunas idejas. (apliecība, 7.st.) 

"Jaunu ideju radīšana" Dalība Jēkabpils tūrisma 

informācijas centra  

pētījumā "Tūrisma attīstība 

Jēkabpils pilsētā" 

1.k kursa studentes (Dace, Jana, Lāsma, Liāna) veica pētījumu par Jēkabpils tūrisma informācijas 

centra (TIC) darbības pilnveidošanu, uzlabošanu,  tūrisma nozares attīstību Jēkabpilī,  Jēkabpils 

pilsētas tūrisma vietu atpazīstamību.   

Darba gaitā  studentes klātienē aptaujāja un apstrādāja 300 respondentu (Jēkabpils iedzīvotāju un 

viesu)  anketas, apkopoja rezultātus iesniedza rezultātus TIC darbiniekiem. 

 The relationship between 

financial analysis and the 

historical development of 

accounting 

Dalība Daugavpils Universitātes 60. Starptautiskajā  zinātniskajā  konferencē (tēzes un sagatavota 

publikācija).  

Profesionālā angļu 

valoda 

Projekta "Pumpurs" lekcija 

"Supervīzija" 

Sevis pilnveidošana, pieredzes apmaiņa, motivācija piedalīties projektā 

Profesionālā angļu 

valoda, 

uzņēmējdarbības 

studiju kursi 

Starptautiskā zinātniskā 

konference “Sabiedrība. 

Integrācija. Izglītība”, 

Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijā 

Dalība ar publikāciju un prezentāciju,  

Iegūta informācija par 21.gadsimta izglītības satura maiņu 

 Starptautiskā studentu un 

docētāju zinātniski 

praktiskā konference 

Dalība kopā ar studenti, kas piedalījās ar tēmu "Ilgtermiņa nemateriālo un finanšu ieguldījumu 

uzskaites organizācija radniecīgos uzņēmumos" 

Finanšu grāmatvedība, 

vadības grāmatvedība, 

Pārdošanas veicināšana 

Mācību ekskursija, 

tikšanās ar uzņēmumu 

vadītājiem: "Kalsnavas 

Stāstījumi par idejām uzņēmējdarbības  uzsākšanai, uzņēmumu darbības attīstība, problēmas, 

risinājumi, iespējas. Grāmatvedības un nodokļu uzskaites  jautājumi. 
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arborētums", SIA "Domu 

pietura", ZS "Līvi", 

Cesvaines pils 

Tiesību pamati 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas tiesiski 

normatīvā bāze 

Zemesgrāmatā 

nostiprināmās lietu 

tiesības, to identifikācija. 

Aplūkotas un analizētas zemesgrāmatā nostiprināmo tiesību būtība, nošķiršana un radītās tiesiskās 

sekas. 

Neformālā pieaugušo 

izglītības programma 

Personas datu aizsardzība 

un IT drošība 

Izstrādāta, apstiprināta un tiek īstenota neformālās izglītbas programma "Personas datu aizsardzība 

un IT drošība” PROJEKTA ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 

8.4.1.0./16/I/001 ietvaros - pasniedzēja 

Projektu vadība Dalība ES projekta 

"EPALE Nacionālais 

atbalsta 

dienests"(līg.Nr.2016-

3137/001-001) seminārā  

Gūtas zināšanas un prasmes  Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskās platformas  izmantošanā 
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VI. Jaunas programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana” 

izstrādāšana un iesniegšana licencēšanai. 

Ņemot vērā tautsaimniecības vajadzības, pamatojoties uz Stratēģijā plānoto, piesaistot 

sadarbības partnerus, mobilizējot akadēmisko personālu un uzklausot studējošo ieteikumus, 

akadēmiskā gada laikā tika izstrādāta un iesniegta licencēšanai jauna programma 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” (programmas direktors mg.paed. 

J.Zamarajevs) 

 
12.attēls. Licencēšanas ekspertu komisija un koledžas administrācijas pārstāvji. 
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STUDIJU VIRZIENI, PROGRAMMAS 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 2017./2018.akadēmiskajā gadā tika realizēti trīs studiju 

virzieni un piecas studiju programmas.       

I. Akreditēts virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. 

1. Studiju programma „Namu pārvaldīšana” 

Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Studiju veids –nepilna laika studijas  

Studiju ilgums –2,5 gadi (5 semestri) 

Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 

Uzņemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 

Iegūstamā kvalifikācija – namu pārvaldnieks (LR Profesiju katalogs, kods 2422 21) 

 

2. Studiju programma „Komercdarbība” 

Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Specializācija – komerczinības 

Studiju veids –pilna laika studijas/ nepilna laika studijas 

Studiju ilgums –2 gadi (4 semestri) 

Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 

Uzņemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija – komercdarbības speciālists (LR Profesiju katalogs, 

kods 3339 20) 

II. Akreditēts studiju virziens „Ekonomika”.  

1. Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” 

LR izglītības klasifikācijas kods – 41 344 

Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Studiju veids – pilna laika studijas / nepilna laika studijas 

Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri) / 3 gadi (6 semestri) 

Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 

Uzņemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 

Iegūstamā kvalifikācija – grāmatvedis (LR Profesiju katalogs, kods 3313-01) 

 

2. Studiju programma „Mārketings un inovācijas” 

LR izglītības klasifikācijas kods – 41 342 

Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Studiju veids – pilna laika studijas / nepilna laika studijas 

Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri) / 2 gadi un 6 mēneši (5 semestri) 

Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 

Uzņemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 
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Iegūstamā kvalifikācija – tirgvedības un tirdzniecības speciālists (LR Profesiju 

katalogs, kods 3339 21)  

III. Akreditēts studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, 

elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”.  

Programma „Datorsistēmu un datortīklu administrēšana”: 

LR izglītības klasifikācijas programmas kods - 41 481 02 

Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Studiju veids – pilna laika studijas 

Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri) 

Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 

Uzņemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 

Iegūstamā kvalifikācija – datortīklu administrators (LR Profesiju katalogs, kods 2522 01) 
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STUDIJU VIRZIENU ATTĪSTĪBAS PLĀNA IZPILDE 

Pamatojoties uz Stratēģiju, Koledžas mērķis ir nostiprināt reģionālās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes 

statusu un pozīcijas. Stratēģijas īstenošanas nodrošināšanai tika izstrādāts pasākumu kopums, noteikti atbildīgie un izpildes laika ietvars. 

 

2.tabula.  

Studiju virzienu attīstības pasākumu plāna 2016. – 2020.g.izpilde  

Pasākumi 
Atbildīgās 

personas 
Apraksts Izpilde 2017./2018.akadēmiskajā gadā 

Pētniecībā 

balstītas studijas 

Profilējošo 

katedru vadītāji 

Akadēmiskā gada laikā tiek 

organizēta viena Koledžas lietišķo 

pētījumu konference, veicinot 

studējošo dalību tajā. 

Tiek ieviestas jaunas darba formas 

pētniecībā balstītu studiju 

nodrošināšanai. Tiek veicināta 

studējošo dalība nacionālā un 

starptautiskā mēroga konferencēs. 

29.11.2017. noorganizēta Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 6.lietišķo 

pētījumu konference. Dalībnieki -  Koledžas docētāji, studenti, Jēkabpils 

vispārizglītojošo skolu pārstāvji. Kopējais dalībnieku skaits 76. 

Izdots tēžu krājums (ISBN - 978-9984-691-26-8 ), kurā apkopotas 22 

tēzes. 

Katrā studiju kursā patstāvīgo akadēmisko stundu ietvaros tika 

organizēti lietišķie pētījumi. 

Studente L.Runcīte uzstājās ar prezentāciju un publicēja tēzes 

Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberta koledžas organizētajā 

starptautiskajā zinātniski  praktiskajā konferencē. 

Docētāju 

pētnieciskās 

darbības attīstība  

 

Profilējošo 

katedru vadītāji 

Tiek organizēta zinātniskā 

konference vienu reizi 2 

akadēmisko gadu ietvaros. 

