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1. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS   

1. „Grāmatvedība” ar profesionālo kvalifikāciju „Grāmatvedis”  

2. „Datorsistēmas, datu bāzes un datoru tīkli ” ar profesionālo kvalifikāciju „Datorsistēmu 

tehniķis” 

3. „Komerczinības” ar profesionālo kvalifikāciju „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. 

4.  „Programmēšana” ar profesionālo kvalifikāciju „Programmēšanas tehniķis”. 

5. „Multimediju dizains” ar profesionālo kvalifikāciju ”Multimediju dizaina speciālists”  

6. Lauksaimniecība” ar profesionālo kvalifikāciju „Lauku īpašuma apsaimniekotājs” 

7. „Būvdarbi” ar profesionālo kvalifikāciju „Apdares darbu tehniķis” 

8. „Viesnīcu pakalpojumi” ar profesionālo kvalifikāciju „Viesmīlības pakalpojumu speciālists” 

9. Arodizglītības programma „Būvdarbi ” ar profesionālo kvalifikāciju „Apmetējs”  

1.1. Jauniešu garantijas projekta programmas 

1. „Būvdarbi” ar profesionālo kvalifikāciju „Apdares darbu tehniķis” 

2. „Skaistumkopšanas pakalpojumi” ar profesionālo kvalifikāciju „SPA speciālists” 

3. „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar profesionālo kvalifikāciju „Lietvedis” 

4. „Ēdināšanas  pakalpojumi” ar profesionālo kvalifikāciju „Pavārs” 
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2. AUDZĒKŅU SKAITA DINAMIKA UN MĀCĪBU SASNIEGUMI   

2.1. Audzēkņu skaits (pa izglītības programmām un kursiem) uz 01.07.2018.  

Jēkabpilī 

1.tabula 

Audzēkņu skaits (pa izglītības programmām un kursiem) uz 01.07.2018 un 01.07. 2017. 

Nr. 
Izglītības 

programma 

Kurss Kopā 

1. 2. 3.  

0
1

.0
7
.2

0
1

8
. 

0
1

.0
7
.2

0
1

7
. 

  

0
1
.0

7
.2

0
1
8

. 

0
1
.0

7
.2

0
1
7

. 

0
1
.0

7
.2

0
1
8

. 

0
1
.0

7
.2

0
1
7

. 

0
1
.0

7
.2

0
1
8

. 

0
1
.0

7
.2

0
1
7

. 

1 Grāmatvedība 15 19 19 14 13 24 47 57 

2 Datorsistēmas 16 10 8 20 18 13 42 43 

3 Komerczinības 14 18 18 26 23 18 55 62 

4 Programmēšana 20 14 14 19 17 7 51 40 

5 
Multimediju 

dizains 
26 24 22 0 0 0 48 24 

 Kopā Jēkabpilī       242 226 

6. 
Viesnīcu 

pakalpojumi 
20 25 24 17 19 20 63 62 

7. Būvdarbi 19 10 9 - - 16 28 26 

8. Lauksaimniecība - - 6 13 12 31 18 44 

9. 
Būvdarbi (ar 

ped. korekciju) 
- - - - - 10 - 10 

10. 
Lauksaimniecība 

(1,5 gadi) 
55 - - - - - 55 - 

 Kopā Barkavā 41 93 40 33 67 31 164 142 

  Pavisam       406 368 

Jauniešu garantijas programmas 

1. Lauksaimniecība - - 28 - - - 28 - 

2. Būvdarbi 11 9 20 - - - 31 9 

3. 
Skaistumkopšanas 

paklpojumi 
- 14 14    14 14 
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4. 

Administratīvie 

un sekretāra 

pakalpojumi 

20 - - - - - 20 - 

5. 
Ēdināšanas 

paklpojumi 
10 7 - - - - 10 7 

 Kopā Barkavā 41 30 62 - - - 103 30 

1.tabulā un 1. attēlā ievietota informācija par nodaļas audzēkņu kopējo skaitu, beidzot 

mācību gadu. Jēkabplī kopējais audzēkņu skaits sastāda 242, kas ir par 7 % vairāk nekā pagājušajā 

mācību gada beigās, un vidēji kursā  ir 18,6 audzēkņi (iepriekšējā gadā 20,5 audzēkņi). Var secināt, 

ka kopējais audzēkņu skaits palielinās (uz  izglītības programmas (turpmāk – IP)  “Multimediju 

dizains” audzēkņu skaita pieauguma rēķina), bet vidējais audzēkņu skaits kursā samazinās. 

 

1.attēls. Izglītojamo kopējā skaita dinamika  uz 01.07.2018. un 01.07. 2017. Jēkabpilī 

 

2.attēls. Izglītojamo skaita dinamika pa izglītības programmām 01.07.2018. un 01.07. 2017. 

Jēkabpilī 
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 Vislielākais audzēkņu skaits mācījās IP “Komerczinības”, bet vizmazākais IP 

“Datorsistēmas”. Audzēkņu skaits turpina palielināties IP “Multimediju dizains”, jo  pagaidām šajā 

programmā ir tikai divi kursi.   

 

3.attēls. PVIN audzēkņu skaits 2017./ 2018. mācību gada beigās (pa kursiem) Jēkabpilī 

Kā redzams 3. attēlā, 2017./ 2018. mācību gada beigās visvairāk audzēkņu mācījās pirmajos 

kursos - 37% no PVIN audzēkņu skaita, kas vērtējams pozitīvi, jo tuvākajā nākotnē var prognozēt 

audzēkņu skaita pieaugumu PVIN. 

Izglītojamo kopējā skaita dinamika  uz 01.07.2018. un 01.07. 2017. Jēkabpilī. 

Barkavas struktūrvienībā  kopējais audzēkņu skaits sastāda 164 , kas ir par 15 % vairāk nekā 

pagājušajā mācību gada beigās.Var secināt, ka kopējais audzēkņu skaits ir palielinājies, jo šogad 

tika uzņemtas divas grupas izglītības programmā „Lauksaimniecība” ar apmācības laiku 1,5 gadi 

bez vecuma ierobežojuma. 

Jauniešu garantijas programmās audzēkņu skaits ir strauji samazinājies, jo projekts tuvojas 

noslēgumam un grupas samērā slikti komplektējās, kā arī ziemas uzņemšanā vairs netika uzņemtas 

1,5 gadīgās grupas. 
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4.attēls. Izglītojamo kopējā skaita dinamika  uz 01.07.2018. un 01.07. 2017. Barkavā 

2.2. Audzēkņu skaits (pa izglītības programmām un kursiem) uz 01.07.2018.  

Barkavas struktūrvienībā 

 

5.attēls. Audzēkņu skaita dinamika Barkavas struktūrvienībā 2016./2017. un 2017./2018. m.g. 

Izvērtējot izglītojamo dinamiku Barkavas struktūrvienībā, vērojams, ka izglītojamo skaits 

nedaudz paaugstinājies izglītības programmā „Būvdarbi” un izglītības programmā „Viesnīcu 

pakalpojumi”. Savukārt izglītojamo skaits samazinājies izglītības  programmā „Lauksaimniecība” 

(mācību ilgums 4 gadi). Labi nokomplektējās izglītības programma „Lauksaimniecība” (mācību 

ilgums 1,5 gadi), tika uzņemtas divas grupas. 
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6.attēls. Audzēkņu skaits pa kursiem Barkavas struktūrvienībā 2017./2018. m.g. 

Izglītojamo skaits  ir palielinājies 1.kursos,  bet 2.kursos un 3.kursos  nedaudz samazinājies. 

Tas izskaidrojams ar to, ka tika uzņemtas divas valsts finansētās izglītības programmas 

„Lauksaimniecība” ar mācību ilgumu 1,5 gadi  bez vecuma ierobežojuma. 

 

7.attēls. Audzēkņu skaita dinamika Barkavas struktūrvienībā (Jauniešu garantijas projekta 

programmās) 2017./2018. m.g. 

Jauniešu garantijas projekts tuvojas nobeigumam, tāpēc netika uzņemtas vairs 1,5 gadīgās 

izglītības programmas. Izglītības programma „Lauksaimniecība”  tika finansēta no valsts budžeta.   
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2.3.  Atskaitītie audzēkņi, to dinamika Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

profesionālās vidējās izglītības nodaļā 

 

8.attēls.Atskaitītie  audzēkņi 2017.-2018. mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību 

gadu Jēkabpilī 

     Kā redzams no  8. attēla dotās informācijas, atskaitīto audzēkņu skaits šajā mācību gadā 

samazinājies - par 40 % – atskaitīti kopā 31 audzēknis, salīdzinot ar 52 – pagājušajā mācību gadā. 

No izglītības programmām vismazāk atskaitīto audzēkņu ir „Datorsistēmās”, visvairāk 

„Multimediju dizaina” programmā. 

 

9.attēls. Atskaitīto audzēkņu dinamika pa izglītības programmām Jēkabpilī 
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Jāpiebilst gan, ka 22 audzēkņi ir pārcelti uz nākamo kursu ar pēcpārbaudījumu, kuru 

nenokātošanas gadījumā, atskaitīto skaits var ievērojami pieaugt.  

 Analizējot atskaitīšanas iemeslus, tad:  

Dominē iemesli pāriet mācīties uz citu izglītības iestādi un disciplīnas dēļ (vairāk kā 10 

dienas bez attaisnojoša iemesla patvaļīgi pārtraucis mācības, sekmība, kavējumi). Izskaidrot var ar 

to, ka audzēknis negrib vai nespēj apgūt atbilstoši prasībām koledžā īstenojamās izglītības 

programmas, neadaptējas kursa kolektīvā, grūti izpildīt koledžā izvirzītās prasības, nav izvēlējies 

īsto profesiju. 

Šajā  mācību gadā tika izvirzīts uzdevums: organizēt mācību darbības tā, lai atskaitīto 

audzēkņu skaits nebūtu lielāks par 11%, kas ir izpildīts, jo atskaitīto audzēkņu īpatsvars uz 1. jūliju 

ir 9,7 %  (iepriekšējā mācību gadā – 17,1%) 

Priekšlikumi atskaitīto audzēkņu skaita samazināšanai:  

kursu audzinātāju individuāls darbs ar konkrētajiem audzēkņiem, 

kursu audzinātāju darbs ar audzēkņu vecākiem, 

koledžas administrācijas darbs, 

pedagogu individuālas nodarbības un konsultācijas ar audzēkņiem, kuriem neveicas 

mācībās, 

izsaukšana uz pedagoģiskās padomes sēdēm, 

pedagogu darba kvalitātes paaugstināšana, strādājot ar mazāk motivētiem audzēkņiem. 

koledžas pedagoga iesaistīšana, 

aktīvi darboties ES līdzfinansētajā projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai.”  

Uzdevums nākošajā mācību gadā: organizēt mācību darbības tā, lai atskaitīto audzēkņu 

skaits nebūtu lielāks  par šā mācību gada īpatsvaru – 11%. 
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10.attēls.Atskaitītie  audzēkņi 2017.-2018. mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību 

gadu Barkavā 

Apkopojot datus par izglītojamo atskaitīšanu un tās iemesliem tika secināts, ka 

salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu atskaitīto audzēkņu skaits ir palielinājies krietni pieaudzis 

atskaitīto skaits 1.kursos un 4.kursos 

 

11.attēls. Atskaitīto audzēkņu dinamika pa kursiem Barkavā 

Atskaitīšanas iemesli ir dažādi: 

 Dzīves vietas maiņa; 

 Citas izglītības iestādes maiņa (daudzi izglītojamie izvēlas mācīties vidējo izglītību 

tālmācībā) 

 Citi iemesli (ģimenes materiālais stāvoklis, ģimenes apstākļi, slimības dēļ, 

grūtniecība); 
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 4.kursiem kvalifikācijas prakses laikā došanās uz ārzemēm, kur jau strādā viņu 

ģimenes locekļi. 

Šie atskaitīšanas iemesli izskaidrojami ar to, ka; 

 Vāja motivācija mācīties un apmeklēt skolu, 

 Mazs atbalsts no vecākiem, pasīva interese par bērna mācību un audzināšanas darbu, 

daļai audzēkņu vecāki strādā ārzemēs; 

 Nepietiekošs sociālo jautājumu risinājums no valsts un pašvaldību puses; 

 Vēlme agri kļūt patstāvīgiem (darba meklējumi ārzemēs). 

Lielu stimulu mācībām un skolas apmeklēšanā deva paaugstinātās stipendijas iegūšana, kas 

atrisināja ne vienu vien audzēkņu finansiālo problēmu. Ļoti daudz tika strādāts, lai pirmo kursu 

audzēkņi veiksmīgi adaptētos mācību iestādē: organizēti dažādi pasākumi, grupu vakari un mācību 

ekskursijas. Tika strādāts pie 1.kursu izglītojamo izpētes, lai varētu izvēlēties pareizās mācību un 

audzināšanas metodes. Ļoti daudz tika strādāts individuāli. 

Lai samazinātu audzēkņu neattaisnoto stundu kavējumus notika sadarbība ar audzēkņu 

vecākiem, sociālajiem dienestiem. Tika organizētas pārrunas ar audzēkņiem audzināšanas 

metodiskās komisijas sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Secinājumi un priekšlikumi: 

 Jau iestājoties skolā, jāstrādā ar izglītojamo, lai veidotos tāds motivācijas līmenis, 

kas ļautu darboties saskaņā ar pieņemto lēmumu; 

 Panākt ciešāku sadarbību starp skolu, vecākiem, audzēkņiem, uzņēmējiem, 

atbilstošajām valsts iestādēm, lai risinātu mācību un sociālās problēmas. 

 Izglītojamā motivācija mācīties un iegūt profesiju ir atkarīga no skolotāja prasmes 

sadarboties ar viņiem un viņu vecākiem. 

 Cienīt katru izglītojamo, veicināt individuālu pieeju katra audzēkņa savlaicīgai 

problēmu apzināšanai un risināšanai. 

 Uzlabot mācību kavējumu kontroles un pārraudzības pasākumus (kontrole, 

stimulēšanas pasākumi, adekvāta un laicīgāka sodīšana ).  

2.4. Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu analīze 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā  

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izglītības programmā “Grāmatvedība” 

kārtoja 20 audzēkņi, visiem audzēkņiem tika piešķirta profesionālā kvalifikācija „Grāmatvedis”. 