Tiek veicināta docētāju dalība 

nacionālā un starptautiskā mēroga 

konferencēs. 

Tiek veikta publikāciju zinātniski 

pētnieciskajos rakstu un tēžu 

krājumos uzskaite. 

16.03.2018. I.Veipa  ieguva ekonomikas doktora zinātnisko grādu. 

Akadēmiskā gada ietvaros 7 Koledžas docētāji veikuši 11 publikācijas 

Koledžas un citu augstākās izglītības iestāžu organizētajās starptautiski 

zinātniskajās konferencēs. 
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Studējošo 

starptautiskās 

mobilitātes 

īstenošana 

 

Projektu vadītājs Kvalifikācijas prakses 

uzņēmumos tiek realizētas 

programmas Erasmus+ ietvaros 

Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

“Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības 

sektorā” kvalifikācijas praksē uz Spāniju devās 2 studentes no studiju 

virziena “Ekonomika” studiju programmām "Grāmatvedība" un 

"Mārketings un inovācijas". 

Docētāju 

starptautiskās 

mobilitātes 

īstenošana 

  

Projektu vadītājs Personāla pieredzes apmaiņa tiek 

realizēta programmas Erasmus+ 

projekta ietvaros 

Personāla pieredzes apmaiņā uz Zadaras Universitātes Informācijas 

Tehnoloģiju departamentu devās Koledžas 2 docētāji un vispārējā 

personāla 2 pārstāvji. Mobilitātes ietvaros koledžas pārstāvji iepazinās ar 

Horvātijas augstākās izglītības sistēmu un tika pārrunātas sistēmu 

atšķirības; ar Universitātes piedāvātajām studiju programmām, 

materiāltehnisko nodrošinājumu, studiju kursu izklāsta metodēm; tika 

gūts priekšstats par labo praksi studentu uzņemšanā un sasniegumiem 

starptautiskajā sadarbībā. Mobilitātes noslēgumā tika pārrunāta 

iespējamā turpmākā sadarbība studējošo un mācībspēku mobilitāšu 

īstenošanā. 

Dalība 

profesionālās 

organizācijās, 

sadarbības līgumi 

Direktora 

vietnieks studiju 

un tālākizglītības 

jomā 

Tiek noslēgts sadarbības līgums ar 

Jēkabpils uzņēmēju biedrību. 

Tiek noslēgti līgumi ar citām 

augstākās izglītības iestādēm, 

profesionālajām asociācijām. 
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Koledžas 

mērķtiecīgi 

organizēta 

docētāju 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide 

 

Direktora 

vietnieks studiju 

un tālākizglītības 

jomā 

Koledžā mērķtiecīgi tiek plānotas 

un organizētas docētāju 

profesionālās kompetences 

pilnveides nodarbības. 

Seminārs 31.10.2018 “Praktiskas piemērošanas aktualitātes nodokļu 

likumu grozījumiem no 2018.gada” 

Seminārs 20.,27. 10.2017 "Profesionālās izglītības pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide pieaugušo izglītības īstenošanai"  

Metodiskā diena IT jomā 4.01.2018 

“Aktualitātes IT jomā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” 

Metodiskā diena 10.01.2018 

Praktisks pozitīvās psiholoģijas seminārs “Emocionālās labsajūtas 

saglabāšana darba vietā. Pozitīva saskarsme un sadarbība” 

Nozares 

speciālistu 

piesaistīšana 

studiju procesa 

nodrošināšanai 

 

Profilējošo 

katedru vadītāji 

Tiek piesaistīti nozares 

profesionāļi 

studiju kursu docēšanā un 

kvalifikācijas prakšu vietu 

nodrošināšanā. Tiek veicināta 

izbraukuma nodarbību 

organizēšana, semināru, 

konferenču apmeklēšana. 

 

2017./2018. akadēmiskajā gadā Koledžā kā mācībspēki darba 

savietošanas kārtībā strādāja 4 vieslektori- praktiķi. 

IT uzņēmums Scandiweb (SIA “Rivalti”) noorganizēja praktisko 

nodarbību programmēšanā koledžas studentiem. 

LIAA Biznesa inkubators Jēkabpilī piedāvāja Koledžas docētājiem un 

studentiem iesaistīties organizētajos pasākumos: 

seminārs "Kā iemācīties veiksmīgi pārdot digitālajā laikmetā" ; 

darbnīca "Attīstām biznesa ideju kopā" rīkoja Jēkabpils biznesa 

inkubators (LIAA) ar Jēkabpils pašvaldību, Zemgales uzņēmējdarbības 

centru, Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centru, AS 

Attīstības finanšu institūciju ALTUM. 

studenti piedalījās hakatonā  un guva labus rezultātus. 

2017./2018.akadāmiskajā gadā visos studiju virzienos uzņēmēji un 

iestādes nodrošināja 57 prakšu vietas. 

Turpinājās sadarbība ar VID un SIA „Swedbank” Jēkabpils nodaļām, 

turpinot piedāvāt studentiem vieslekcijas par "uzņēmumu kreditēšanu" 

un nodokļu izmaiņām.  Koledžā tika noorganizētas 5 vieslekcijas un  11 
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izbraukuma nodarbības. 

Docētāji un studenti piedalījās 21 konferencē (zinātniski praktiskās un 

starptautiskās), kurās bija iespēja prezentēt savas gūtās atziņas un 

iepazīties ar citu akadēmiskā personāla veiktajiem pētījumiem. 

Pieslēguma 

nodrošinājums 

saistošām 

datu bāzēm 

Direktora 

vietnieks IT un 

tālmācības jomā 

Tiek veikts pieslēgums plaģiāta 

detektēšanas sistēmai  

 

Parakstīta vienošanās ar Latvijas augstskolām par vienotu prasību 

izstrādi, izmantojot plaģiātisma kontroles un novēršanas sistēmu; tika 

ieviesta starpaugstskolu plaģiātisma kontroles un novēršanas sistēma 

“Plag.lv” – spēja atklāt plaģiātu darbos latviešu valodā, izskatot visus 

iespējamos tiešsaistes informācijas avotus.  

Studiju 

procesa 

tehniskā 

nodrošinājuma 

pilnveidošana 

 

Struktūrvienības 

vadītājs 

saimniecības 

darbā 

Tiek veikts monitorings un 

nepieciešamās iegādes (pēc 

finansiālajām iespējām) 

 

Projekta ietvaros koledžā tika veikts remonts, telpu pielāgošana 

aparatūras, aprīkojuma uzstādīšanai un darbībai 4 datorklasēs, ITK 

laboratorijās un lektoru metodiskajā kabinetā. Iegādāta mūsdienīga ITK 

aparatūra un programmatūra kvalitatīvai studiju un mācību procesa 

apguvei un modernizācijai. Koledžas studentiem bija  iespēja radoši 

attīstīt un pilnveidot savas zināšanas IT jomā: strādāt ar modernu 

informācijas tehnoloģiju, tai skaitā 3D printeri un 3D skeneri, apgūt 

robotikas pamatus, lodēšanas pamatus u.c. Projekta ietvaros iegādāti: 4 

projektori, 2 interaktīvie ekrāni, 4 informatīvie monitori, 2 datu 

uzglabāšanas serveri, 93 datori un monitori, 2 portatīvie datori, 30 

datortīklu aprīkojumu komplekti, Arēna robotikai, 10 robotikas 

komplekti, 3D printeris, 3D skeneris, 1 Multifunkcionālais printeris, 3 

multifunkcionālās drukas iekārtas u.c. datoru aprīkojumu tehnika. 

Bibliotēkas 

krātuves 

paplašināšana ar 

jaunāko studijām 

nepieciešamo 

lieteratūru 

Bibliotekārs 

 

Tiek veiktas iegādes, pamatojoties 

uz studiju kursu docētāju 

sniegtajiem ierosinājumiem. 

 

Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 2.daļa/ Kriķis D. Šteiners 

K. 

Pievienotā vērtība. Idejas 

nākotnes mārketingam/ Godins S. 