Eksāmena rezultātus salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu skatīt 12. attēlā.   
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12 .attēls. CPKE iegūto vērtējumu (ballēs) skaita dinamika kvalifikācijai „Grāmatvedis” 

Kvalifikācijas eksāmena rezultāti kvalifikācijai “Grāmatvedis” vērtējami kā ļoti labi, jo 

vērtējot zināšanu un prasmju līmeni kopumā vidējais vērtējums ir 7,9 balles (iepriekšējā mācību 

gadā bija 7,5 balles). Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, rezultāti kvalifikācijas eksāmenā ir 

labāki, jo ir palielinājies to audzēkņu skaits, kuru zināšanas ir novērtētas ar teicami un izcili jeb 

augstu profesionālo zināšanu un prasmju līmeni uzrādīja 40% audzēkņu. Kā liecina eksāmena 

rezultāti, tad audzēkņi ir uzrādījuši labas profesionālās zināšanas gan teorijā, gan praktiskajā daļā. 

Kvalifikācijas eksāmena komisija atzinīgi novērtēja audzēkņu profesionālo prasmju un kompetenču 

pielietošanu praktiskajā daļā pildot darba uzdevumus ar datorgrāmatvedības programmu un 

sagatavojot nepieciešamos grāmatvedības dokumentus, pārskatus un veicot aprēķinus.  

CPKE izglītības programmā “Komerczinības” kārtoja 19 audzēkņi, no tiem 18 audzēkņiem 

tika piešķirta profesionālā kvalifikācija „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. Eksāmena 

rezultātus salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu skatīt 13. attēlā.   

 

13.attēls. CPKE iegūto vērtējumu (ballēs) skaita dinamika kvalifikācijai „Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks” 
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Kvalifikācijas eksāmena rezultāti kvalifikācijai “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” 

vērtējami kā labi, jo vērtējot zināšanu un prasmju līmeni kopumā vidējais vērtējums ir 6,9 balles, un 

ir nedaudz sliktāks kā pagājušā mācību gadā (iepriekšējā mācību gadā bija 7,1 balles). Augstu 

vērtējumu (9 balles) ir ieguvuši 2 audzēkņi. Pozitīvi ir vērtējams, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ka 

ir pieaudzis to audzēkņu skaits, kuri ieguvuši 8 balles. Viena audzēkne kvalifikācijas eksāmenā ir 

ieguvusi nepietiekamu vērtējumu. Kopumā rezultāti liecina par to, ka vidējais zināšanu un prasmju 

apguves līmenis ir optimāls - 68% audzēkņu. 

Uzdevums nākošajam gadam varētu būt – vairāk strādāt ar audzēkņiem, kuriem ir sliktāks 

zināšanau un prasmju līmenis, lai panāktu, ka visi audzēkņi iegūst eksāmenā pietiekamu vērtējumu. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.attēls. CPKE iegūto vērtējumu ballēs skaita dinamika kvalifikācijas eksāmenā  

IP „Datorsistēmas” 

Koledžā CPKE IP „Datorsistēmas” audzēkņi kārtoja astoto gadu. Eksāmena rezultāti 

vērtējami kā labi. Vidējais vērtējums 6.8 balles, kas ir par 0.2 balli labāk, nekā iepriekšējā gadā 

(6.6). Neviens audzēknis neieguva 9 vai 10 balles. Vissliktāk audzēkņiem veicās testā, kur no 100 

punktiem lielākais punktu skaits tika iegūti – 60 punkti, mazākais skaits - 29. Pedgogi konsultācijās 

audzēkņiem bija devuši, analizējuši un pildījuši iepriekšējo gadu testa jautājumus, bet ar to bija par 

maz, lai iegūtu augstus vērtējumus, bija nepieciešams arī patstāvīgi tos atkārtot pirms eksāmena. 

Vairums audzēkņu atzina, ka pirms eksāmena nebija atkārtojuši testa jautājumus.  

Eksāmena norises tehniskais nodrošinājums novērtēts kā teicams. Praktiskajā daļā izmantoto 

instrumentu un materiāltehnisko materālu kvalitāte vērtējama atbilstoša uzdevumu veikšanai. 
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15.attēls. CPKE iegūto vērtējumu ballēs skaita dinamika kvalifikācijas eksāmenā  

IP „Programmēšana” 

CPKE IP „Programmēšana” audzēkņi kārtoja otro gadu. Eksāmena rezultāti vērtējami kā 

optimāli. Vidējais vērtējums 5.7 balles, kas ir par 2 ballēm zemāk, nekā iepriekšējā gadā (7.7). 

Neviens audzēknis neieguva 8, 9 vai 10 balles. Vissliktāk audzēkņiem veicās testā, kur no 100 

punktiem lielākais punktu skaits tika iegūti – 65 punkti, mazākais skaits - 42.  Audzēkņiem bija 

iespēja individuāli  analizēt un pildīt iepriekšējā gada testa jautājumus, bet ar to bija par maz, lai 

iegūtu augstus vērtējumus, bija nepieciešams arī kopīgi ar pedagogu tos atkārtot pirms eksāmena. 

Vairums audzēkņu atzina, ka pirms eksāmena nebija atkārtojuši testa jautājumus. Lielākās grūtības 

sagādāja paaugstinātās grūtības jautājumi. Eksāmenu komisija atzina, ka audzēkņi ir labi sagatavoti, 

prata parādīt savas zināšanas kvalifikācijas darba prezentēšanā un atbildēt uz visiem jautājumiem.  

*** 
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2.5. Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

profesionālās vidējās izglītības nodaļā  

 

 

16.attēls. CE eksāmena „Angļu valodā” rezultāti  2017./2018. m.g.un 2016./2017. m.g. 

Jēkabpilī 

Secinājums: dominē līmenis no 50 līdz 59%, kas vērtējams kā labi. Vidējais rezultāts – 

60,42%, iepriekšējā gadā – 53,54%, salīdzinot ar vidējo valsts līmeni- 61,9%  ir pavisam nedaudz 

zemāk. Patīkami, ka ir 6 vērtējumi, kas ir augstāki par 81% , un šajā mācību gadā ir 1 audzēknis, 

kuram CE rezultāts ir augstāks par 91%. Profesionālās izglītības iestādēs vidējais vērtējums šajā 

mācību priekšmetā eksāmenā ir 49,4%, tātad mūsu audzēkņu mācību sasniegumi un pedagogu 

ieguldījums audzēkņu sagatavošanā vērtējams kā labs. 

Uzdevums nākošajam gadam varētu būt – sasniegt  valsts vidējo līmeni. 
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17.attēls. CE eksāmena „Latviešu valodā” rezultāti 2017./2018. m.g.un 2016./2017. m.g. 

Jēkabpilī 

Secinājums: salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, kad nebija neviena audzēkņa, kas ieguva 

vērtējumus, kas ir zemāks par 20 %, tad šogad tādi ir 4 audzēkņi. Dominē  līmenis– 30-39%, kas 

vērtējams apmierinoši.Vidēji valstī latviešu valoda nokārtota uz 52,6%, koledžā – 43,5%, tātad 

sliktāk par valsts vidējo līmeni un līmeni pagājušajā mācību gadā. Pozitīvi vērtējams fakts, ka 1 

audzēknis ir ieguvis vērtējumu augstāku par 80%, bet vēl joprojām nav neviena vērtējuma virs 90 

%. Salīdzinot ar vidējo vērtējumu līmeni starp profesionālajām izglītības iestādēm, kas  ir 42,1%, 

var secināt, ka koledžas audzēkņu mācību sasniegums ir augstāks. 

Uzdevums tāds pats kā iepriekšējā mācību gadā: pedagogiem būtu jāstrādā ar spējīgajiem 

audzēkņiem, lai rezultāti būtu augstāki par 90 %, jāmeklē iemesli augstāko novērtējumu 

iztrūkumam. 
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18.attēls. CE eksāmena „Matemātikā” rezultāti 2017./2018. m.g.un 2016./2017. m.g. 

Jēkabpilī 

Secinājums: kopumā eksāmena rezultāti matemātikā vērtējami kā apmierinoši, jo dominē 

apguves līmenis 10-40 %, Pozitīvi vērtējams fakts, ka nav neviena audzēkņa, kas ieguvis vērtējumu 

zem 5%. Tomēr nav arī neviena audzēkņa, kas ieguvuši vērtējumu virs 80%. Vidēji valstī 

matemātikā iegūti 34.6 %, bet koledžā – 28,23%, kas ir par 6,37procentpunktiem zemāk. Salīdzinot 

ar profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu vidējo vērtējumu- 20,3%, koledžas audzēkņu mācību 

sasniegumu līmenis šajā mācību priekšmetā ir augstāks par 39%, kas vērtējams pozitīvi. 

 

19.attēls. CE eksāmena „Krievu valodā” rezultāti 2017./2018. m.g.un 2016./2017. m.g. 

Jēkabpilī 

Secinājums: kopumā eksāmens vērtējams kā nokārtots labi, jo, nav neviena audzēkņa, kas 

nokārtojis eksāmenu zemāk par 20%. Dominē vērtējums 71-79%, kas ir labāk nekā pagājušajā gadā. 

Dieemžēl neviens audzēknis nenokāroja centralizēto eksāmenu krievu valodā virs 90%, četri 
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audzēkņi saņēmuši vērtējumus virs 80 %. Vidēji  valstī krievu valodu izglītojamie nokārtojuši 70,3 

% līmenī, koledžā – 63%, kas ir nedaudz zemāk. 

 

20.attēls. CE eksāmena „Vēsturē” rezultāti 2017./2018. m.g.un 2016./2017. m.g. Jēkabpilī 

Secinājums: kopumā rezultāts vērtējams kā samērā apmierinošs, un ir tikai nedaudz 

zemāks nekā Latvijā vidēji, attiecīgi koledžā: 39,44% (pagājušajā gadā – 31,13%), bet Latvijā – 

40,00%. Dominē vērtējumi 30-49 %, kas ir labāk nekā iepriekšējā gadā. Tāpat kā pagājušajā mācību 

gadā neviens audzēknis nav sasniedzis vērtējumu augstāku par 70 %. Rezultāti kopumā ir augstāki 

nekā iepriekšējā mācību gadā.  

Iepriekšējā mācību gadā tika izvirzīts uzdevums- paaugstināt CE rezultātu vismaz par 5 

procentpunktiem. Tas ir veiksmīgi izpildīts, jo mācību sasniegumi palielinājušies par 8,31  

procentpunktu. 

Uzdevums nākošajam mācību gadam varētu būt: sasniegt  eksāmenu rezultātus, kas ir 

augstāki par valstī vidējo.  
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21.attēls. PVIN audzēkņu visu kārtoto CE eksāmenu rezultātu sadalījums 2017./2018. m.g (%) 

21. attēlā apkopota informācija par visiem centralizēto eksāmenu rezultātiem kopumā. 

Jāsecina, ka CE audzēkņi ir nokārtojuši nedaudz labāk kā iepriekšējā mācību gadā, lai gan kopējais 

zināšanu līmenis ir zemāks kā valstī vidēji. Pozitīvi vērtējams tas, ka nav neviena audzēkņa, kuram 

novērtētas zemāk par 5 %.Iepriecina fakts, ka ir 1 audzēknis, kuram zināšanas angļu valodā ir 

augstākas par 90 % no valstī izvirzītajām prasībām un 11 audzēkņi, kuriem zināšanu līmenis ir 

robežās no 80-89 %. 

 

22.attēls. Vidējo vērtējumu salīdzinājums valstī un profesionālās vidējās izglītības nodaļā 

(%) 2017./2018. mācību gadā 

Kā redzams, tad šajā mācību gadā gandrīz visos mācību priekšmetos PVIN  ir zemāki 

vērtējumu % nekā valstī un vidēji sastāda 46,91 %.Savādāka aina atklājas, ja salīdzina eksāmenu 

rezultātus ar profesionālās izglītības iestādēm un koledžām: 
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23.attēls. CE rezultātu (%) salīdzinājums ar profesionālo izglītības iestāžu un koledžu 

rezultātiem obligātajos centralizētajos eksāmenos 2017./2018. mācību gadā 

Kā redzams 23. attēlā, visos obligātajos CE koledžas profesionālās vidējās izglītības iestāžu 

audzēkņu mācību sasniegumi ir augstāki nekā vidēji Latvijā, kas vērtējams pozitīvi. 

2.6. Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze Barkavas struktūrvienībā 

2017./2018. un 2016./2017. m. g. valsts pārbaudes darba angļu valodā 

rezultātu salīdzinājums 

2017./2018. m. g. valsts pārbaudes darbu angļu valodā kārtoja 16, bet 2016./2017. m. g. - 30 

audzēkņi.  

2017./2018. m. g. augstākais vērtējums bija 66 %, bet zemākais - 16 %, savukārt 

2016./2017. m. g. augstākais vērtējums bija 73 %, bet zemākais - 18 %.  

Šogad lielākā daļa audzēkņu ieguva no 31 līdz 40 %, bet pagājušajā mācību gadā visvairāk 

jauniešu saņēma vērtējumu no 21 līdz 30 %. 
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24. attēls. 2017./2018. un 2016./2017. m. g rezultātu salīdzinājums 

Mutvārdu daļa šogad atšķīrās no iepriekšējiem gadiem, jo 3 uzdevumu vietā audzēkņiem 

bija jāveic divi - atbildēšana uz 5 jautājumiem par izvilkto tēmu un monologs, kas papildināts ar 2 

jautājumiem.  

Šogad B1 līmeni ieguva tikai 3, savukārt pagājušajā mācību gadā - 5 audzēkņi, turklāt 1 

audzēknis ieguva B2 līmeni.  

2017./2018. un 2016./2017. m. g. valsts pārbaudes vēsturē 

rezultātu salīdzinājums 

2017./2018. m. g. valsts pārbaudes darbu vēsturē kārtoja 22, bet 2016./2017. m. g. - 23 

audzēkņi.  

2017./2018. m. g. augstākais vērtējums bija 74 %, zemākais - 12 %, savukārt 2016./2017. m. 

g. augstākais vērtējums bija 60 %, bet zemākais - 16 %.  
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25. attēls. 2017./2018. un 2016./2017. m. g rezultātu salīdzinājums 

Var secināt, ka šī mācību gada valsts pārbaudes darba vēsturē kārtotājiem zināšanu un 

prasmju līmenis ir nedaudz zemāks nekā pērnā mācību gada audzēkņiem. Priecē tas, ka viens 

audzēknis ir 61-70% līmenī, bet ir palielinājies audzēkņu skaits no 11-20% līmenī 

2017./2018. un 2016./2017. m. g. valsts pārbaudes darba latviešu valodā 

rezultātu salīdzinājums 

2017./2018. m. g. valsts pārbaudes darbu latviešu valodā kārtoja 15, bet 2016./2017. m. g. - 

28 audzēkņi.  

2017./2018. m. g. augstākais vērtējums bija 47 %, zemākais - 15 %, savukārt 2016./2017. m. 

g. augstākais vērtējums bija 73 %, bet zemākais - 19 %. (26. att.). 

 

26. attēls. 2017./2018. un 2016./2017. m. g rezultātu salīdzinājums 
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Var secināt, ka šī mācību gada valsts pārbaudes darba latviešu valodā kārtotājiem zināšanu 

un prasmju līmenis ir krasi zemāks nekā pērnā mācību gada audzēkņiem, kuriem, par spīti 

kvantitātei, bija redzama arī kāda kvalitāte un iekšējā motivācija uz rezultātu. Priecē tas, ka šī gada 

izglītojamie ir ieņēmuši stabilas pozīcijas amplitūdā no 23-47%, jo sākotnēji tiecās vien sasniegt 5% 

atzīmi. 

2017./2018. un 2016./2017. m. g. valsts pārbaudes darba matemātikā 

rezultātu salīdzinājums 

2017./2018. m. g. valsts pārbaudes darbu matemātikā kārtoja 17, bet 2016./2017. m. g. - 27 

audzēkņi.  

2017./2018. m. g. augstākais vērtējums bija 32 %, bet zemākais - 5 %, kā arī divi 

izglītojamie ekāmenu nokārtoja zemāk par 5 %. 2016./2017. m. g. augstākais vērtējums bija 30 %, 

bet zemākais - 6 %.  

Šogad 50% audzēkņu ieguva no 5 līdz 10 % un 50% no 11%-20%, bet pagājušajā mācību 

gadā visvairāk jauniešu saņēma vērtējumu no 21 līdz 30 %.  

 

27. attēls. 2017./2018. un 2016./2017. m. g rezultātu salīdzinājums 

2.7. Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu analīze  

Barkavas struktūrvienībā  

Kvalifikācijas eksāmens programmā „Būvdarbi” , 

kvalifikācijā„Apdares darbu tehniķis”  

Eksāmenu kārtoja 10 izglītojamie. Kvalifikācijas eksāmena rezultāti kvalifikācijai “Apdares 

darbu tehniķis” šajā mācību gadā ir zemāki, jo vērtējot zināšanu un prasmju līmeni kopumā vidējais 
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vērtējums ir 6,00 balles (iepriekšējā mācību gadā bija 6,75 balles). Labākas zināšanas izglītojamie 

parādīja praktiskās daļas 2.uzdevumā, bet vājākas praktiskās daļas 1.uzdevumā, kur jāveic aprēķini. 

 

28. attēls. CPKE iegūto vērtējumu (ballēs) skaita dinamika kvalifikācijai „Apdares darbu tehniķis”. 

Kvalifikācijas eksāmens izglītības programmā „Viesnīcu pakalpojumi”, kvalifikācija 

„Viesmīlības pakalpojumu speciālists” 

Eksāmenu kārtoja 14 izglītojamie. Kvalifikācijas eksāmena rezultāti kvalifikācijai 

“Viesmīlības pakalpojumu speciālists” vērtējami kā ļoti labi, jo vērtējot zināšanu un prasmju līmeni 

kopumā vidējais vērtējums ir 9,2 balles (iepriekšējā mācību gadā bija 8,7 balles). Salīdzinot ar 

iepriekšējo mācību gadu, rezultāti kvalifikācijas eksāmenā ir uzlabojušies, jo šajā mācību gadā 

audzēkņi ir nokārtojuši tikai uz 8,9 un 10 ballēm.. Kā liecina rezultāti, tad audzēkņi ir uzrādījuši 

labas zināšanas gan teorijā , gan praktiskajā daļā.  

 

29.attēls. CPKE iegūto vērtējumu (ballēs) skaita dinamika kvalifikācijai „Viesmīlības 

pakalpojumu speciālists” 
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Kvalifikācijas eksāmens izglītības programmā „Lauksaimniecība”, kvalifikācija 

„Lauku īpašuma apsaimniekotājs” 

Eksāmenu kārtoja 26 izglītojamie. Kvalifikācijas eksāmena rezultāti kvalifikācijai “Lauku 

īpašuma apsaimniekotājs” vērtējami kā  labi, jo vērtējot zināšanu un prasmju līmeni kopumā 

vidējais vērtējums ir 7,2 balles. Kā liecina rezultāti, tad audzēkņi ir uzrādījuši labas zināšanas gan 

teorijā , gan praktiskajā daļā. Iepriekšējā mācību gadā izglītības programmas “Lauksaimniecība” 

4.kursa nebija. 

 

30.attēls. CPKE iegūto vērtējumu (ballēs) skaita dinamika kvalifikācijai „Lauku īpašuma 

apsaimniekotājs” 
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3. ABSOLVENTU GAITAS JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽAS 

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS NODAĻĀ  

 

31.attēls. Absolventu gaitas izglītības programmā „Grāmatvedība” 

Kā redzams no attēla, 33 % no absolventiem turpina izglītību: 2 absolventi – Banku 

Augstskolā, viens Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā, divi turpina izglītoties JAK, viens mācās 

Alberta koledžā.  Mācības pārsvarā tiek turpinātas saistībā ar izvēlēto profesiju. Seši absolventi 

apvieno darbu ar mācībām, visi strādā savā profesijā, 4 absolventes strādā, viens no tiem savā 

profesijā, bet uz ārzemēm strādāt devies viens absolvents. Viens pašlaik atrodas bērnu kopšanas 

atvaļinājumā, bet strādāja savā profesijā. 

 

32.attēls. Absolventu gaitas izglītības programmā  „Komerczinības” 
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Analizējot absolventu gaitas profesionālajai kvalifikācijai „Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks”, var secināt, ka nedaudz mazāk par pusi (45%) no absolventiem strādā ar iegūto 

izglītību saistītās profesijās, mācības turpina 11% absolventi- viens absolvents turpina izglītoties 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju daļā, viens absolvents – mācās Transporta un sakaru 

institūtā,  11% absolventi  strādā un mācās,  viens absolvents devies strādāt uz ārzemēm.  

 

33.attēls. Absolventu gaitas izglītības programmā „Programmēšana” 

67 % (4 no 6) no profesionālās kvalifikācijas “Programmēšanas tehniķi” absolventiem 

turpina  mācības izvēlētajā profesijā Jēkabpils Agrobiznesa koeldžā,  trīs no viņiem apvieno 

mācības ar darbu uzņēmumā SIA “Rivalti”, kur darbojās arī kvalifikācijas prakses laikā. Viens 

strādā izvēlētājā profesijā uzņēmumā SIA “Rivalti”, viens strādā uzņēmumā “Rīgas satiksme”. Visi 

absolventi ir nodarbināti Latvijā, nav neviena, kurš nestrādātu vai nemācītos. 

 

34.attēls. Absolventu gaitas izglītības programmā „Datorsistēmas” 
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Analizējot absolventu gaitas profesionālajai kvalifikācijai „Datorsistēmas”, var secināt, ka 

viens mācās Rīgas Tehniskajā universitātē, 6 absolventi strādā, no tiem savā profesijā trīs. Divi 

atrodas un strādā ārzemēs – Dānijā un Anglijā. Nestrādā un nemācās divi, nav ziņu par vienu. 

 

35. attēls. Kopsavilkums par 2015./2016. mācību gada absolventu gaitām 

Kā liecina kopsavilkums par visu izglītības programmu absolventu gaitām, tad 19% 

izvēlējusies turpināt mācības gan Jēkabpilī, gan citās Latvijas augstskolās, 35% absolventu strādā, 

bet 24 % mācības apvieno ar darbu, 12 %  devušies uz ārzemēm, par 2 % ziņu nav, 8% ģimenes 

apstākļu dēļ nestrādā. 
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3.1. Absolventu gaitas Barkavas struktūrvienībā  

 

36.attēls. Absolventu gaitas izglītības programmā „Viesnīcu pakalpojumi” % 

 

37.attēls. Absolventu gaitas izglītības programmā „Būvdarbi” 
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38.attēls. Absolventu gaitas izglītības programmā „Lauksaimniecība” 
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4. IZGLĪTĪBAS PROCESA VADĪBA (PEDAGOĢISKĀ PADOME) UN 

IEKŠĒJĀ KONTROLE   

4.1. Pedagoģiskās padomes darba analīze Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

profesionālās vidējās izglītības nodaļā 

Nr. Plānotais pasākums Izpilde 

1.  Apspriest un analizēt iepriekšējo periodu 

plānu izpildes gaitu un rezultātus, 

apspriest un saskaņot PVIN darba plānus 

kārtējam mācību gadam. 

 

Jautājums apspriests 2017./2018. mācību 

gada 1. pedagoģiskās padomes sēdē augustā 

2.  Apzināt un analizēt 1. kursu audzēkņu 

adaptācijas problēmas un meklēt to 

risinājumus, analizēt audzēkņu aptaujas 

rezultātus.  

 

Jautājums skatīts un analizēts 2017. gada 

decembrī  

3.  Analizēt un aktualizēt jautājumus, kas 

saistīti ar mācību procesa kvalitātes 

uzlabošanu. 

 

Jautājums skatīts un analizēts 2017. gada 

janvārī 

4.  Analizēt audzēkņu sekmju un disciplīnas  

līmeni. 

 

Jautājums skatīts un analizēts  2017. gada 

augustā 2018. gada februārī 

5.  Apspriest un saskaņot profesionālās 

orientācijas pasākumus. 

 

Jautājums skatīts un analizēts 2017. gada 

janvārī un maijā 

6.  Apspriest gatavošanās valsts pārbaudes 

darbiem gaitu.  

 

Jautājums skatīts un analizēts 2018. gada 

februārī un jūnijā 

7.  Organizēt sadarbību ar audzēkņu 

vecākiem. 

 

Jautājums skatīts un analizēts 2017. gada 

decembrī 

8.  Kontrolēt pieņemto lēmumu izpildi. Pirms katras pedagoģiskās padomes sēdes 

tiek izvērtēta iepriekšējās sēdēs pieņemto 
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lēmumu izpildes gaita 

9.  Izskatīt jautājumus, kas saistīti ar 

audzēkņu pārcelšanu nākamajā kursā, 

pielaišanu valsts eksāmeniem, izskatīt 

audzēkņu personiskās lietas. 

Pedagoģiskās padomes sēdēs: februārī, 

aprīlī, maijā, jūnijā. 

4.2. Pedagoģiskās padomes darba analīze Barkavas struktūrvienībā  

Nr. Plānotais pasākums Izpilde 

1. Iepriekšējā mācību gada mācību un 

audzināšanas darba analīze .Uzdevumi 

nākošajam mācību gadam. 

 

Jautājums apspriests 2017./2018. mācību 

gada 1. pedagoģiskās padomes sēdē augustā 

2. Par Jauniešu garantijas projekta 

izglītojamo pielaišanu pie kvalifikācijas 

eksāmenu praktiskās daļas kārtošanas 

Jautājums skatīts un analizēts 2017. gada 

oktobrī. 

3. Veselības un cilvēkdrošības jautājumi, un 

atbildīga attieksme un rīcība  ikdienas 

situācijās. 

Jautājums skatīts un analizēts 2017. gada 

novemrī. 

4. Mācību programmu aktualizācijas 

jautājumi. Semestra mācību un 

audzināšanas jautājumi. 

Mācību dokumentācijas sakārtošanas 

kvalitāte. 

Jautājums skatīts un analizēts 2017. gada 

decembrī  

5. Audzēkņu disciplīnas, kavējumu  un 

sekmju jautājumu izskatīšana. 

 

Jautājums skatīts un analizēts 2018. gada 

janvārī . 

6. Apspriest gatavošanos valsts pārbaudes 

darbiem gaitu.  

 

Jautājums skatīts un analizēts 2018. gada 

februārī un aprīlī. 

7. Skolotāja kompetence mācīšanas un 

mācīšanās procesā. 

Jautājums skatīts un analizēts 2018. gada 

martā. 

8. Gatavošanās kvalifikācijas eksāmeniem. Jautājums skatīts un analizēts 2018. gada  

maijā 
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4.3. Iekšējās kontroles darba analīze Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

profesionālās vidējās izglītības nodaļā 

Nr. Plānotais pasākums Izpilde 

1. Kontrolēt iekšējo normatīvo aktu atbilstību 

LR tiesiskajiem aktiem 

 

Iekšējie normatīvie aktu atbilstība tiek 

kontrolēta regulāri, tiek izdarīti grozījumi. Šajā 

mācību gadā izstrādāti 2 jauni iekšējie 

normatīvie akti: “Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

profesionālā vidējā izglītības nodaļā un 

Barkavas struktūrvienībā:”un “Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” 

2. Pārraudzīt mācību metožu pielietošanas 

daudzveidība teorētiskajās un praktiskajās 

nodarbībās 

 

Koledžas administrācija veica mācību metožu, 

mācību satura kontroli 32 mācību nodarbībās 

un 4 audzināšanas stundās. 

3. Kontrolēt patstāvīgo darbu uzdevumu saturu, 

izpildes kvalitāti, vērtēšanu 

 

Veica metodisko komisiju vadītājas, pārrunāts 

metodisko komisiju sēdēs.  

4. Kontrolēt mācību uzskaites un atskaites 

dokumentācijas iesniegšanas un aizpildīšanas 

kvalitāti, un    savlaicīgumu 

2 reizes mācību gadā direktora vietniece veica 

ierakstu kontroli elektroniskajā mācību 

uzskaites žurnālā (ieraksti). Mācību gada 

noslēguma atskaišu iesniegšanas savlaicīgums 

tiek atzīmēts īpaši izveidotā veidlapā 

5. Audzēkņu disciplīnas un kursu 

dokumentācijas aizpildīšanas kvalitātes 

kontrole 

Kontrolē direktora vietniece audzināšanas 

darbā, apspriež audzinātāju metodiskās 

komisijas sēdēs. 

6. Kontrolēt audzēkņu sekmju un disciplīnas 

līmeni. 

Jautājums izskatīts 2 reizes mācību gadā 

pedagoģiskās padomes sēdēs un katru mēnesi, 

izliekot atestācijas 

7. Kontrolēt pedagogu profesionālās 

tālākizglītības plāna izpildi. 