Finanšu grāmatvedība/ Leibus I. 

Grāmatvedības organizācijas 

dokumenti-izstrādāšanas rokasgrāmata/Matule I. 

Grāmatvedības pamati uzņēmumos (2.izd.)/ Leibus I. 
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Darba likums un grāmatvedība (2.izd.)/ Grebenko M. 

Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas/ Kusiņš J. 

Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi (8.izd.)/ Leibus I. 

Vērienīgās domāšanas spēks. Grāmata mudina atmest neveiksminieka 

paradumu un apgūt līdera domāšanas veidu/ Švarcs D.Dž. 

Tu esi sasodīti lielisks! Pārstāj šaubīties par sevi un sāc dzīvot ar 

vērienu!/ Sinsero Dž. 

Konfliktu vadība/ Leienders A. 

Skaties plašāk. Jauna inovāciju stratēģija/ Adners R. 

Princips 80/20. Kā sasniegt vairāk, darot mazāk/ Kohs R. 

Personības slēptās rezerves/ Litauere F. 

Prasmīga pārmaiņu vadība/ Adizess I.K.  

Kā piesaistīt un noturēt pircēju/ Liniņa I.  

Kā raudzīties uz pasauli. Kā vizuālie materiāli veido un iespaido mūsu 

dzīvi. Harismas mīts/ Mirzojevs N. 

Prāta programmēšana/ Teilors E.  

Viedās elektrotehnoloģijas un lietišķais Internets/ Apse-Apsītis P., 

Ribickis L. 

Essentials of Computer Architecture/ Comer D.  

Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS, HTML5  

ARDUINO. От азов программирования до создания практических 

устроиств  

Head First. Программирование для Android  

Динамические саиты на HTML, CSS, JavaScript  и Bootstrap/ 

Кириченко А., Дубовик Е.   

Компьютерные сети. Нисходящий подход/ Куроуз Д., Росс К. 
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STUDIJU PROCESA VADĪBA UN ĪSTENOŠANA 

 

KOLEDŽAS PADOME 

 

Studējošo pašpārvalde 

 

Direktors 

 

Projektu 

vadītājs 

Struktūrvienības 

vadītājs 

saimniecības 

darbā 

 

 

Direktora vietnieks 

studiju  

un tālākizglītības 

jomā 

 

Direktora vietnieks IT 

jomā un tālmācībā 

 

 

 

Direktora vietnieks 

audzināšanas jomā 

 

 

Ekonomikas katedras 

vadītājs 

 

 

IT katedras vadītājs 
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Par Koledžas studiju nodaļas darbību atbildīgā persona – direktora vietniece studiju 

un tālākizglītības jomā mg.paed. I.Upeniece. Studiju procesa saturu, metodisko darbu plānoja 

un pārraudzīja Ekonomikas katedras vadītāja dr.oec. I.Veipa un IT katedras vadītājs mg.paed. 

J.Zamarajevs. Studējošo un docētāju iesaisti starptautiskajās mobilitātēs īstenoja projektu 

vadītāja A.Landzāne. Darbu ar studējošo pašpārvaldi koordinēja direktora vietniece 

audzināšanas darbā S.Strušele. Par informācijas tehnoloģiju pielietojumu studiju procesa 

norisē atbildēja direktora vietniece IT jautājumos I.Dubova. Informatīvos materiālus 

studentiem un mācībspēkiem nodrošināja bibliotēkas – lasītavas vadītāja A.Baltgaile. Studiju 

norises plānošanu, sekmju uzskaites, lietvedības jautājumus kārtoja lietvede studiju daļā 

I.Brakovska. Studiju procesa tehnisko nodrošinājumu veica Struktūrvienības vadītāja 

saimniecības darbā A.Aleksejeva. 

 
13.attēls. Koledžas publicitāte Radio1 ēterā. 

Studiju programmu realizācija balstījās tradicionālajās studiju formās – akadēmiskajās 

kontakstundās, kā arī pietuvinātās reālajai tirgus situācijai: lekcijas, praktiskās nodarbības, 

studentu patstāvīgais darbs un tā kontrole, izbraukuma nodarbības, konferences un forumi, 

konkursi.  
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14.attēls. Nepilna laika studiju programmas „Namu pārvaldīšana” 

 studenti izbraukuma nodarbībā – izstādē „Māja – 2018” 

 
15.attēls. Izbraukuma nodarbībā programmas  

„Grāmatvedība un finanses” studējošie un lektori. 
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                                     16.attēls. Vieslekcija 

 

                         17.attēls. Vieslekcija 

 

Pētījumu organizēšanas un analizēšanas prasmes apguva, izstrādājot patstāvīgos 

darbus, kursa darbus. Analītiskās un sistematizēšanas prasmes pilnveidoja, strādājot patstāvīgi 

ar internetresursiem, normatīvajiem aktiem. Patstāvīgās studijas realizēja bibliotēkā-lasītavā un 

datorcentrā. Studiju metodes tika vērstas uz studējošo patstāvīgas, kritiskas un radošas 

domāšanas iemaņu ieguvi, komunikācijas spēju paaugstināšanu un spēju darboties grupās, 

uzsvaru liekot uz zinātniskās izziņas metožu apguvi. Studiju metodes un formas bija atkarīgas 

no katra studiju kursa specifikas un katra studiju kursa programmā paredzētajām prasībām. 

Studiju procesā plaši tika izmantots internets, multimediju sistēmas, vairāku kursu 

lektori praktisko darbu uzdevumus, patstāvīgo darbu uzdevumus u.c. metodiskos materiālus 

ar e-pasta palīdzību darīja zināmus studentiem kursa nodarbību sākumā. 
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DALĪBA KONKURSOS UN FORUMOS 

 Profesionālo programmu īstenošanā studiju procesā īpaši svarīga ir studējošo 

kvalifikācijas prakses plānošana, organizēšana, vadīšana un pārraudzīšana. Lai studenti 

sekmīgi apgūtu kvalifikācijas prakses programmu, koledža sadarbojās ar nozares 

uzņēmumiem; ilglaicīgā periodā kvalifikācijas prakses vietas studentiem ir nodrošinātas. 

Sadarbības līgumi nodrošināja gan kvalifikācijas prakses programmas izpildi, gan 

saimnieciskās un finansiālās darbības datu izmantošanu pētniecības projektu izstrādei.  

 
18.attēls. Dalība konkursos un forumos 

Kvalifikācijas prakses norises dalībnieki (studenti un prakšu vadītāji prakses vietā) 

tika anketēti ar mērķi, lai noskaidrotu, vai studentiem sniegtās zināšanas ir pietiekošas 

praktiskai darbībai izvēlētajā profesijā. Lūdzām novērtēt praktikanta (darbinieka) sagatavotību 

darbam, kompetenci, komunikācijas prasmes, iegūtās teorētiskās zināšanas, praktiskās 

iemaņas, spējas analizēt darba vidē notiekošos procesus un pieņemt atbilstošus lēmumus, 

prasmi strādāt komandā, spēju deleģēt un nodrošināt pienākumu izpildi, prasmi efektīvi 

plānot un organizēt savu darbu, spējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes, zināšanu un 

prasmju kvalitātes atbilstību darba tirgus prasībām. Uzņēmēju ieteikumi tika apkopoti un 

izanalizēti profilējošo katedru sēdēs. Piemēram, lai pieņemtu lēmumu, kuru 

datorgrāmatvedības programmu piedāvāt studentiem apgūt, tika veikta 33 prakšu vadītāju 

aptauja. Pēc datu apkopošanas tika iegūta informācija, ka no 33 uzņēmumiem, 12 uzņēmumos 

izmanto programmu “Tildes Jumis” un 7 uzņēmumos -  programmu “Zalktis”. Rezultātā abas 



 

38 

 

 

datorgrāmatvedības programmas tiek piedāvātas apgūt studentiem, jo citas 

programmas aptaujā netika minētas vairāk par trim kā atbilžu varianti. 