 

Septembrī tiek sastādīts pedagogu 

profesionālās pilnveides plāns, kura izpilde 

tiek kontrolēta mācību gada beigās. 
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8. Kontrolēt pedagoģiskās padomes sēžu 

lēmumu izpildi. 

 

Katrā sēdē tiek kontrolēti iepriekšējā sēdē 

pieņemtie lēmumi. 

9. Kontrolēt audzēkņu individuālos mācību 

sasniegumus, to analīzes gaitu. 

 

Katru mēnesi audzēkņiem tiek izliktas 

atestācijas, kas arī ir  individuālās kontroles 

pamatā. Izstrādāta elektroniski aipildāma 

veidlapa, kas ļauj  analizēt un pārraudzīt  

individuāli audzēkņu vidējo sekmju līmeni  

10. Kontrolēt mācību priekšmetu metodiskās 

komisijas sēdēs pieņemtos lēmumus  

 

Katrā metodiskās komisijas sēdē tiek 

pārbaudīti iepriekšējās pieņemtie lēmumi 

11. Kontrolēt audzinātāju metodiskās komisijas 

sēdēs pieņemtos lēmumus 

 

Katrā audzinātāju metodiskās  komisijas sēdē 

tiek pārbaudīti iepriekšējās pieņemtie lēmumi 

12. Kontrolēt audzēkņu pašpārvaldes un dienesta 

viesnīcas pašpārvaldes sēdēs pieņemto 

lēmumu izpildi 

Katrā sēdē tiek pārbaudīti iepriekšējās 

pieņemtie lēmumi 

4.4. Iekšējās kontroles darba analīze Barkavas struktūrvienībā  

Nr. 
Kontroles 

jautājumi 
Kontroles veids Izpilde 

1. 

Mācību 

priekšmetu 

programmu 

aktualizācija 

Pārskati, pārrunas 
Pedagoģiskās padomes sēde, 

metodisko komisiju sēdes 

2. 

Metodisko 

komisiju darba 

plāni, darbības 

grafiki 

Darba plānu 

apstiprināšana un 

reģistrēšana 

Metodisko komisiju sēdes 

3. 

Mācību grupu 

audzināšanas 

plāni 

Darba plānu 

apstiprināšana 

Audzināšanas darba metodiskās komisijas 

sēde 

4. 
Diagnosticējošie 

darbi: 
Pārbaudes darbi 

Pedagoģiskās padomes sēde, metodisko 

komisiju sēdes 
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I. kurss – 

Būvdarbi, 

Viesnīcu 

pakalpojumi 

 

5. 

Izglītojamo 

personu lietu 

pārbaude 

Pārrunas 
Audzināšanas darba metodiskās komisijas 

sēdes 

6. 

I. kursa 

izglītojamo 

iekļaušanās 

izglītības iestādes 

kolektīvā 

Pārbaudes, aptaujas, 

analīzes 

Audzināšanas darba metodiskās komisijas 

sēde 

7. 

Organizatoriskais 

un audzināšanas 

darbs dienesta 

viesnīcā 

Periodiski ieraksti 

apmeklētāju žurnālā 

Audzināšanas darba metodiskās komisijas 

sēde 

8. Mykoob pārbaude Praktiskās mācības Ieraksti elektroniskajā žurnālā 

9. 
Kvalifikācijas 

prakses norise 

Pārbaudes kvalifikācijas 

prakses vietā 
Metodisko komisiju sēdes 

10. 

Izglītības iestādes 

izglītojamo 

sabiedriskā doma 

Izstrādāta 

struktūrvienības anketa - 

aptauja 

Audzināšanas darba metodiskās komisijas 

sēde 

11. 
Darbs ar mācību 

dokumentāciju 
Ierakstu pārbaude Ieraksti elektroniskajā žurnālā 

12. 

Praktisko mācību 

organizēšana 

izglītības iestādē 

Praktisko nodarbību 

apmeklējumi, izpētes 

darbs 

Praktisko mācību skolotāju metodiskās 

komisijas sēde 

13. 
Mācību kabinetu 

darbs 

Izpēte, analīze, kabineta 

darba plāni 
Metodisko komisiju sēdes 

14. 
Patstāvīgo darbu 

izpilde 
Patstāvīgo darbu izpēte Metodisko komisiju sēdes 

15. 
Audzināšanas 

plānu izpilde 
Ieraksti par izpildi 

Pedagoģiskās padomes sēde 
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16. 
Mācību grafika 

izpilde 
Uzskaite, pārbaude Metodisko komisiju sēdes 

17. 

Dienesta 

viesnīcas istabiņu 

kārtība 

Pārbaudes ar rezultātu 

apkopojumu 
Izglītojamo padome 

18. 

Izglītības iestādes 

sanitārais 

stāvoklis 

Pārbaude Administrācijas sēdes 

19. 

Darbs ar mācību 

dokumentāciju / 

Mykoob 

Teorētisko mācību 

priekšmetu pārbaude 
Ieraksti elektroniskajā žurnālā 

20. 

Profesiju 

konkursa 

nolikuma izstrāde 

Nolikuma apstiprināšana 
Profesionālo mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas sēde 

21. 

Izglītojamo 

sekmes un 

disciplīna 

I. semestra atskaites, 

pārrunas, analīze 
Metodisko komisiju sēdes 

22. 

Grupu 

audzinātāju darbs 

ar sociālā riska 

jauniešiem 

Informācijas vākšana, 

anketēšana 

Audzināšanas darba metodiskā komisija, 

Pedagoģiskās padomes sēde 

23. 

Eksāmenu 

jautājumu 

apspriešana un 

apstiprināšana 

Atbilstība, analīze, 

iesniegšana mācību daļā 

 

Metodisko komisiju sēdes 

24. 

Darbs ar 

izglītojamo 

personības 

attīstīšanu 

Pētnieciskais darbs Pedagoģiskās padomes sēde 

25. 
Darbs ar 

dokumentāciju 
Pārbaude Ieraksti elektroniskajā žurnālā 

26. Bibliotēkas darbs Pārbaude Metodisko komisiju sēdes 
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27. 

Darba 

aizsardzības 

noteikumu 

ievērošana 

izglītības iestādē 

Pārbaude, analīze Metodisko komisiju sēdes 

28. 
Izglītojamo 

sadzīves apstākļi 
Pārbaudes, analīze 

Audzināšanas darba metodiskās 

komisijas sēde, Izglītojamo padomes sēde 

29. 

Kvalifikācijas 

eksāmena 

sagatavošana 

Dokumentu izpēte 
Profesionālo mācību priekšmetu 

metodiskās komisijas sēde 

30. 

Mākslinieciskā 

pašdarbība, sporta 

darbs izglītības 

iestādē 

Nodarbību pārbaude 
Audzināšanas darba metodiskās 

komisijas sēde 

31. 

Grupu aktivitātes 

izglītības iestādes 

sabiedriskajā 

dzīvē 

Pašnovērtējums 
Audzināšanas darba metodiskās 

komisijas sēde, Izglītojamo padomes sēde 

32. 

Izglītojamo 

uzņemšanas plāna 

izpilde 

 Pedagoģiskās padomes sēde 

33. 

III. kursa gatavība 

iziešanai 

kvalifikācijas 

praksē 

Zināšanu vērtējums, 

kavējumu pārskats 
Metodisko komisiju sēdes 

34. 
Pedagogu darba 

pašanalīze 
Aptaujas anketas Pedagoģiskās padomes sēde 

35. 

Metodiskās 

komisijas gada 

darba plāna 

izpildes gaita 

Darba plāna izpildes 

analīze 
Pedagoģiskās padomes sēde 

36. 
Mācību gada 

rezultāti 

Zināšanu vērtējuma 

analīze 
Pedagoģiskās padomes sēde 
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37. 
Kvalifikācijas 

eksāmenu norise 
Piedalīšanās, analīze Gada atskaite 

38. 

Atskaites par 

mācību gada 

darba izpildi un 

analīzi 

Atskaites Pedagoģiskās padomes sēde 

39. 

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveide 

VIIS sistēma 
Pedagoģiskās padomes sēdes, 

metodisko komisiju sēdes 

40. 
Mācību stundu 

hospitēšana 

Mācību stundu 

apmeklējums (10 – 15 

nodarbības) 

Analīze, metodisko komisiju sēdes, 

Pedagoģiskās padomes sēdes 
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5. MĀCĪBU METODISKĀ DARBA ANALĪZE 

5.1.  PVIN Ekonomisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs    

Pagājušā gada galvenie uzdevumi, to izpilde   

Pilnveidot pedagogu prasmes izmantot daudzveidīgas mācību metodes un mācību 

organizācijas formas mācību procesā, uzsākot modulāro apmācību profesionālajā izglītības 

programmā “Komerczinības” kvalifikācijai “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. Organizēt 

pedagogu pieredzes apmaiņu. 

Ar 2017./2018. mācību gadu tika uzsākta modulārā apmācība profesionālās izglītības 

programmā “Komerczinības” kvalifikācijai „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” 1.kursā. Lai 

nodarbības organizētu atbilstoši modulārās apmācības būtībai, pedagogi I.Mārāne, I.Pastare, 

J.Zamarajevs un direktores vietneice IT un tālmācības jomā I.Dubova apmeklēja Lielvārds 

kompetences centra organizētos kursus “Vairāku skolu pedagogu sadarbības prasmes digitālajā vidē 

uz vienotas mākoņrisinājuma platformas bāzes”, kuros tika apgūta mākoņpakalpojumu platforma 

ClassFlow, kura var izmantot organizējot mācību procesu, veidojot mācību saturu, stundas plānu, 

atgriezenisko saiti (formatīvā vērtēšana), skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu un analīzi. 

Pedagogi I. Pastare, V. Jakovele un V.Indāne ieguva jaunas atziņas un prasmes kursos 

“Profesionālās un vidējās vispārējās izglītības programma dabaszinātņu un tehnisko mācību 

priekšmetu saturā apgūstamo jēdzienu modelēšana mākoņrisinājumu vidē”. PVIN pedagogi arī 

apmeklēja kursus “Profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

pieaugušo izglītības īstenošanai”, kuros ieguva prasmes par materiālu veidošanu e-vidē, dažādu e-

platformu un mākoņdisku izmantošanu nodarbībās.  

Tika organizēta pedagogiem praktiska nodarbība par metodiskā paņēmiena “Darbs ar 

tekstu” pielietošanu, organizējot mācību procesu un atgriezeniskās saites iegūšanu un stundu plāna 

izveidi ar tajā iekļautiem formatīvās vērtēšanas uzdevumiem, izmantojot mākoņpakalpojumu 

platformu ClassFlow. 

Metodiskās komisijas sēde tika izskatītas  modulāro nodarbību novērošanā gūtās atziņas 

laika periodā no 01.09. līdz 13.11.2017., kā arī skolotāji dalījās pieredzē modulāro nodarbību 

vadīšanā un metodisko paņēmienu pielietošanā, izvērtēja arī grūtības un riskus.  

Turpināt darbu pie moduļu satura izvērtēšanas un pilnveidošanas modulārajai izglītības 

programmai “Komerczinības” kvalifikācijai “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. 

PVIN darba grupa piedalījās PIKC Valmieras tehnikuma noorganizētajās metodiskajās 

sanāksmēs par modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādi, aprobāciju, īstenošanu un 

metodiskā darba organizēšanu. Šajās sanāksmēs piedalījās arī pārstāvji no VSIA Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas tehnikuma un PIKC Rēzeknes tehnikuma, kuras īsteno profesionālās izglītības 
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programmu “Komerczinības” ar kvalifikāciju mazumtirdzniecības komercdarbinieks. Sanāksmju 

mērķis bija darba grupā vienoties par modulārās profesionālās izglītības programmas parauga 

izstrādi, kā arī apjaust izglītības iestāžu tālākās sadarbības iespējas programmas satura izvērtēšanā 

un aktualizēšanā un izvērtēt modulārās izglītības programmas profesionālā satura kompetenču 

mācību kursu atbilstību profesijas standartam,  iepazīties ar A līmeņa (obligātās daļas) moduļu 

saturu, veikt atbilstošas korekcijas, vienoties par metodiskajiem paņēmieniem un mācību 

organizācijas formām. Darba grupā aktīvi strādāja profesionālo mācību kursu pedagogi, kā arī 

direktora vietnieki un izglītības metodiķi.   

 

39. attēls. Darba grupas sanāksme PIKC Valmieras tehnikumā 

Turpmāk sadarbība turpinājās ar PIKC Liepājas Valsts tehnikumu, kurā notika profesionālās 

izglītības iestāžu metodiskā sanāksme profesionālo iestāžu atbildīgajiem speciālistiem par modulāro 

izglītības programmu kvalifikācijās “Komercdarbinieks” un “Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks” izstrādi un īstenošanu. Sanāksmes mērķis bija metodiskā darba grupā izvērtēt 

modulārās izglītības programmas aprobācijas uzsākšanu, moduļu satura papildinājumiem un 

labojumiem un vienota pārbaudes darba satura izstrāde, noteikt turpmākos darbības soļus modulārās 

izglītības programmas kvalifikācijās “Komercdarbinieks” un “Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks” ieviešanā. 

PVIN Ekonomisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas sēdēs tika izskatīti jautājumi 

par moduļu satura izmaiņām un programmu izstrādi, stundu skaita sadalījumu tēmām un 

apakštēmām moduļos, par mācību procesa organizēšanu un metodiskajiem paņēmieniem un mācību 

organizēšanas formām. 

Iesaistīties darba grupā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanā 

kvalifikācijai „Grāmatvedis” un “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas izglītības metodiķe piedalījās darba grupā centralizēto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanā kvalifikācijai „Grāmatvedis” un viens  
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profesionālo mācību priekšmetu skolotājs piedalījās darba grupā centralizēto profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanā kvalifikācijai “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”. 

1.Iesaistīties profesionālās orientācijas pasākumos koledžā. 

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāji iesaistījās karjeras izglītības plāna realizēšanā, kur 

tika organizētas nodarbības pamatskolu 9.klašu skolēniem, kuru mērķis bija ieinteresēt skolēnus par 

grāmatvedības un komerczinību izglītības programmu realizāciju Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 

2.Organizēt audzēkņiem un pedagogiem patstāvīgo darbu semināru “Patstāvīgi, noderīgi, 

aizraujoši”. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā pirmo reizi tika organizēts pedagogu un audzēkņu patstāvīgo 

darbu seminārs “Patstāvīgi, noderīgi, aizraujoši”.  Pasākuma mērķi bija pedagogu radošās darbības 

veicināšana dažādu patstāvīgo darbu veidu un uzdevumu satura izstrādē un popularizēt pedagogu 

darba  pieredzi un radošo darbību patstāvīgo darbu organizēšanā mācību procesā 3.kursu 

audzēkņiem. 