Līdzīgu aptauju 12 prakšu vadītāju vidū veica, lai noskaidrotu kuru programmēšanas 

valodu piedāvāt apguvei studiju programmā “Datorsistēmu un datortīklu administrēšana”. 

Uzņēmēji izteica vēlēšanos, lai studenti apgūst programmu “Java”.  Studiju kursā 

“Programmēšana” studenti apguva programmēšanas valodu “Java”.   

Katedru sēdēs tika analizēti rādītāji un izteikti priekšlikumi, ko mainīt, lai studenti 

izpildītu kvalifikācijas prakses programmu un turpinātu studijas. Tika pieņemts lēmums - 

veikt kvalifikācijas prakses norises kārtības aktualizāciju, lai mazinātu risku, ka studenti, 

aizejot kvalifikācijas praksē, pārtrauc studijas. Norises kārtības projekts tika izstrādāts. 

Akadēmiskā gada  laikā tika organizētas piecas profilējošo katedru sēdes. Katedru 

sēdēs tika skatīti jautājumi par Rakstu darbu noformēšanas kārtību, Kvalifikācijas prakses 

norises kārtību, par mācību sociālā tīkla “Mykoob” iekšējās lietošanas kārtību, tika izveidota 

darba grupa no grāmatvedības studiju kursu docētājiem, kura sniedza priekšlikumus studiju 

programmas “Grāmatvedība un finanses” kvalifikācijas prakses satura izmaiņām. Docētāji 

tika iepazīstināti ar studentu aptauju rezultātiem, studiju darbu - kursa darbu, kvalifikācijas 

darbu -  rezultātiem un par studējošo profesionālajām darba gaitām, absolvējot Koledžu. 

Katedru sēdēs docētāji saņēma jaunu informāciju un metodiskas norādes, analizēja studiju 

procesus, sniedza priekšlikumus studiju kvalitatīvākai norisei, iesaistījās normatīvo aktu 

aktualizēšanā.  

 

 
19.attēls. Katedru sēdes 
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PĒTNIECĪBA 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas apstiprinātie lietišķo pētījumu galvenie virzieni 

2017./2018. akadēmiskajā gadā bija: 

 Studiju procesa un tā rezultātu izpēte un analīze Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā. 

 Grāmatvedības un nodokļu normatīvās bāzes izpildes izvērtējums. 

 Namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa efektivitātes risinājumi. 

 Komercdarbības vadība, problēmu izpēte un analīze. 

 Organizācijas attīstības inovatīvu risinājumu plānošana.  

 Makroekonomisko problēmu izpēte un risinājumi. 

 Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi iestāžu un uzņēmumu 

infrastruktūras pilnveidē. 

Koledžas akadēmiskais personāls regulāri paaugstina pētniecības prasmes, piedaloties 

starptautiskās konferencēs Latvijā, semināros, kursos, projektos, kā arī sagatavojot 

publikācijas un metodiskos materiālus. Visi kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, studiju 

gadu noslēdzot, tika atspoguļoti mācībspēku studiju gada darba pārskatos.  

Akadēmiskā personāla veiktie pētījumi ir nozīmīgs ieguldījums studiju programmas 

attīstībā un studiju satura pilnveidošanā. Ar pētījumu starpniecību lektori savos studiju kursos 

ienes aktuālākās nozares novitātes.  

Lektores Solvita Kozlovska un Gunita Ūdre piedalījās 12. starptautiskajā konferencē 

„Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”. Konferences krājumā ietverta arī abu lektoru 

publikācija “Assessment of factors influencing the efficiency of sectoral activities in the 

national economy”.  
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20.attēls. Konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”. 

 Koledža nodrošināja studējošajiem pētniecībā balstītas studijas, izmantojot dažādas 

studiju formas. Īpaši studējošie tika rosināti piedalīties citu augstskolu organizētajās 

konferencēs.  Lāsma Runcīte  2018.gada 14.aprīlī apmeklēja Alberta koledžas un 

Ekonomikas un kultūras augstskolas  studējošo starptautisko zinātniski praktisko 

konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018” un uzstājās ar 

pētījuma “Mutvārdu atsauksme - noslēpumains, neredzams, maģisks spēks…” prezentāciju. 

(vadītāja mg.oec., lektore Solvita Kozlovska)  

 

 

21.attēls. L.Runcīte konferencē. 
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22.attēls. Apliecības par dalību konferencē. 

 3.tabula 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības virzieni/tēmas 2017./2018.akad.g. 

Nr.p.

k. 
Vārds, uzvārds 

Akadēmiskais/zinātniskais 

grāds, amats 
Pētnieciskā darba virziens/tēma 

1.  Anna Aleksejeva Prof.augstākā, vieslektore 
Jaunie ugunsdrošības noteikumi 

izglītības iestādēs 

2.  Marika Boķe Mg. sc.pol., vieslektore 
Apdrošināšanas nozīme veiksmīgā 

namu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā 

3.  Vija Grīnfelde 
Mg.paed, 

Mag.math,.lektore 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vēsture 

arodizglītības kontekstā 

4.  Vineta Gutāne Mg.oec., vieslektore 

Grāmatvežu izglītības iespējas Latvijā 

un profesijai nepieciešamās 

kompetences un prasmes 

5.  Valda Kalniņa Mg.paed., lektore 
Pētījums par laimes indeksa ietekmi uz 

ekonomiku. 

6.  Solvita Kozlovska Mg.oec., lektore 
Komercsabiedrību finansiālās darbības 

efektivitātes analīze. 

7.  Laura Krastiņa 
Prof.augstākā, 

Sert.arhitekte, vieslektore 
Vecu māju izpētes process 

8.  Armands Līcītis Prof.augstākā, vieslektors 

Kā izprast jauno paaudzi, skats no 

mārketinga perspektīvas. 

Radošums = Zināšanas + Stāsts 

9.  Dace Līcīte 
Mg.izgl., st.mg.psych., 

lektore 

Studentu karjeras galvenie komponenti 

un “enkuri”.  

10.  
Rafails 

Mamedovs 
Mg.paed., lektors Microsoft O365 koplietošanas resursi. 

11.  
Eleonora 

Martemjanova 
Mg.paed., lektore,  

Problēmsituācijas studiju kursa Projektu 

sagatavošana un vadība apguvē. 

12.  Ingrīda Mārāne 
Mg.oec., lektore, PVIN 

metodiķe 

Grāmatvežu izglītības iespējas Latvijā 

un profesijai nepieciešamās 

kompetences un prasmes 

13.  Aleksandrs Mičko 

Dr.phys., mag. sc. Ing. 

Telekomunikāciju un 

datoru tīklu inženieris,  

Lāzera staru mijiedarbība ar bora nitrītu 

un DLC. 
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Nr.p.

k. 
Vārds, uzvārds 

Akadēmiskais/zinātniskais 

grāds, amats 
Pētnieciskā darba virziens/tēma 

vieslektors 

14.  Tatjana Mičko 
Mg.sc.ing., būvinženieris, 

vieslektors 
Jaunais būvniecības procesa regulējums 

15.  
Ainārs 

Pavļukevičs 
Mg.sc.comp., lektors Microsoft O365 koplietošanas resursi. 

16.  Laura Rakova Mg. sc.pol., lektore 
Sociālā inženierija organizācijā, drauds 

datu drošībai.  

17.  Tekla Rozentāle Mg.oec., lektore 
Nodokļu normatīvās bāzes izmaiņu 

ietekme uz personu ienākumiem 

18.  Silvija Strušele Prof.augstākā, lektore 
Es veidoju sevi pats.... – NLP mācība 

par personīgo meistarību 

19.  Gunita Ūdre Mg.paed., lektore 
Jaunvārdu veidošanās un ienākšana 

biznesa un IT nozares angļu valodā.  

20.  Guntis Vaivods Mg.iur., vieslektors 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vēsture 

arodizglītības kontekstā 

21.  Anita Vanaga Mg.oec., vieslektore 
Vēsturisko ēku energoefektivitātes 

uzlabošanas iespējas 

22.  Ingrīda Veipa 
Dr.oec., Ekonomikas 

katedras vadītāja 

Kvalificēta darbaspēka piesaistes 

risinājumi reģionā. 

23.  Antoņina Vilima Mg.paed., lektore Ēnu ekonomika ES valstīs 

24.  Edīte Zalaka Mg.iur., lektore 

Dzīvojamās mājas uzturēšanai 

nepieciešamo pakalpojumu 

nodrošināšana 

25.  Jurijs Zamarajevs Mag.paed., vieslektors 

Prezentēšanas prasmju pilnveidošana 

krievu valodā. Produkta prezentēšana. 

Microsoft O365 koplietošanas resursi. 

 

4.tabula 

Zinātnisko publikāciju saraksts 2017.-2018.gadā 

D.Līcīte  Tēzes “Studējošo mācību motivācijas faktori un motivācijas stili” 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas zinātniski praktiskā konference, tēžu 

krājums „Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 

– 2017” ISBN 978-9984-691-24-4, Jēkabpils (2017). 

I.Veipa  Veipa I., Jermolajeva E., Azena L. Professional and Qualified Workforce 

for the Regions of Latvia – the Challenge of the 21st Century. 

Reģionālais Ziņojums. Pētījumu materiāli/ Regional Review. Research 

papers, 13 (2017), Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 

apgāds „Saule”, 2017, 64.-79. lpp. ISSN 1691-6115, Ind. in EBSCO, 

ProQuest, WINIR, Daugavpils (2017)  

 Veipa I. Kvalificēta darbaspēka piesaistes risinājumi reģionā. Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas zinātniski praktiskā konference, tēžu krājums 

„Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze – 

2017” 10.-11.lpp. ISBN 978-9984-691-24-4, Jēkabpils (2017).  



 

43 

 

 

S.Kozlovska  Publikācija “Efektivitātes jēdziena izpēte un nozīme komercsabiedrību 

izcilības veidošanā” Daugavpils Universitātes 12.starptautiskajā 

konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017” tēžu krājumā, 

Daugavpils (2017).  

 Publikācija “The relationship between financial analysis and the 

historical development of accounting” Daugavpils Universitātes un 

Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācijas 60. starptautiskā 

zinātniskajā konference, tēžu krājums, Daugavpils (2018).  

 Publikācija “Efektivitātes procesu vadības metodes komercsabiedrībās” 

studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Studējošo 

pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2018” organizē Alberta koledža un 

Ekonomikas un kultūras augstskola tēžu krājums, Rīga (2018.)  

 Publikācija “Assessment of factors influencing the efficiency of sectoral 

activities in the national economy” Rēzeknes Teholoģiju akadēmijas 12. 

starptautiskā zinātniskā konference „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, 

IZGLĪTĪBA” tēžu krājums, Rēzekne (2018). 

A.Pavļukevičs  Tēzes “Microsoft O365 koplietošanas resursi” Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas zinātniski praktiskā konference, tēžu krājums „Tautsaimniecības 

attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze – 2017” ISBN 978-9984-

691-24-4, Jēkabpils (2017). 

L.Rakova  Tēzes “ IT tehnoloģiju lietotāju paradumi datu drošības aspektā ” 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas zinātniski praktiskā konference, tēžu 

krājums „Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 

– 2017” ISBN 978-9984-691-24-4, Jēkabpils (2017). 

G.Ūdre  Publikācija “Assessment of factors influencing the efficiency of sectoral 

activities in the national economy” Rēzeknes Teholoģiju akadēmijas 12. 

starptautiskā zinātniskā konference „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, 

IZGLĪTĪBA” tēžu krājums, Rēzekne (2018). 

J.Zamarajevs  Tēzes “Философия церковнославянской азбуки” Liepājas 

Universitāte, 22.starptautiskā zinātniskā konference, Liepāja (2017). 

 

Koledžas 6.lietišķo pētījumu konference 

Arī 2017./2018.akadēmiskajā gadā 20 Koledžas studenti prezentēja savus pētījumus 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 6.lietišķo pētījumu konferencē. Kā ikkatru gadu, arī šajā 

konferencē piedalījās sadarbības partneri - 5 jaunieši no Jēkabpils valsts ģimnāzijas. Ar 

plakātiem uzstājās 25 studenti, prezentējot 22 dažādu lietišķo pētījumu rezultātus. Tika izdots 

tēžu krājums, kurā apkopotas 22 tēzes par svarīgākajiem pētījumu rezultātiem Koledžā 

realizētajos trijos studiju virzienos. 
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Konferences viesi – absolventi: uzņēmumu Scandiweb pārstāvēja Koledžas 

esošie studenti, kuri jau ir uzņēmuma darbinieki un motivēja studentus pārskatīt sava laika 

plānošanu, jo viņiem veiksmīgi ir izdevies apvienot studijas un darbu kā programmētājiem. 

Savā veiksmes stāstā dalījās LIAA Jēkabpils Biznesa inkubatora vadītāja un  praktizējoša 

grāmatvede Jolanta Šūmakere un Zane Šūmakere, kura ir uzņēmēja un grāmatvede. Mamma 

Jolanta bija ieteikusi Zanei izvēlēties Koledžu kā izglītības iestādi profesionālo ieceru 

īstenošanai. Šodien abas droši var teikt, ka tā bijusi laba izvēle veiksmīgas profesionālās 

karjeras veidošanai. Viena no lielākajām kvalifikācijas prakšu nodrošinātājām SIA “Laila P” 

un tās dibinātāja L.Pole labprāt ņem praksē Koledžas grāmatvedes, jo ir pārliecināta, ka 

praktikanti veiksmīgi iekļaujas uzņēmuma ikdienas darbos. Loģistikas speciālists SIA 

„Fulmenn” dibinātājs R.Stupāns atzina, ka Koledža ir iedevusi pietiekami daudz zināšanu, lai 

varētu patstāvīgi uzsāk komercdarbību. R.Stupāns aicināja jauniešus pieteikties kvalifikācijas 

praksē viņa uzņēmumā. Tirdzniecības centra „Aura” vadītājs I.Liseckis savulaik absolvēja 

studiju programmu “Komercdarbība” nepilna lika studijās un arī dalījās atmiņās par 

veiksmīgiem studiju projektiem, kuri ļoti noder ikdienā, vadot tirdzniecības centru. SIA 

“Circle K Latvia” Jēkabpils DUS vadītāja I.Morgunova absolvēja koledžu uz uzsāka darbu kā 

operatore. Pakāpeniski veidojās karjera, tika absolvēta nākamā izglītības iestāde un tomēr 

Koledžā pavadītais laiks un gūtās zināšanas ir noteicošās, kuras palīdz ikdienā. Veicot aptauju 

jauniešu vidū, dominēja atbilžu varianti, ka šādi pasākumi noteikti ir jāturpina un Koledžas 

absolventi ir jāaicina kā oratori arī uz Koledžas organizētajām zinātniski praktiskajām 

konferencēm.  

 

  
23.attēls. 6.Lietišķo pētījumu konferencē 
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5.tabula 

6.Lietišķo pētījumu konferences pētījumi 

Nr.p.k. Tēma Autors Darba vadītājs 

1.  Veiksmes kods Ričards Saulītis mg.paed.  

Silvija Strušele 

2.  Koplietošanas ekonomikas 

pamatprincipi (salīdzinot vienu ASV 

un vienu Latvijas uzņēmumu) 

Lauris Zalva  

Beāte Dzene  

mg.paed.  

Dzintra Priekule 

3.  Mājsaimniecības budžets Raimonds Zelčs  

Signe Siliņa  

mg. paed.  

Antoņina Vilima 

4.  SIA "Madara Cosmetics" finansiālās 

darbības analīze 

Stefānija Reiņikova  mg.paed.  

Valda Kalniņa 

5.  SIA "Madara" Dupont analīze Rūta Baranovska  mg.paed.  

Valda Kalniņa 

6.  Grāmatvedības organizācija 

uzņēmumos. 