Mācību gada laikā 3.a un 3.t kursos katrā mācību priekšmetā pedagogs brīvi izvēlētai tēmai 

tika sagatavojis inovatīvu, radošu patstāvīgā darba uzdevumu audzēkņiem. Viens labākais 

izpildītais darbs tika prezentēts seminārā. 3.a kurss prezentēja 7 patstāvīgos darbus mācību 

priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, literatūra,  komercdarbības pamati, darba un saistību 

tiesības, grāmatvedības organizācija un iekšējā kontrole, finanšu un nodokļu grāmatvedība. 3.t kurss 

prezentēja 6 patstāvīgos darbus mācību priekšmetos: matemātika, grāmatvedība un nodokļi, preču 

iegāde un uzglabāšana, profesionālā angļu valoda, preču pārdošanas tehnoloģijas, finanses. 

Pārsteiguma balva par labāko darbu tika pasniegta 3. a kursa audzēkņiem Kristīnei Justei un 

Tomasam Ozoliņam, kuri pedagoga Gunta Vaivoda vadībā izstrādāja un prezentēja patstāvīgo darbu 

(video filmiņu) “Tiesību pārkāpums darba tiesībās”. 

 

40. attēls. 3.a kurss prezentē savu patstāvīgo darbu 
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3.Organizēt pasākumu „Profesiju dienas” IP „Grāmatvedība” un IP „Komerczinības” 

audzēkņiem un aktivizēt sadarbību ar darba devējiem, organizējot ekskursijas un tikšanās ar 

profesijas pārstāvjiem. 

Audzēkņiem, kuri iegūst kvalifikāciju „Grāmatvedis” un „Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks”,  tika noorganizēts pasākums „Profesiju dienas”,  kura mērķis ir audzēkņiem 

iepazīti labāk savu profesiju. Pasākuma ietvaros topošie grāmatveži un mazumtirdzniecības 

komercdarbinieki varēja piedalīties dažādās ar savu profesiju saistītās aktivitātēs un konkursos.  

Viens no konkursiem bija “Uzņēmumu karuselis”, kura mērķis bija radīt iespēju audzēkņiem 

radoši izpausties, veidojot foto, avīžu izgriezumu un informācijas kolāžu par kādu no savas 

profesijas pārstāvētās nozares uzņēmumu. Konkursa rezultātā tika izveidota plakātu-kolāžu izstāde 

par koledžā apgūstamo profesiju nozares uzņēmumiem. Savukārt  radošajā uzdevumā “Kilograms 

profesijas” katrs kurss sagatavoja par savu izvēlēto profesiju saistītu radošu darbu, kurā parādīja 

savas profesijas ikdienu, darba pienākumus, veiksmes, neveiksmes. Profesiju dienas ietvaros 

1.kursu audzēkņi devās ēnot pie savas profesijas speciālistiem, lai labāk iepazītu izvēlēto profesiju 

un darba pienākumus. 

 

41. attēls. 1.a kursa topošās grāmatvedes ēno SIA “Raning” 

Šajās dienās tika organizētas arī ekskursijas uz Jēkabpils Biznesa inkubatoru 3.a un 3.t 

kursam, Valsts ieņēmumu dienestu 3.a kursam un ekskursija uz Rīgu uz Latvijas Skolēnu mācību 

uzņēmumu pasākumu “Cits bazārs” t/c Domina Shopping 2.t kursam. Profesiju dienu ietvaros tika 

organizētas arī AS “Swedbank” nodarbības 1.a un 1.t kursam  par sava budžeta plānošanu un 

uzkrājumu veidošanu un 2.a kursam nodarbība par tematu  “Uzņēmēju un grāmatvežu iespējas 

Swedbank”. Profesiju dienu pēdējā dienā notika noslēguma pasākums, kurā aktīvu dalību dažādos 

radošos un atraktīvos konkursos ņēma visi audzēkņi un arī skolotāji.  

4.Paaugstināt kvalifikācijas prakšu vadīšanas efektivitāti, palielinot prakšu vadītāju atbildību 

un līdzdalību. Kvalifikācijas prakses vietu atbilstības analīze. 
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Regulāri tika veikta kvalifikācijas prakšu norises kontrole - ierakstu regularitāte pedagoga 

kvalifikācijas prakses pārskatā un audzēkņu kvalifikācijas prakses dokumentācijas iesūtīšanas 

pārbaudes regularitāte. Saistībā ar darba vidē balstītu mācību uzsākšanu kvalifikācijai 

mazumtirdzniecības komercdarbinieki, tika veikta uzņēmumu izvērtēšana un pārrunas par mācību 

prakšu nodrošinājumu šajos uzņēmumos. Norise tika analizēta metodiskās komisijas sēdē. 

5.Turpināt darbu ar audzēkņiem, kuriem mācību priekšmetos nav iegūti galīgie vērtējumi 

vai tie ir nepietiekami. Regulāri izvērtēt un analizēt situāciju. 

Šajā mācību gadā turpinājās iesāktais darbs ar audzēkņiem, kuriem mācību priekšmetos nav 

iegūti galīgie vērtējumi vai tie ir nepietiekami mācību priekšmetos iepriekšējos mācību semestros. 

Regulāri tika analizēta un izvērtēta situācija un izskatīta metodiskās komisijas sēdēs, kā arī pieņemti 

lēmumi, kā audzēkņus motivēt uzlabot un iegūt vērtējumus. Īpaša uzmanība šajā mācību gadā tika 

pievērsta 4.a un 4.t kursa audzēkņiem – tika sagatavoti individuālie plāni mācību parādu kārtošanai 

un nosūtītas informatīvās vēstules vecākiem par sekmēm, kas veicināja savlaicīgu sekmju 

uzlabošanu.  

6.Veicināt audzēkņu uzņēmējspēju kompetences attīstīšanu, rosinot tos piedalīties 

profesionālajos konkursos un pasākumos, organizējot mācību ekskursijas un iesaistīties Junior 

Achievement – Young Enterprise Latvija  ekonomiskās izglītības praktisko mācību programmās un 

konkursos un Eiropas Tālmācības vidusskolas profesionālās pilnveides programmā „Panākumu 

Universitāte”. 

Audzēkņi tika informēti un aicināti piedalīties Junior Achievement Latvija ekonomiskās 

izglītības programmās – iesaistīties skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā un Ēnu dienās. 3.t kursa 

audzēkņiem tika organizēti braucieni uz informatīvajiem semināriem, Skolēnu mācību uzņēmumu 

gadatirgiem, kurus rīkoja Junior Achievement Latvija. Tika organizēts skolēnu mācību uzņēmumu 

gadatirgus koledžā un reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus tirdzniecības centrā 

„Sēlija”, kurā piedalījās 34 skolēnu mācību uzņēmumi no dažādām skolām Latvijā. Audzēkņi 

piedalījās arī profesionālās pilnveides izglītības programmā „Panākumu Universitāte”, kuras mērķis 

ir veicināt zināšanu un prasmju attīstīšanu gan uzņēmējdarbības, gan sabiedrisko attiecību 

jomās, klātienē tiekoties ar pieredzējušiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem un kultūras 

sfēras pārstāvjiem.  

Audzēkņi piedalījās profesionālās meistarības konkursā  „Gudrais Grāmatvedis” (iegūta 

1.vieta),  profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkursā “Erudīts 2018”  (iegūta 5.vieta), 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajā konkursā profesionālās izglītības iestādēm 

PROFS 2017 pusfinālā (iegūta 1.vieta), Latvijas profesionālo skolu audzēkņu Biznesa plāna 

konkursā.  
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Lai iepazītos ar uzņēmējdarbības vidi, biznesa ideju attīstību un uzņēmumu darbību, tika 

noorganizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem Valmiermuižas alus darītava, uzņēmumu 

“Ādažu Čipsi”, SIA Maxima Latvija loģistikas centru Ķekavā, Jēkabpils rajona tiesu. Audzēkņi 

piedalījās arī  Biznesa forumā Jēkabpilī, Biznesa inkubatora organizētajā pasākumā “Biznesa ideju 

ģenerēšana”, Mālnavā profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Jauniešu motivēšana 

uzņēmējdarbības uzsākšanai”, seminārnodarbība koledžā par aktualitātēm nodokļu likumu 

grozījumos no 2018.gada un to praktiskā piemērošana, seminārā “Nodokļu aktualitātes mazajiem 

uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem”.  Koledžas audzēkņi piedalījās arī Erasmus+ 

stratēģiskās partnerības projektā “Culinary Caravan on the Move”, kura mērķis bija veidot 

starptautisku e-apmācības uzņēmējdarbības platformu ar “pop up” restorānu moduli, kurā pārstāvēja 

biznesa skolu un audzēkņu galvenais uzdevums bija saistīts ar biznesa plāna, mārketinga u.c. 

aktivitātēm. 

5.2. PVIN IT mācību priekšmetu metodiskās komisijas darbs  

Pagājušā gada galvenie uzdevumi, to izpilde  

1. Uzsākt modulāro apmācību profesionālās izglītības programmās „Datorsistēmas, 

datubāzes un datortīkli” un  „Programmēšana” 

Ar 2017./2018. mācību gadu tika uzsākta modulārā apmācība profesionālās izglītības 

programmu „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” un  „Programmēšana” 1. kursos.  

Tika organizēts pieredzes brauciens uz Jelgavas tehnikumu, kur tika apmeklēta  - hospitēta 

nodarbība profesionālo kompetenču mācību kursā: EIKT pamatprocesi un darbu veidi. Nodarbība 

tika organizēta uz mākoņpakalpojuma balstītu mācību platformu lielvards.classflow.lv.  Šajā vidē 

var veidot skolēniem kontroljautājumus, aptaujas, dažādas aktivitātes, lai nodarbības būtu 

intensīvākas, saistošākas, modernākas. 

Lai nodarbības organizētu atbilstoši modulārās apmācības būtībai, pedagogi I. Dubova, I. 

Pastare un J. Zamarajevs apmeklēja Lielvārds kompetences centra organizētos kursus “Vairāku 

skolu pedagogu sadarbības prasmes digitālajā vidē uz vienotas mākoņrisinājuma platformas bāzes”. 

Savukārt, pedagogi I. Pastare, V. Jakovele un V. Indāne ieguva jaunas atziņas un prasmes 

kursos “Profesionālās un vidējās vispārējās izglītības programma dabaszinātņu un tehnisko mācību 

priekšmetu saturā apgūstamo jēdzienu modelēšana mākoņrisinājumu vidē”. Modulārajā apmācībā  

mākoņvidi savās nodarbībās izmanto V. Indāne, I.Dubova, J.Zamarajevs. 

Tika organizēta IT sēde, kurā tika izskatītas  modulāro nodarbību novērošanā gūtās atziņas 

laika periodā no 01.09. līdz 13.11.2017., kā arī skolotāji dalījās pieredzē modulāro nodarbību 

vadīšanā, izvērtēja grūtības un riskus.  
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2. Organizēt pasākumu „Profesiju dienas” IP „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”,  IP 

„Programmēšana” audzēkņiem un aktivizēt sadarbību ar darba devējiem, organizējot ekskursijas un 

tikšanās ar profesijas pārstāvjiem. 

Jau 9 gadu pēc kārtas tika organizēts pasākums audzēkņiem  „Profesiju dienas”, kuru 

ietvaros notika lekcijas par aktuālām tēmām,  tikšanās ar profesiju pārstāvjiem – uzņēmumu IT 

speciālistiem un programmētājiem, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem Rīgā TIETO LATVIA, kā 

arī RTU karjeras dienu Ķīpsalā apmeklēšana. IP “Datorsistēmas” 1.kursa audzēkņi devās ēnošanā 

uz SIA Datoru centrs un SIA Lattelekom. IP “Programmēšana” 1.kursa audzēkņi devās ēnošanā uz 

programmēšanas uzņēmumu Scandiweb. Visiem IP „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”,  IP 

„Programmēšana” audzēkņiem tika organizētas robotikas nodarbības, kuras vadīja IT uzņēmuma 

“Tomega” robotikas nodaļas pārstāvis.  

 

42. attēls. 3.c kurss robotikas nodarbībās. 

Profesiju dienu mērķis -  reklamēt izvēlēto profesiju. 

3. Organizēt audzēkņiem un pedagogiem patstāvīgo darbu semināru “Patstāvīgi, noderīgi, 

aizraujoši”. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā pirmo reizi tika organizēts pedagogu un audzēkņu patstāvīgo 

darbu seminārs “Patstāvīgi, noderīgi, aizraujoši”, kuru organizēja izglītības metodiķes Ingrīda 

Mārāne un Inguna Pastare.  Pasākuma mērķi: 

 pedagogu radošās darbības veicināšana dažādu patstāvīgo darbu veidu un uzdevumu 

satura izstrādē; 

 popularizēt pedagogu darba  pieredzi un radošo darbību patstāvīgo darbu 

organizēšanā mācību procesā 3.kursu audzēkņiem. 
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Mācību gada laikā 3.kursos katrā mācību priekšmetā pedagogs brīvi izvēlētai tēmai tika 

sagatavojis inovatīvu, radošu patstāvīgā darba uzdevumu audzēkņiem. Viens labākais izpildītais 

darbs tika prezentēts seminārā.  

Kopumā tika prezentēti 16 patstāvīgie darbi mācību priekšmetos: lietišķā matemātika, 

programmēšanas valodas, datu bāzu tehnoloģijas, interneta tehnoloģijas, angļu valoda, matemātika, 

grāmatvedība un nodokļi, latviešu valoda, literatūra, komercdarbības pamati, preču iegāde un 

uzglabāšana, profesionālā angļu valoda, darba un saistību tiesības, grāmatvedības organizācija un 

iekšējā kontrole, finanšu un nodokļu grāmatvedība, preču pārdošanas tehnoloģijas, finanses. 

 

43. attēls. 3.c kurss prezentē savu patstāvīgo darbu. 

4. Piedalīties audzēkņu sagatavošanā  centralizētā eksāmena kārtošanai Informātikā. 

Lai 1. kursu audzēkņiem būtu atbilstošs stundu skaits mācību kursā Informātika un viņi 

varētu kārtot centralizēto eksāmenu, tika aktualizēts mācību plāns ” IP „Datorsistēmas, datubāzes 

un datortīkli” un   IP „Programmēšana”. Centralizēto eksāmenu šajās programmās kārtoja 32 

audzēkņi. 

5. Piedalīties audzēkņu sagatavošanā  lietišķās informātikas olimpiādē „Paskāla ritenis” un 

citos konkursos Latvijas mērogā. 

Izglītības metodiķa vadībā tika sagatavoti 2 audzēkņi dalībai Daugavpils Universitātes 

organizētajā informātikas olimpiādē “Paskāla ritenis”. Saņemti atzinības raksti. 64 dalībnieku 

konkurencē iegūta 11. (Kristaps Briedis)  un 12.vieta (Jānis Glaudiņš). 
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44. attēls 3.c kursa audzēkņi K. Briedis un J. Glaudiņš olimpiādē “Paskāla ritenis”. 

Programmēšanas skolotāja vadībā tika sagatavoti 5 audzēkņi, kas piedalījās skolēnu 

robotikas sacensībās „Siguldas Robotu kauss 2018” Siguldā. Sacensību mērķis - popularizētu 

skolēnu interesi par inženierzinātnēm un robotiku un pilnveidotu bērnu un jauniešu vispārējās un 

speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, kā arī veicinātu robotikas un mehatronikas izglītības 

attīstību Latvijā. Sacensībās piedalījās 345 audzēkņi, kas veidoja 69 komandas. 7 - 12.klašu grupā 

piedalījās 25 komandas, kur JAK audzēkņi attiecīgi ieņēma 3. un 7. vietu. No 2018.gada 24.marta 

līdz 27.martam profesionālo māčibu priekšmetu pedagoga vadībā 4.i kursa audzēknis Lauris Grosu 

pārstāvēja koledžu profesionālās meistarībās konkursā SkillsLatvia 2018, nominācija WEB lapu 

dizains un izstrāde, kur kopvērtējumā ieguva godalgoto 2.vietu starp 9 konkursantiem.  

 

45.attēls 4.i kursa audzēknis L.Grosu profesionālās meistarības konkursā Skills Latvia2018. 

6. Izvērtēt un uzlabot darbu ar audzēkņiem, kuriem mācību priekšmetos ir nepietiekami 

vērtējumi un zems zināšanu līmenis. 
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Intensīvi un plānoti tika organizēts darbs ar 4.i kursa audzēkņiem, kuriem, aizejot 

kvalifikācijas praksē bija nepietiekami vērtējumi. Notika divas informāciju tehnoloģiju sēdes, kurās 

tika izskatīti jautājumi (kopā ar audzēkņiem) par audzēkņu sekmēm un tika izstrādāti rīcības plāni, 

lai novērstu nepietiekamos galīgos vērtējumus. Ieguldītais darbs attaisnojās, jo vērtējumi tika 

uzlaboti līdz kvalifikācijas prakses beigām. 

7. Izzināt, apkopot labāko pedagoģisko pieredzi un veicināt skolotāju sadarbību kopējā 

mācību procesa organizēšanā un pieredzes apmaiņā. 

Vadošie koledžas IT pedagogi piedalījās ikgadējā Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcijas 

konferencē, kura notika Ogrē, kurā pulcējās un pieredzē dalījās skolotāji, skolu vadītāji, izglītības 

atbalsta organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, darba devēji. 

Tika organizēts IT mācību priekšmetu pedagogu pieredzes brauciens uz Jelgavas tehnikumu, 

kur tika vērota mācību nodarbība modulārajā apmācībā un notika tikšanās ar Jelgavas tehnikuma 

vadību par kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu IP „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” un   

IP „Programmēšana”. 

Sadarbībā ar ekonomisko mācību priekšmetu metodisko komisiju tika organizēta praktiska 

nodarbība “Metodiskie paņēmieni un mācību organizācijas formas”, kurā tika apskatīta metodiskā 

paņēmiena “Darbs ar tekstu” pielietošana, organizējot mācību procesu, izmantojot 

mākoņpakalpojumu platformu ClassFlow. Izglītības metodiķi dalījās pieredzē, kā iegūt 

atgriezenisko saiti, izmantojot mākoņpakalpojuma platformas ClassFlow aktivitātes un testus. 

8. Organizēt  IP „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” un  IP „Programmēšana” audzēkņu 

kvalifikācijas prakses un  profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sekmīgu norisi.  

Noritēja sistemātisks, organizēts darbs ar audzēkņiem un kvalifikācijas prakšu vadītājiem 

prakses vietās. Tika organizēta IT sēde, kurā tika izskatītas, akcentētas  noteiktās prasības PVIN 

kvalifikācijas prakses norises un vērtēšanas kārtībā, vērtēta 2016./2017. m. g. KVP 4.i kursa 

dokumentācijas atbilstība PVIN kvalifikācijas prakses un vērtēšanas kārtībai un izstrādāts plāns 

kvalifikācijas prakses norisei un vērtēšanai 4.ic kursā 2017./2018. m.g.  

9. Organizēt tikšanos un pieredzes apmaiņu ar sadarbības partneriem.  

Darba vidē balstīto mācību projekta ietvaros 2017./2018.m.g. praktiskās mācības DVB  sāka 

īstenot izglītības programmas “Datorsistēmu tehniķis” 2.I kurss – 8 audzēkņi.  Pirms tika 

organizētas tikšanās ar sadarbības partneriem LDDK, uzņēmējiem Jēko Serviss un Datoru centrs, 

kurās tika izstrādāti individuālie plāni, sastādīta nepieciešamā dokumentācija un izrunāti aktuālie 

jautājumi. Ar maija mēnesi tika īstenotas praktiskās mācības DVB Lietojumprogrammās un 

Programmēšanas valodās, kas ilga 3 nedēļas.   

10. Organizēt  IP „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” un  IP „Programmēšana” 

audzēkņiem robotikas sacensības.  
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Lai popularizēt audzēkņu interesi par inženiertehniskajām profesijām un robotiku maija 

mēnesī izglītības metodiķes I. Pastares un skolotāja R. Dribas vadībā koledžā tika organizēts “Ring 

MASTER” čempionāts, kurā piedalījās 36 komandas no 1.i, 1.c, 2.ic 3.i, 3.c kursiem. 

Kursu audzēkņi sadalījās komandās, kuras sastāvēja no diviem cilvēkiem.  Cīņas laukumā 

abu dalībnieku uzdevums bija sasniegt pēc iespējas lielāku punktu skaitu.  

Sacensībās pirmo vietu ieguva 1.i kursa komanda “AMD The best” ar 83 iegūtajiem 

punktiem, otro vietu – 1.i kursa komanda “Fortnite nav laba spēle” ar 63 punktiem, trešo vietu 3.c 

kursa komanda “Wnabe”ar 62 punktiem.  

 

46.attēls. 1.i kurss robotikas sacensībās. 

Šīs komandas saņēma pārsteiguma balvas. 
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5.3. PVIN multimediju dizaina mācību priekšmetu metodiskās komisijas 

darbs   

Pagājušā gada galvenie uzdevumi un to izpilde 

1. Gatavoties IP „Multimediju dizains” programmas akreditācijai. 

2018.gada aprīlī notika IP “ Multimediju dizains” vērtēšana, programma tika akreditēta uz 

sešiem gadiem. Akreditācijas komisijas ziņojumā kā iestādes stiprās puses minētas – izglītības 

programmu pēctecība arī augstākās izglītības programmu apguvei, izglītojamo augstie sasniegumi 

konkursos, olimpiādēs un skatēs, psihologa pieejamības nodrošināšana audzēkņiem, audzēkņu 

vecākiem, pedagogiem. Iestādes darbības un izglītības programmas  īstenošanas uzlabošanai, 

komisija norādījusi par nepieciešamību izstrādāt kvalifikācijas darbu vērtēšanas kārtību, nodrošināt 

starpskašu organizēšanu, kurās piedalās darba devēji, izstrādāt profesionālo kvalifikācijas eksāmenu 

jautājumu datu bāzes matricu. Kā ieteikumi minēti arī nepieciešamība noslēgt līgumu par 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, aktualizēt un pārstrādāt izglītojamo drošības instrukcijas un 

ar to iepazīstināšanas kārtību, un noteikt atbildīgo darbinieku karjeras izglītības pasākumu 

koordinēšanai un vadīšanai. 

2. Pilnveidot pedagogu prasmes izmantot daudzveidīgas mācību metodes un mācību 

organizācijas formas mācību procesā profesionālajā izglītības programmā “Multimediju dizains”. 

Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu. Mācību gada laikā profesionālo priekšmetu pedagogi 

apmeklējuši dažādus seminārus un kursus, pilnveidojot esošās un apgūstot jaunas mācību 

organizācijas formas un metodes. Pedagogi I.Vucena un Z.Ozola PIKC “Daugavpils dizaina un 

mākslas vidusskola SAULES SKOLA” piedalījās VIAA organizētajā seminārā “Dizaina nozares 

potenciāls un attīstības perspektīvas”, Z,Ozola apmeklēja ESF projekta “Profesionālās izglītības 

iestāžu efektīva pārvaldība un profesionālās kompetences pilnveide” semināru, A.Žūriņa un 

Z.Ozola piedalījās LNKC un PIKC Nacionālā Mākslu vidusskolas organizētajās praktiskajās 

mācībās “Digitālo mācību un metodisko materiālu veidošana internetā mākslas un dizaina nozarē”, 

I.Vucena un Z.Ozola piedalījās 3.zinātniski-pētnieciskajā mākslas un dizains pedagogu konferencē 

Ukrainā, Hersonā, A.Žūriņa papildināja zināšanas kursos mākslas pedagogiem „Dažādības spēks 

ilustrācijā”. 2018./2019.m.g. lielāka uzmanība jāpievērš profesionālo priekšmetu pasniedzēju 

pieredzes apmaiņas organizēšanai. 

3.Turpināt darbu pie mācību programmu aktualizēšanas, metodiskās un materiālās bāzes 

veidošanas.  

IP “Multimediju dizains” tiek īstenota tikai otro gadu, vairāki mācību priekšmeti vēl tiks 

pasniegt trešajā un ceturtajā kursā. Tiem mācību priekšmetiem, kuri tiek pasniegti pirmajos divos 

mācību gados, balstoties uz realizētajām metodēm un izvērtējot tās, priekšmetu pasniedzēji veica 
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mācību programmu aktualizēšanu. Gatavojoties programmas akreditācijai, tika sakārtotas un 

pilnveidotas priekšmetu metodiskā darba mapes. Regulāri tika plānota un papildināta materiālā 

bāze, uzsākot mācību gadu, tika izveidota un daļēji iekārtota gleznošanas un zīmēšanas studija.  

4.Iesaistīties profesionālās orientācijas pasākumos koledžā. Organizēt pasākumu „Profesiju 

dienas” IP „Multimediju dizains” audzēkņiem un aktivizēt sadarbību ar darba devējiem, organizējot 

ekskursijas un tikšanās ar profesijas pārstāvjiem. 

IP “Multimediju dizains” izglītojamajiem tiek piedāvāts iesaistīties dažādos gan ar 

apgūstamo profesiju, gan redzes loka paplašināšanu saistītos pasākumos un notikumos. Otrais kurss 

novembra mēnesī apskatīja Izstāžu zāles “Arsenāls” ekspozīciju "LNMM jaunieguvumi. 21. 

gadsimts" un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja ekspozīciju “Tapio Virkala. Dzeja stiklā, 

porcelānā un sudrabā.", piedalījās radošajā darbnīcā. 

“Profesiju dienu” ietvaros IP “ Multimediju dizains” pirmā kursa izglītojamie apmeklēja 

izstādi Galerijā “Mans’s” un praktiski darbojās M.Štelmaheres fotostudijā. Attīstot un pilnveidojot 

jauniešos kvalitatīva un vērtīga dizaina domāšanu, otrais kurss apskatīja izstādi "100 priekšmeti no 

Somijas" Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Pēc izstādes apmeklēšanas jaunieši radošajā 

darbnīcā sausās filcēšanas tehnikā veidoja slaveno Muminu ģimenes tēlus, iegūstot jauna pieredzi 

darbā ar formām un vēl neapgūtu materiālu.  

 

47.attēls. Ekspozīcijas “100 priekšmeti no Somijas” apskate DMDM. 
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48.attēls. Praktiska darbošanās ar filcu DMDM. 

 

49.attēls.Otrā kursa Mumini. 

Sadarbojoties ar Jēkabpils Mākslas skolu, tika apmeklēts notikums  “Mazās mākslas dienas 

Madonā”.  
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50.attēls. 2.b kurss “Mazajās Mākslas dienās”  Madonā. 

Mākslas un foto plenēru ietvaros, notika praktiska darbošanās ārpus skolas – fotoplenērs 

Sēlpilī un Līvānos, mākslas plenēri Tadenavā un Jēkabpilī. Z.Ozola Krustpils pamatskolā “Profesiju 

dienās” piedalījās skolēnu karjerizglītībā, popularizējot un stāstot par multimediju dizainera 

profesiju un citām Jēkabpils Agrobiznesa koledžā apgūstamajām profesijām.  

5. Izvērtēt un uzlabot darbu ar audzēkņiem, kuriem mācību priekšmetos ir nepietiekami 

vērtējumi un zems zināšanu un prasmju līmenis. 

Mācību gada laikā pastiprināta uzmanība tika pievērsta audzēkņiem, kuriem mācību 

priekšmetos ir nepietiekami vērtējumi, zems zināšanu un prasmju līmenis. Audzinātāji apkopoja 

informāciju,  izskatīja un analizēja situāciju metodiskās un komisijas un pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Tika arī pieņemti lēmumi, kā situāciju uzlabot un kā audzēkņus motivēt uzlabot vērtējumus. 

6. Veicināt audzēkņu uzņēmējspēju kompetences attīstīšanu, rosinot tos piedalīties 

profesionālajos konkursos un pasākumos, organizējot mācību ekskursijas un iesaistīties Junior 

Achievement – Young Enterprise Latvija ekonomiskās izglītības praktisko mācību programmās un 

konkursos un Eiropas Tālmācības vidusskolas profesionālās pilnveides programmā „Panākumu 

Universitāte”. Audzēkņi veiksmīgi ir iesaistījušies un regulāri apmeklējuši Eiropas Tālmācības 

vidusskolas profesionālās pilnveides programmas „Panākumu Universitāte” organizētos pasākumus 

un tikšanās. Pirmo reizi IP “Multimediju dizains” izglītojamie piedalījās Valsts konkursā Latvijas 

profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. 