Stirna Samanta 

Vilkāja  Everita 

mg. oec.,  

Gutāne Vineta 

7.  Neparasti darījumi, to pazīmju 

raksturojums 

Alise Krilova  

Skudra  Ilona 

mg.oec.  

Ingrīda Mārāne 

8.  Bezvadu datortīkla ierīkošana JAK 

dienesta viesnīcā 

Reinis Pabērzs  

Elvis Pēterāns  

mg. paed.  

Rafails Mamedovs 

9.  Grāmatvedības organizācija 

vienkāršā ieraksta  sistēmas 

lietotājiem 

Jānis Stikāns   mg.oec.,  

Tekla Rozentāle 

10.  Apgaismojuma līmenis Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžā 

Ričards Lazdiņš  

Indars Lejiņš  

Darba aizsardzības 

vecākais speciālists 

Anna Aleksejeva 

11.  Kvantitatīvais pētījums  «Jēkabpils 

reģionālās slimnīcas ambulatorās 

nodaļas sniegto pakalpojumu 

kvalitātes raksturojums» 

Sendija Balode  

Kristiāna Kaufelde  

mg.biol.  

Ingrīda Veipa 

12.  Elektroniskie dokumenti grāmatvežu 

darbā 

Alise Krilova  mg.oec.,  

Tekla Rozentāle 

13.  Statistikas kā nozares attīstība 

Latvijā 

Tatjana Horina  mg.sc.pol.  

Boķe Marika,  

14.  Iedzīvotāju dabiskā pieauguma 

izmaiņu tendences pasaules valstīs 

Elvijs Višņevskis  

Ralfs Daniels Midegs  

Ainārs Ščegalkovs  

mg.paed.  

Dzintra Priekule 

15.  Veselīga dzīvesveida ievērošanu 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11.c 

klasē 

Krista Abatniece  

Vineta Cukanova  

mg.paed.  

Rita Meža-Eriņa 
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24.attēls. 6.Lietišķo pētījumu konferences plakātu prezentēšana 

6.tabula.  

6.Lietišķo pētījumu konferences plakāti 

Nr. p.k. Plakātu tēma Autors Darba vadītājs 

1.  Letters 
Annija Vecstaudža  

Dace Stepiņa  
mg.paed. Gunita Ūdre  

2.  
Gada pārskata sastāvs visām 

sabiedrību kategorijām 
Rūta Baranovska  

mg.oec.  

Ingrīda Mārāne  

3.  
Nodokļu izmaiņas 

2018.gadam 

Līga Stafecka  

Daiga Kikuča  

mg.oec.  

Ingrīda Mārāne 

4.  Finanšu rēķini Liāna Isakova  
mg.paed.  

Vija Grīnfelde  

5.  

Statistisko grafiku 

daudzveidība un izmantošanas 

iespējas 

Liāna Isakova  

Kristīne Pastare  

mg.sc.pol.  

Marika Boķe  

6.  
Pētījums par grāmatvedības 

kontroli uzņēmumā 

Martinska Linda  

Līga Purvinska  

mg. oec.  

Ingrīda Mārāne  

7.  Programma Photoshop Gints Visnops  mg.sc.pol.  
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Pasūtījumi pētniecībā 

2017./18. akadēmiskā gada laikā Koledžas studenti tika iesaistīti Jēkabpils organizāciju 

pasūtīto tirgus pētījumu realizēšanā. Studiju kursa „Mārketinga pētījumi un analīze” 2.m 

kursa studenti izstrādāja aptaujas anketas un izanalizēja iegūtos datus par Jēkabpils reģionālās 

slimnīcas pacientu apmierinātību  ar slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem. 

Laura Rakova 

8.  Programma Malwarebytes Jānis Iesalnieks  
mg.sc.pol.  

Laura Rakova 

9.  
Izmaiņas Darba likumā. 

Pārtraukumi darbā. 
Ivita Arbidāne  

mg.iur.  

Guntis Vaivods 

10.  

Ietekmīgā IT nozares pārstāvja 

Geiba Logana Ņūela 

panākumu atslēga 

Normunds Ločmelis  bc. Diāna Kļepikova 

11.  Determinanti Ričards Saulītis 
mg.paed.  

Vija Grīnfelde  

12.  Pensionāru budžets Ričards Saulītis 
mg.paed.  

Antoņina Vilima  

13.  
Gada pārskata sagatavošana 

un iesniegšana. 

Anastasija Baranova  

Inta Brūvere  

mg.oec.,  

Ingrīda Mārāne  

14.  Studentu budžets Madara Daniva  
mg.paed  

Antoņina Vilima  

15.  Kopas 
Sintija Medne  

Lāsma Runcīte  

mg.paed.  

Vija Grīnfelde  

16.  
Banku sektora tirgus daļas 

izpēte 
Dace Stepiņa  

mg.biol.  

Ingrīda Veipa 

17.  Mājsaimniecības budžets Dace Stepiņa 
mg.paed.  

Antoņina Vilima  

18.  Eksporta zvaigznes 

Karīna Pētersone  

Renāte Markeviča  

Sanita Lauska  

mg.oec.  

Solvita Kozlovska 

19.  
Work-Life Balance. (Darba un 

ikdienas dzīves balanss) 
Aldis Berjoza  

mg.paed.  

Ūdre Gunita 

20.  
Statistika, kā zinātnes 

attīstības vēsture 

Adelīna Uļjanova  

Zane Pārpuce  

mg.sc.pol.  

Marika Boķe  

21.  
LR likums "Patērētāju tiesību 

aizsardzības likums'' 
Linda Lakstīgala  

mg.biol.  

Ingrīda Veipa 

22.  Mājsaimniecības budžets Annija Vecstaudža  
mg.paed  

Antoņina Vilima  
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25.attēls. Studējošo tikšanās ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas pārstāvjiem  

Svarīgākie secinājumi tika prezentēti Jēkabpils reģionālās slimnīcas administrācijas 

pārstāvjiem un arī 6.Lietišķo pētījumu konferencē. 

Studiju programmas “Mārketings un inovācijas” 1.kursa dalība Jēkabpils tūrisma 

informācijas centra  (turpmāk - TIC) pētījumā "Tūrisma attīstība Jēkabpils pilsētā". Pētījuma 

mērķis bija noskaidrot par TIC darbības pilnveidošanu, uzlabošanu,  tūrisma nozares attīstību 

Jēkabpilī,  Jēkabpils pilsētas tūrisma vietu atpazīstamību.  

Darba gaitā  studentes klātienē aptaujāja 300 respondentus (Jēkabpils iedzīvotāji un 

viesi) , apkopoja anketās sniegto informāciju. Secinājumus iesniedza TIC darbiniekiem. 

 

Koledžas padomes sēdē tika pieņemts lēmums par Koledžas sadarbību ar Jēkabpils 

pilsētas un Madonas novada pašvaldībām pētniecības jomā, iesūtot pašvaldību aktuālos 

pētniecības virzienus līdz katra kalendārā gada 31.augustam   
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TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Izglītības iestādes studiju korpuss un dienesta viesnīca atrodas Jēkabpils pilsētas 

centrā, Pasta ielā 1, 1,2 ha norobežotā teritorijā. Labiekārtoto telpu iekārtojums un platība ir 

atbilstoši izglītības iestādes īstenojamo programmu specifikai un izglītojamo skaitam. 

Profesionālo studiju kursu teorētiskā daļa un praktiskās nodarbības notiek mācību auditorijās, 

datorklasēs. 

Studiju korpuss: 

- 12 administratīvās telpas - Koledžas administrācijai, lektoru laboratorijas, 

metodiskais kabinets utml. 

-Nodarbību telpas – 17. Nodarbību telpas ar 32+1 vietām - dators un datu projektors, 

webkamera. Lektora laboratorija (dators un daudzfunkcionālā ierīce), vienā nodarbību telpā ir 

digitālā tāfele.  Datorkabineti -  5. Datorkabinets ar 35+1 darbavietas (dators un datu 

projektors, webkamera). Lektora laboratorija (dators un daudzfunkcionālā ierīce). Nodarbību 

telpa ar 50+1 darba vietu (dators, datu projektors, audioapskaņošanas sistēma). 

Bibliotēka – lasītava. Bibliotēka ir akreditēta, iekļaujas vienotajā bibliotēku tīklā ar 

automātisku klientu un grāmatu reģistrāciju. Lasītava nodrošina 3 33 darbavietas. Tiek 

abonēta atbilstošo nozaru literatūra. Atbilstoši īstenotajai izglītības programmai, bibliotēkā 

tiek nodrošināta piekļuve mācību literatūrai, papildu literatūrai, uzskates līdzekļiem, 

digitālajiem mācību līdzekļiem un resursiem, izdales materiāliem. 

Sporta zāle (400 m2)sporta laukums ar atbilstošu inventāru. 

 Dienesta viesnīcas ēka: Konferenču zāle ar 150 vietām (TV, dators, datu projektors, 

audioapskaņošanas sistēma). Nodarbību telpa ar 30+1 vietām (dators un datu projektors, 

webkamera), lektora laboratorija (dators un daudzfunkcionālā ierīce). 

 Mācību veikals– iekārtots, aprīkots ar 2 kases operatora vietām. 

 Dienesta viesnīca 250 iemītniekiem, 104 istabas,  kurās ir iespēja dzīvot 1-

3sudējošajiem. Nodarbību telpa 20 vietām (dators un datu projektors, webkamera), mācību 

telpa (9 datori), atpūtas telpas ar TV un galda, sporta spēlēm - galda teniss, galda hokejs un 

futbols. Dienesta viesnīcas ēkai 2011.gadā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas un 

siltināšanas darbi (KPFI projekta ietvaros). 

 Katru gadu tiek aktualizēts studiju telpu mācību materiālās bāzes un telpu iekārtojuma 

pilnveidošanas plāns. Mācību līdzekļi tiek iegādāti, pamatojoties un saskaņojot tos ar studiju 

kursu pasniedzējiem. 

Koledžas nodrošinājums ar informācijas tehnoloģijām: 

- interneta pieslēgums visās nodarbību telpās un laboratorijās, dienesta viesnīcā - katrā 

istabiņā un visā izglītības iestādes teritorijā arī bezvadu pieslēgums lokālajam datortīklam un 

Internetam. 
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-Mācību procesa fiksēšanai un kontrolei izglītības iestādē ir mācību sociālais 

tīkls Mykoob. 

-Nodarbību saraksta sastādīšanai tiek izmantota specializētā programma ACS Time 

Table, saraksts tiek publicēts koledžas Internet mājas lapā. 

-Visiem izglītojamajiem un darbiniekiem tiek nodrošināts drošs e-pasts ar domena 

vārdu @jak.lv, dokumentu sistēma SharePoint (MS projekts O365). 

- Koledža ir Microsoft Academy Advanced dalībnieks ar iespēju izmantot mācību 

nolūkiem Microsoft programmatūru.  Mācību procesa vajadzībām tiek izmantotas biroja 

programmatūra (MS Office, LibreOffice), datorgrafikas, fotogrāfiju un video apstrādes 

programmatūra Adobe Cloud pilna pakotne, datorprogramma rasēšanai - FreeCAD, 

programmēšanas valodu HTML, CSS, JavaScript, MSVisual, redaktori (Notepad++, 

ConText). 

- Izglītības iestādei ir sava Internet mājas lapa: www.jak.lv 

 Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie mācību tehniskie līdzekļi bija darba 

kārtībā un droši lietošanā. Notika regulāra mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma 

apkope un remonts.  

 

26.attēls. Datorklase 
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STUDIJU VIRZIENU SVID ANALĪZE 

2017./2018.akadēmiskajam gadam noslēdzoties, tika veikta STUDIJU VIRZIENU 

stipro un vājo pušu, iespēju, draudu analīze.  

Stiprās puses 

 Koledžas sagatavoto speciālistu līmenis augstu tiek novērtēts kvalifikācijas eksāmenā, 

darba devēju atsauksmēs.  

 Vieslektoru- praktiķu piesaiste.  

 Regulāra studiju programmu studiju kursu aktualizēšana. 

 Iespēja studijas apvienot ar nepilna laika darbu. 

 Tiek realizētas atbilstošas profesionālās vidējās izglītības programmas, kuru absolventi 

var turpināt studijas. 

 Daudzpusīga sadarbība ar darba devējiem.  Nozares speciālistu iesaiste studiju 

procesā.  

 Darba devēji pozitīvi novērtē praktikantu un absolventu zināšanu un profesionālo 

sagatavotību. 

 Notiek regulāras studentu, absolventu, darba devēju un personāla aptaujas, kas ļauj ātri 

reaģēt uz izmaiņām darba un izglītības vidē. Nelielais studentu skaits studiju 

programmās ļauj nodrošināt individuālo pieeju studējošiem. 

Vājās puses 

 Atsevišķu reflektantu vājā motivācija. 

 Salīdzinoši liels studentu atbirums 1.kursā, jo ir neatbilstošs iepriekš iegūtās izglītības 

līmenis. 

 Pilna laika studijās studējošie ir spiesti strādāt, lai nodrošinātu sev finanšu līdzekļus, 

līdz ar to sasniegto studiju rezultātu kvalitāte zūd un daudzi studenti pārtrauc studijas. 

 Salīdzinoši mazs studentu skaits nepilna laika studijās. 

 Nepilna laika studijās netiek izmantota tālmācība. 

Iespējas 

 Jaunu studiju programmu ieviešana un/vai esošās programmas pārveidošana reģiona 

speciālistu nodrošināšanai. 

 Finansējuma piesaiste telpu paplašināšanai kvalitatīvāka studiju procesa 

nodrošināšanai. 

 Piesaistīt lektorus no uzņēmumiem un no citām augstākās izglītības iestādēm.  
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 Sadarbība ar reģiona uzņēmējiem, izbraukuma nodarbību organizēšana studiju 

kvalitātes paaugstināšanai. 

 Pilnīgāk izmantot informāciju tehnoloģiju (IT) iespējas, attīstot e-studijas.  

 Veidot kvalifikācijas darbu izstrādi atbilstoši konkrētu uzņēmumu interesēm, 

specifikai un nozares specifikai. 

 Attīstīt lietišķos pētījumus sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un organizācijām, 

pašvaldībām, izmantojot koledžas pieredzi un iestrādes. 

 Iespējas attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba produktivitātes pieaugumu 

atbilstoši darba tirgus prasībām. 

 Sadarboties ar augstskolām, kurās koledžas studenti var turpināt studijas augstākā 

līmenī. 

Draudi 

 Studējošo skaita samazināšanās. 

 Profesionālu lektoru trūkums. 

 Pieaug konkurence starp augstskolām un koledžām vadībzinību jomā. 

 Neprognozējamība augstākās izglītības attīstībā. 

 Pieaug motivācijas trūkums studijām Koledžas imatrikulēto studentu vidū. 
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STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA. 