Konkursam gatavojās 5 audzēkņi no 1.b un 2.b kursa, izvirzīti 2 labākie -  1.b kursa audzēkne 
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Krista Kristiāna Soltuma un 2.b kursa audzēkne Annija Bērziņa. Audzēknes konkursam gatavoja 

A.Žūriņa.  

 

51.attēls. Valsts konkursā Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina 

izglītības programmu audzēkņiem. 

Diemžēl šajā mācību gadā IP “Multimediju dizains” izglītojamie neiesaistījās Junior 

Achievement – Young Enterprise Latvija ekonomiskās izglītības praktisko mācību programmā, 

tādēļ nākošajā mācību gadā jāveido ciešāka sadarbība ar ekonomisko priekšmetu pasniedzējiem.  

5.4. Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas darba analīze 

Barkavas struktūrvienībā  

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskā komisija, vadītāja – Līga Zaļmeža 

Komisijas sastāvs 

 

Profesionālo priekšmetu skolotāji 

Prioritārie uzdevumi 2017./2018.m.g. 

 

-Kompetencēs balstītas profesionālās izglītības 

īstenošana 

-Mācību procesa pilnveidošana ar aktualitātēm un 

darba vidē balstītām apmācībām 

-Apmaiņas projektos gūtās pieredzes pielietošana 

mācību procesā 

- Sekmēt izglītojamo ieinteresētību par izvēlēto 

profesiju 
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Darba plānojums 

MK sanāksmes (skaits, tēmas u.c.) Šajā mācību gadā notika 10 metodiskās komisijas 

sēdes. Svarīgākās apspriestās tēmas: 

- Gatavošanās starptautiskajiem projektiem, 

to analīze, norises gaita 

- Mācību uzņēmumu aktualizācija skolā, 

ideju ģenerēšana. 

- Kvalifikācijas prakšu norises gaita 

- Jaunu mācību programmu iespēju 

izvērtēšana 

- Praktiskajās apmācībās veikto darbu foto un 

video materiāla izstrāde un regulāra 

ievietošana sociālajos tīklos, mājas lapā. 

- Skolas profesiju konkursa norise, rezultātu 

analīze  

Pasākumi (priekšmetu nedēļas, 

konkursi,olimpiādes,projekti) 

 

Skolā notika profesiju konkurss viesmīlības 

pakalpojumu, lauksaimniecības un būvniecības 

programmu grupu audzēkņiem. 

Skolā organizēta lauksaimniecības 

konference audzēkņiem ar LAD, VAAD 

konsultantu piedalīšanos. 

Tālākizglītības vai pašizglītības darbs 

 

 

Mācību gada laikā skolotāji apmeklēja piedāvātos 

kursus un pilnveides seminārus atbilstoši 

profesijām. 
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Mūsdienu pedagoģisko ideju un 

materiālu izstrādāšana, pieredzes 

apmaiņas un radošās darbības 

pasākumi (darbs pie metodiskās tēmas, 

stundu vērošana u.c.) 

 

 

Apmācības procesā ļoti daudzi skolotāji izmanto IT 

tehnoloģijas, sagatavo prezentāciju materiālus, 

ārzemju literatūru un video materiālus. Skolotāji 

savstarpēji sadarbojas mācību priekšmetos, 

izmantojot abpusējas zināšanas, piemēram, 

informātikas stundās ar informātikas skolotāja 

palīdzību datorprogrammā tika veidota ēdienkarte. 

Stundu vērošana vairāk tika veikta programmā 

viesnīcu pakalpojumi, praktiskajās pamācībās. 

(karsto dzērienu pagatavošana un pasniegšana, augļu 

flambēšana). Stundu vērošana tika veikta arī 

lauksaimniecības un būvdarbu programmās 

praktiskajās apmācībās. Lauksaimniecībā visvairāk 

rudens un pavasara darbos uz lauka, tehnikas 

sagatavošanai darbiem, Būvniecības programmai 

iekšdarbu remontdarbi. 

Darbs ar jaunajiem 

speciālistiem 

 

Visvairāk skaidrojumi par mācību darba 

organizēšanu, dokumentācijas sagatavošanu, tika 

veikti lauksaimniecības programmas skolotājiem, 

kuri kā sava aroda speciālisti pasniedz stundas šajā 

programmā. 

Sanāksmes 

Sanāksmju lēmumi un to 

izpildes kontrole 

 

 

Katrā sanāksmē tika pieņemti lēmumi, par 

konkrētām tēmām.  Katras sanāksmes sākumā tika 

atkārtota pieņemto lēmumu izpilde un turpmākā 

rīcība. 

Informācija, metodiskie materiāli 

MK sadarbība ar skolas 

bibliotēku 

 

 

 

 

Skolotāji sagatavojuši iesniegumus par 

nepieciešamās mācību literatūras iegādi un 

metodiskā mācību nodrošinājuma aprīkojumu, un tā 

iegādes iespējām. Mācību stundas notiek arī skolas 

bibliotēkā, mācību procesā izmantojot pieejamo 

literatūru. 
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Sadarbība ar skolas citām MK 

 

 

 

Vislielākā sadarbība ar audzināšanas MK, jo 

sekmība profesionālajos mācību priekšmetos saistīta 

ar izglītojamo uzvedību, skolas regulāru 

apmeklēšanu. 

Stiprās puses MK darbā 

 

 

 

 

 

- Jaunu ideju ieviešana MK darbībā 

- Liels ieguldījums profesionālās orientācijas 

pasākumos 

- Organizētība starptautisko projektu rīcības 

plāna izstrādē, organizēšanā, izpildē 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 

 

- Regulārāk veikt metodiskās komisijas sēžu 

organizēšanu 

Citi priekšlikumi  

5.5. Koledžas psihologa darba virzieni un to aktualitātes  

Psihologa darba virzieni: 

Darbs ar izglītojamajiem gan individuāli, gan grupās. (Psihologs palīdz izprast, kā 

izglītojamo attīstība ietekmē viņu mācības, uzvedību un attiecības. Palīdz izprast sevi un citus. 

Palīdz risināt konfliktus un domstarpības mācību procesā. Veicina jauniešu personīgo izaugsmi un 

palīdz izprast aktuālos jautājumus, kas saistīti ar karjeru);  

Darbs ar vecākiem. (Palīdz un apmāca kā sadzīvot un veicināt pozitīvu attieksmi ar saviem 

bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi. Kopā ar vecākiem meklē vislabāko 

risinājumu konkrētajā problēmsituācijā. Izglīto vecākus dažādos viņiem aktuālajos dzīves 

jautājumos, kas saistās ar bērnu audzināšanu un savstarpējām attiecībām ģimenē. Strādā individuāli 

un ar vecāku grupām);  

Darbs ar pedagogiem un administrāciju. (Iesaistās un palīdz risināt problēmsituācijas, kuras 

radušās mācību procesa laikā. Piedalās skolas organizētajos pasākumos. Veicina audzēkņu, vecāku 

un pedagogu savstarpējo sadarbību. Sniedz psiholoģisko atbalstu spriedzes/ krīzes situācijās);  

Darbs ar pašvaldības institūcijām. (Sadarbojas ar  institūcijām atkarības profilakses 

jautājumos: bāriņtiesa, policija un sociālie dienesti.  Realizē preventīvi/ profilaktisko darbu ar 

audzēkņiem vai grupām, lai mazinātu atkarību izraisošu vielu lietošanu jauniešu vidē);  
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Darbs ar sevi. Pašpilnveide/ pašizglītošanās. (Analizē savus darba rezultātus. Meklē jaunas 

un pilnveido esošās darba metodes. Ceļ savu profesionālo kvalifikāciju regulāri izglītojoties.)          

Paveiktais darbs 2017./2018.m.g. 

Darbs ar izglītojamajiem gan individuāli, gan grupās. Individuālās konsultācijas 

tika sniegtas 23 audzēkņiem, un 3 studentiem (astoņiem jauniešiem tika nodrošinātas konsultācijas 

ilgstoši, respektīvi visu mācību gadu). Aktuālie jautājumi mācību procesā izvirzījās: 1. kursa 

audzēkņiem- adaptācijas jautājumi; mācību sekmes un kavējumi; mērķu formulēšana; savstarpējās 

attiecības un konfliktsituācijas grupā un starp indivīdiem; personīgās problēmas socializācijas 

procesā; atkarības problēmas; attiecības ar vecākiem/ pedagogiem; karjeras plānošana u.c. Kā arī 

visa mācību gada garumā tika uzlaboti un gatavoti metodiskie materiāli, kas 

sekmētu jauniešu pozitīvu attieksmi pret veselību (sekmējošie faktoriem un noraidošie). Informācija 

periodiski tika izvietota uz stendiem pie psihologa kabineta.   

Tika novadīta jauniešiem izglītojoša lekcija no 1- 4 kursam (internāta telpās) par tēmu: 

“Veselības un labas pašsajūtas galvenie pamatprincipi”, lai sekmētu pozitīvu attieksmi pret 

veselību. Tika diskutēts par garīgo, emocionālo, sociālo un fizisko veselību, tās ietekmi uz 

jauniešiem. Diskutējām arī par lietderīgām brīvā laika pavadīšanās iespējām.  Piedalījos un 

atbalstīju pašpārvaldes organizētos pasākumus jauniešiem, kā piemēram: “Kopā mēs varam…”u.c. 

Kā arī 2. kursa grupā tika runāts un diskutēts par jautājumiem, kas saistās ar pozitīvu attiecību 

veidošana ar pedagogiem un vecākiem. Savukārt 1.kursa grupās tika diskutēts par 

jautājumiem: Adaptācijas problēmas un iespējas. Saskarsmes jautājumi.     

Līdzdarbojos audzinātāju anketas adaptācijas jautājumu izstrādē.    

Darbs ar vecākiem. Individuālās konsultācijas tika sniegtas sešiem vecākiem viņu aktuālajos 

jautājumos un problēmsituācijās ar bērniem. Informācijas apmaiņa starp vecākiem 

par bērnu uzvedību, savstarpējām attiecībām ar kursabiedriem un pedagogiem deviantas uzvedības 

gadījumos, par viņu sekmēm un sasniegumiem utml. Kā arī dažiem vecākiem tika sniegtas 

individuāls konsultācijas pa telefonu, jo ne visi var atbraukt uz skolu. Piedalījos vecāku sapulcē ar 

tēmu: “Lai mans bērns būtu laimīgs…” Tika izveidots arī buklets vecākiem, kurš tika 

izdalīts 1.kursa audzēkņu vecākiem kopsapulcē. Kā arī visa gada garumā tika uzlabots un strādāts 

pie metodisko materiālu izstrādes vecākiem. Kā piemēram: “Cieņpilna izturēšanās pret bērnu- 12 

soļu tehnika”; “Dzīvesspēka prasmju apgūšana- atbalsts vecākiem” u.c.  

Darbs ar pedagogiem un administrāciju. Visa gada garumā tika sniegts psiholoģiskais un 

konsultatīvais atbalsts pedagogiem, kuriem tas bija nepieciešams, lai skolā valdītu abpusēji pozitīvs 

psiholoģiskais mikroklimats. Piedalījos skolas organizētajos pasākumos. Kā arī pati 

piedalījos pasākumu organizēšanā, kā piemēram “Profesijas dienas” Tika organizēta izglītojoša 

sapulce pedagogiem, ar mērķi uzlabot mācību procesa kvalitāti un izprast kas ir mācību  atbalsta 
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pasākumi, kā tos atpazīt. Piedalījos visa gada garumā pedagoģiskajās sēdēs. Līdzdarbojos ar 

administrāciju dažādu jautājumu risināšanā.  

Darbs ar pašvaldības institūcijām.  Iesaistījos dažādu jautājumu risināšanā ar dažādu 

pašvaldību sociālajiem dienestiem, kas bija saistīti ar mūsu skolas jauniešiem, 

jauniešu emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšanu. Sadarbojos ar valsts 

policijas pārstāvjiem lielākoties par jautājumiem, kas saistīti ar preventīviem pasākumiem atkarību 

novēršanā(smēķēšanas un alkohola problēmas). Kā arī tika nodrošinātas 

diviem jauniešiem atbalsta konsultācijas/ pārrunas, kuras tika vērstas uz preventīvu darbu pret 

vardarbības izplatīšanos skolā. 

Darbs ar sevi. Visa gada garumā piedalījos Jēkabpils psihologu un psiholoģijas skolotāju 

MA sanāksmēs. Apmeklēju izglītojošus kursus, seminārus, iesaistījos dažādos projektos un 

līdzdarbojos pasākumos, lai pilnveidotu psihologa profesionālo kompetenci. Līdzdarbojos visa gada 

garumā kā “Radošuma pils” trenere daloties ar savām inovatīvām idejām dažādās Latvijas pilsētās, 

kā piemēram, Valmiera, Rīga, Daugavpils, Balvi, Pļaviņas u.c., reklamējot arī 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžu.  

Pabeidzu studēt “Kosmozofijas institūtā-Saskarsme ” Astropsiholoģiju, 

un turpinu studijas Daugavpilī- maģistrantūrā, Izglītības psihologs. Veicu sava darba pašrefleksiju, 

kā arī visa gada garumā meklēju dažādas inovācijas, kuras varētu uzlabot citu un savu dzīves 

kvalitāti.   
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6. AUDZINĀŠANAS DARBA ANALĪZE JĒKABPILS AGROBIZNESA 

KOLEDŽAS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS NODAĻĀ 

6.1. Pagājušā gada galvenie uzdevumi, to izpilde  

1. Radīt iespēju domāt un rīkoties patstāvīgi, uzņemoties atbildību par savu rīcību. 

2. Veidot pozitīvas attiecības starp ģimenes locekļiem, grupas un skolasbiedriem. 

3. Apgūt prasmes sadarboties ar vienaudžiem un dažādu paaudžu cilvēkiem. 

4. Izprast un respektēt citu cilvēku atšķirības un vajadzības. 

5. Stiprināt patriotismu, lojalitāti un piederību skolai, novadam, pilsētai, valstij un gatavoties 

Latvijas Republikas 100 gadadienai. 

6. Apgūt prasmes iesaistīties daudzveidīgā sabiedriskajā darbībā un veidot priekšstatus pa 

pilsoniskās līdzdalības iespējām. 

7. Veidot izpratni par savām un citu tiesībām un pienākumiem un to ievērošanu. 

8. Analizēt savu pieredzi un attīstīt kritisko spriestspēju par sabiedriskajiem procesiem, 

veidot tolerantu attieksmi pret citādo sev līdzās. 