Koledžas studējošie akadēmiskā gada ietvaros darbojās : 

1. Latvijas Studentu apvienības sociālā virziena darba grupā. 

2. Latvijas Koledžu direktoru asociācijas studentu padomē. 

3. Jēkabpils pilsētas jauniešu biedrībā ”13.pirmdiena”  

4. Koledžas padomē.  

5. Stipendiju komisijā koledžā. 

6. Studējošo pašpārvaldē (turpmāk - Pašpārvalde).  

Pašpārvalde katra akadēmiskā gada sākumā tiek pārvēlēta. Tās darbību reglamentē 

pašpārvaldes Nolikums. 2017./2018.akadēmiskajā gadā Pašpārvaldē darbojās pieci studējošie, 

kas veica studējošo interešu pārstāvniecību un pasākumu organizēšanā un vadīšanā iesaistīja 

Koledžas studējošos.   
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AKTIVITĀTES: 

1. Koledžas publicitātes pasākumi: 

 

27.attēls. Karjeras pasākums Viesītes vidusskolā 

 
28.attēls. Jēkabpils trešais “Vakanču gadatirgū” 
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29.attēls. Atvērto durvju diena Koledžā 

 
30.attēls. Augstskolu diena Jēkabpilī 
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31.attēls. Tikšanās ar Koledžas 4.kursu audzēkņiem 

 

2. Tikšanās ar administrāciju 

 

 
32.attēls. Pieņemšana pie direktores 
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33.attēls. Tikšanās ar direktora vietnieci 

 
34.attēls. Dalība akadēmiskā personāla sēdē 
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3.Lietišķo pētījumu konferences organizēšana, vadīšana. 

 

35.attēls. Konferences vadītāji 

4.Dalība Biznesa ideju darbnīcā  “Attīstām biznesa ideju kopā" 

 

36.attēls. Koledžas komandas dalībnieki 
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5. Dalība Latvijas koledžu asociācijas 9.boulinga turnīrā 

 

37.attēls. Komandas dalībnieki 

 

6.Sporta dienas organizēšana, vadīšana 

 

38.Dalībnieki 
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7.Tikšanās ar  Biznesa inkubatora vadītāju 

 

8.Pasākuma ”Izskaitļo profesionāli” organizēšana, vadīšana 
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KOLEKTĪVS 

 
39.attēls. Sportojam 

 

 
40.attēls. Svinam pedagogu profesionālos svētkus 
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41.attēls. Svinam Ziemassvētkus 

 

42.attēls. Mums ir autobuss 
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43.attēls. Sakārtojam vidi 

 
44.attēls. Svinam Jēkabpils svētkus 
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45.attēls. Baudām vasaru 
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STATISTIKA 
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Docētāji

2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

 
2017./2018.akadēmiskajā gadā tika aktualizēts normatīvais akts “Akadēmisko un 

administratīvo amatu nolikums”  – apstiprināts koledžas padomes sēdē 2018.g.20.martā. 

 

STUDĒJOŠIE: 

Statistikas dati par 2016./2017.akadēmisko gadu uz 01.11.2016. 

Statistikas dati par 2017./2018.akadēmisko gadu uz 01.10.2017. 

Pilna laika studijas 

 

2017./2018.akadēmiskajā gadā salīdzinot ar 2016./2017.akadēmisko gadu uzņemto 

skaits pilna laika studijās ir pieaudzis par 8,9%.  
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Pierīgas statistiskais reģions 

Jūrmala; Alojas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, 

Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, 

Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu, 

Tukuma novads 

Vidzemes statistiskais reģions 

Valmiera; Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, 

Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, 

Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas 

novads 

Kurzemes statistiskais reģions 

Liepāja, Ventspils, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, 

Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, 

Vaiņodes, Ventspils novads 

Zemgales statistiskais reģions 

Jelgava, Jēkabpils, Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, 

Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, 

Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku, Viesītes novads  

Latgales statistiskais reģions 

Daugavpils, Rēzekne, Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, 

Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, 

Viļānu, Zilupes novads 
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2017./2018.akadēmiskajā gadā vērojama tendence, ka studēt pilna laika studijās uzsāk 

studenti, kas vidējo izglītību ir ieguvuši iepriekšējos gados, ne pārskata gadā. Iepriekš 

akadēmiskajos gados šāda tendence tika novērota nepilna laika studijās.  
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2017./2018.akadēmiskajā gadā pilna laika studentu skaits salīdzinot ar 

2016./2017.akadēmisko gadu ir pieaudzis par 4,5 %  
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Nepilna laika studijas 

 

2017./2018.akadēmiskajā gadā salīdzinot ar 2016./2017.akadēmisko gadu uzņemto 

studentu skaits nepilna laika studijās ir pieaudzis par 95,2 %.  

 

Pierīgas statistiskais reģions 

Jūrmala; Alojas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, 

Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, 

Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu, 

Tukuma novads 

Vidzemes statistiskais reģions 

Valmiera; Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, 

Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, 

Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas 

novads 

Kurzemes statistiskais reģions 

Liepāja, Ventspils, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, 

Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, 

Vaiņodes, Ventspils novads 

Zemgales statistiskais reģions 
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Jelgava, Jēkabpils, Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, 

Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, 

Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku, Viesītes novads  

Latgales statistiskais reģions 

Daugavpils, Rēzekne, Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, 

Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, 

Viļānu, Zilupes novads 
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2017./2018.akadēmiskajā gadā nepilna laika studentu skaits salīdzinot ar 

2016./2017.akadēmisko gadu ir pieaudzis par 45,8 % .  

 

 

Lielāko īpatsvaru no nepilna laika studentu skaita, veido studiju programmas 

“Grāmatvedība un finanses” studenti, kuru īpatsvars 2017./2018.akadēmiskajā gadā salīdzinot 

ar 2016./2017.akadēmisko gadu ir samazinājies par 15%, otru lielāko īpatsvaru no kopējā 

studentu skaita veido studiju programmas “Namu pārvaldīšana” studenti, kuru īpatsvars 

2017./2018.akadēmiskajā gadā salīdzinot ar 2016./2017.akadēmisko gadu ir palielinājies par 

10%.   



 

 

 

72 

Salīdzinot 1. attēlā un 2.attēlā sniegto absolventu raksturojumu, var secināt, ka lielākā 

daļa absolventu uzsāk darba gaitas un strādā savā profesijā. Otra lielākā grupa ir absolventi, 

kuri izlēmuši turpināt studijas. Liels procents ir Datorsistēmu un datortīklu studiju 

programmas absolventi, kuri neuzrāda ziņas par savām tālākajām gaitām. Tāpat salīdzinoši 

liels procents ir absolventu, kuri uzrāda sevi kā bezdarbniekus. Tomēr jāatzīst, ka pa gadiem 

šie rādītāji mainās un nav vērojama tendence. 
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Augstākās izglītības iestādes un imatrikulēto studentu skaits  2017./2018.ak.g. 

Studiju programma/ 

LR izglītības klasifikācijas 

kods 
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Reģions  Zemgale Latgale Vidzeme Rīga 

Grāmatvedība un finanses 

(41344) 

PL 

NL 

25 

15 

11 

6 

 0 

6 

0 

21 

  10 

27 

   0 

30 

  19 

53 

 0 

89 

 

Komercdarbība 

(41345) 

PL 

NL 

7 

0 

     - 

81 

4 

17 

0 

44 

0 

54 

   18 

1 

 32 

25 

 0 

32 

Mārketings un inovācijas 

(41342) 

PL 

NL 

9 

8 

   0 

9 

    0 

16 

      0 

19 

 

Datorsistēmu un datortīklu 

administrēšana 

(41481) 

PL 

NL 

20 

9 

21 

0 

8 

0 

 23 

0 

18 

0 

 11 

9 

 10 

89 

54 

0 

 14 

0 

  42 

0 

 41 

0 

Namu pārvaldīšana 

(41345) 

PL 

NL 

0 

9 

      13 

56 

    2 

0 

  0 

27 

  

AK- Alberta koledža  

BA-  Banku augstskola  

BSA- Baltijas Starptautiskā akadēmija 

BAT- Biznesa augstskola "Turība" 

BVK- Biznesa vadības koledža  

DU- Daugavpils universitāte 

GFK- Grāmatvedības un finanšu koledža 

ISMA- Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 

JAK- Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

JK- Juridiskā koledža 

LU- Latvijas universitāte 

MK- Malnavas koledža 

NL- nepilna laika studijas  

PL- pilna laika studijas 

RTA- Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija 

RTK- Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā 

koledža” 

RTU- Rīgas Tehniskā universitāte 

SIVA- Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

ViA- Vidzemes Augstskola 

VK -  Vadības koledža 



 

 

 

74 

STUDIJU KURSU APGŪŠANAS FORMAS 

 