9. Attīstīt prasmes, atbildību un pilnveidot kompetences ilgtspējīgas attīstības jautājumos. 

10. Apzināties mācību, darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi karjeras izvēles 

procesā. 

11. Veidot prasmi salīdzināt un samērot personiskos sasniegumus un īpašības ar tiem 

nosacījumiem, kas nepieciešami tālākai izglītības turpināšanai un savas karjeras veidošanai. 

12. Attīstīt prasmes, kas nepieciešamas savas karjeras attīstības plānošanā, lai sekmīgi 

konkurētu darba tirgū. 

13. Apgūt iemaņas un prasmes, kas palīdzētu pieņemt atbildīgus lēmumus savai fiziskai, 

psihiskai un sociālai attīstībai. 

14. Sekmēt izglītojamajo atbildību lēmumu pieņemšanā savas un līdzcilvēku drošības 

nodrošināšanā. 

Analīze: secinājumi, panākumi, problēmas 

1. Grupu audzinātāji piedalījās Audzinātāju metodiskās komisijas plāna izveidošanā, 

iesniedzot priekšlikumus par jautājumiem, kuri jāpārrunā metodiskajā komisijā, piedāvāja savu 

pieredzes apmaiņas tēmu un grupas audzināšanas atklātās stundas tēmu un laiku. 

2. Iepazināmies ar normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar audzināšanas procesu un   

izmantojām   audzināšanas darbā:  

- IKVD “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, Rīgā 2017.gada 28.aprīlī, 

- Projekta SAM 8.3.4.  “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 

un intervences pasākumus” dokumentu aizpildīšanas kārtību, 
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- Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.  

3. Kursa audzinātājs, sadarbojoties ar grupas audzēkņiem, izstrādāja audzināšanas darba 

plānu mācību gadam, tajā pat laikā, izmantojot VISC ieteikto, kā katru no audzināšanas jomām 

attīstīs perspektīvē, turpmākajos mācību gados. 

4. Audzinātāju metodiskās komisijas sēdēs ir pārrunāts un pēc tam realizēts ikdienas darbā: 

 kursa audzinātāju darba mapes “Portfolio” veidošanas un pildināšanas principi, visu 

mācību gadu informāciju par sadarbību ar vecākiem audzinātāji fiksē e-žurnālā Mykoob. 

 1.kursu audzinātāji informē priekšmetu skolotājus par audzēkņu īpašajām vajadzībām, ja 

tādas pastāv, kā arī  noskaidro audzēkņu veiksmes un to, kas būtu jāpilnveido, lai mācību process 

būtu veikmīgs.  

 pilsoniskās audzināšana norit veiksmīgi pamatojoties uz IKVD dokumentu “Par svētku, 

atceres un atzīmējamām dienām” un sadarbībā ar grupu audzinātājiem un audzēkņiem gatavot 

pasākumus: Valsts svētku svinīgo pasākumu, kas bija veltīts Latvijas Republikas 99. gadadienai, 

Lāpu gājiens, barikāžu laika notikumu atcerei; 

  grupu audzinātāji individuālās pārrunās ar audzēkņiem pārrunā morāles normas un  

uzvedības kultūras jautājumus. Individuālais darbs ar audzēkni kļūst par audzinātāja darba galveno 

sastāvdaļu; 

 kursu audzinātāju savstarpējās sadarbības turpināšana organizējot kopīgas audzināšanas 

stundas, piemēram 

 1.a un 4.a kurss – 4.a kursa grāmatvedes stāstīta, kas jāņem vērā mācoties grāmatvedību, 

 1.ic un 2.a kurss – Latvijas Republikas 99. gadadiena, 

 1.t un 4.t kurss – 4.t iepazīstināja ar komerdarbības specialitāti; 

  kursu tematiskajās sapulcēs audzinātāji kopā ar audzēkņiem pārrunāja audzēkņu karjeras 

ieceres, aktīvi piedalījās dažādos pasākumos; 

 kursa audzinātāji dalījās savā pieredzē par  pasākumu, ekskursiju, izstāžu un pārgājienu 

plānošanu un organizēšanu; 

 kursa audzinātāji dalījās pieredzē, kā organizēt darbu ar vecākiem, kā organizēt vecāku 

sapulces kursos. 

5. Metodiskās komisijas sēdēs tika analizēti: 

 metodiskās komisijas nolikums, kārtība, kādā informē valsts iestādes par audzēkņu 

neierašanos skolā un šo dokumentu aktualizēšana; 

 atklāto audzināšanas stundu norise – pieredze un ieguvumi. Atklāto audzināšanas stundu 

noorganizēja 1.a, 4.a, 1.t, 4.t un 1.i kursi; 
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 tikšanās ar projekta SAM 8.3.4.  “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus” jeb “Pumpurs” pārstāvjiem; 

 audzēkņu mācību sasniegumi, kā arī tas, kas jāņem vērā darbā ar konkrēto mācību grupu, 

lai sasniegtu pozitīvu rezultātu; 

 audzēkņu iekļaušanās ārpus nodarbību procesā – sporto audzēkņi, kas vēlas, ansamblī 

dzied no 12-14 meitenes. Audzēkņi  izteikuši vēlēšanos, lai darbotos arī citi pulciņi; 

 1.kursu audzēkņu adaptācijas norise mācību iestādē un dienesta viesnīcā – aktuālie 

jautājumi un problēmas; 

 dienesta viesnīcas audzinātāji organizē lekcijas un pārrunas par aktuāliem jautājumiem 

pieaicinot speciālistus, organizē dažādus konkursu, dzejas vakarus un citus pasākumus, lai 

pilnvērtīgāk tiktu izmantots audzēkņu brīvais laiks. 

 

52.attēls.Veselības nedēļas pasākums Jēkabpils Mežaparkā 

6.Tika organizēts profesionālais konkurss, piemēram, „Profesiju dienas”, sporta pasākumi, 

piemēram,  ”Sporta diena”, “Veselības diena” “Volejbola turnīrs” un konkurss  “Kursu sacensības”. 

Audzēkņi piedalījās starpskolu konkursos un vispārizglītojošo priekšmetu olimpiādēs, gūstot tajās 

labus rezultātus. Audzēkņu “portfolio” tika papildināti ar diplomiem, pateicībām, atzinības rakstiem 

un citiem panākumus apliecinošiem dokumentiem. 
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53. attēls. Audzēkņu pašpārvaldes prezidente E.Kropa  stāsta kursu sacensību noteikumus 

7.  Audzēkņi piedalījās Zemgales novada profesionālo skolu radošā pasākuma „Radi. Rādi. 

Raidi” Ogres PICK Vecbebros, sktuves runas konkursā Jelgavā. 

 

54. attēls.Skatuves runas konkurss Jelgavā 

8. Koledžas audzēkņi piedalījās projektā “Latviešu filmu latvijas simtgadei” un skatījās 

filmu “Bille” – filmu noskatījās 160 audzēkņi. 

9. Audzinātāji kopā ar audzēkņiem organizēja kultūras pasākumus, kā arī apmeklēja 

pasākumus gan koledžā, gan pilsētā, gan Latvijā. 

10. Sadarbību ar audzēkņu vecākiem galvenokārt veic grupas audzinātājs. Tika organizēta 

vecāku sapulce 1. kursu audzēkņu vecākiem. Vecāki aptaujas anketu aizpildīja elektroniski. 

11. Mācību gada sākumu tika izveidots Karjeras izglītības plāns, kas apvieno visus 

pasākumus, kas saistīti ar karjeras izglītību. 
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12. 2018/.2019. mācību gadā īpaša uzmanība jāpievērš pasākumu sagatavošanai Latvijas 

Republikas 100.gadadienai. Jāturpina un jāpaplašina darbība projektā SAM 8.3.4.  “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” jeb 

“Pumpurs”. Jāiesaitāsm projekta “Skolas soma” aktivitātēs. 

6.2.  Audzināšanas darba analīze Barkavas struktūrvienībā  

Valsts izglītības satura centra prioritātes izglītības procesa pilnveidei mācību un 

audzināšanas darbā vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā: 

1.Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un 

pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.  

2.Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, 

turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam jaunietim līdzdalības iespējas.  

3.Motivēt jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma 

apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo 

individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē.  

4.Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu 

izglītībā. 

2017.2018.m.g. audzināšanas darba uzdevumi 

1.Sadarbības veidošana ar visām audzināšanas darbā iesaistītām personām izglītības iestādē 

(grupu audzinātāji, pedagogi, pedagoģiskie darbinieki) un ārpus tās (vecāki, izglītojamā likumiskie 

pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, policijas pārstāvji, darba devēji, sadarbības partneri un citi), 

izmantojot tādas audzināšanas darba formas kā tikšanās, individuālas pārrunas, lekcijas, ekskursijas 

u.c. 

2.Aktīvs pedagoģiskais darbs ar izglītojamajiem, lai paaugstinātu mācību rezultātus un 

samazinātu skolas un dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus, neattaisnoti 

kavēto stundu skaitu. 

3.Jautājumu aktualizēšana par izglītojamo veselību, kā kopveselumu, dzīves kvalitāti, 

atkarību veicinošajām vielām, seksuālo un reproduktīvo veselību, cilvēku tirdzniecību, terorismu, 

bēgļiem, rosināt uz diskusiju un pareizu lēmumu pieņemšanu. 

4.Izglītojamo atbildības veicināšana saskaņojot ar saviem pienākumiem un tiesībām, 

akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru. 

5.Patriotiskuma attīstīšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sekmējot cieņu pret Latvijas 

valsti, tautu, tās kultūru un tradīcijām.  

6.Izglītības iestādes tradīciju turpināšana un izkopšana, pozitīva skolas tēla veidošana. 
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7.Reklāmas un karjeras pasākumu savlaicīga plānošana un izpilde, iesaistot audzēkņus un 

mudinot uz iniciatīvu. 

8.Savlaicīga, izsmeļoša, atraktīva informācijas izvietošana skolā, ievietošana mājas lapā, 

presē un citur. 

9.Profesiju konkursu pasākuma formāta maiņa – pastiprināta uzmanība, akcentēšana, 

svarīguma piešķiršana un darba devēju, sabiedrības uzmanības piesaistīšana. 

Audzināšanas darba izvērtējums, analīze, secinājumi: 

1. Audzināšanas darbs noritēja balstoties uz audzināšanas, audzināšanas metodiskās 

komisijas, dienesta viesnīcas, audzinātāju grupu un ārpusstundu darba plāniem 2017./2018. mācību 

gadam. 

2.Šinī mācību gadā noritēja veiksmīga sadarbība ar visām audzināšanas darbā iesaistītām 

personām izglītības iestādē (grupu audzinātāji, pedagogi, pedagoģiskie darbinieki) un ārpus tās 

(vecāki, izglītojamā likumiskie pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, policijas pārstāvji, darba devēji, 

sadarbības partneri un citi). 

3.Tūlītēja konfliktu risināšana, problēmu apzināšana un dažādu situāciju izvērtēšana 

nodrošina veiksmīgu audzināšanas darba norisi. 

4.Pievērsta pastiprināta uzmanība kvalitatīvam, vispusīgam, informatīvam, izzinošam 

audzināšanas darbam audzināšanas stundās un dienesta viesnīcā (audzināšanas stundu un 

pēcpusdienu tematika - dzīves kvalitāte, atkarību veicinošās vielas, seksuālā un reproduktīvā 

veselība, cilvēku tirdzniecība, terorisms, bēgļi, atbildība, izglītība rosināt uz diskusiju un pareizu 

lēmumu pieņemšanu). 

5.Veicot aktīvu pedagoģisko darbu un preventīvos pasākumus ar izglītojamajiem, tika 

samazināti skolas un dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi.  

6.Ģimenes un grupas audzinātāja sadarbība, cieņa no skolotāju puses pret izglītojamajiem 

sekmē izglītojamo iekļaušanos skolas vidē un mācību procesā, sekmē audzēkņu aktivitāti 

ārpusstundu aktivitātēs. 

7. Interešu izglītība sniedz izglītojamajiem emocionālu komfortu, līdzsvaru, apmierinājumu, 

prieka sajūtu un iespēju intelektuālai izaugsmei, ja tā ir mērķtiecīga, sistemātiska, kvalitatīva un labi 

izplānota.  

8.Vispusīgas, izglītojošas informācijas sniegšana, dažādu pasākumu un aktivitāšu 

organizēšana Latvijas simtgadi gaidot – izglītojamajos tiek sekmēta patriotiskuma attīstīšana, 

pilsoniskās līdzdalības veicināšana, audzināta cieņa pret Latvijas valsti, tautu, tās kultūru un 

tradīcijām.  

9.Nodrošinot labvēlīgu pedagoģisko un sociālpsiholoģisko vidi dienesta viesnīcā tiek 

veicināta izglītojamo iniciatīva aktīvam ārpusstundu darbam.  
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10. Dažādu konkursu, pasākumu, aktivitāšu organizēšana pamatskolu un profesionālo skolu 

izglītojamajiem, dažādiem interesentiem – lieliska reklāma par skolu, iespēja pamatskolu 

izglītojamajiem izvēlēties mūsu skolu, kā nākamo mācību iestādi. 

11. Vecāku nevēlēšanās piedalīties bērna audzināšanā uzliek papildus pienākumus grupu 

audzinātājiem individuālam darbam ar izglītojamajiem, dažādu problēmu atrisināšanai. 

12.Pievēršot pastiprinātu uzmanību pirmo kursu adaptācijas procesam dienesta viesnīcā, 

skolā un grupā samazinājušās konfliktsituācijas un atrisinātas problēmas. 

13. Skolas tradīciju turpināšana un izkopšana – būtisks priekšnoteikums pozitīva skolas tēla 

veidošanā. 

14.Interesants un atraktīvs interešu izglītības piedāvājums un regulāru, atraktīvu un 

interesantu pasākumu organizēšana skolā, grupā veicina izglītojamo pozitīvu attieksmi pret skolu un 

veicina izglītojamo iniciatīvu un aktīvu darbību. 

6.3. Audzināšanas darba metodiskās komisijas darba analīze Barkavas 

struktūrvienībā  

Audzināšanas metodiskā komisija Maija Opincāne 

(MK nosaukums, MK vadītājs) 

Komisijas sastāvs 

 

 

 

JAK Barkavas struktūrvienības vadītāja S. Smeltere                           

JAK Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece 

izglītības jomā S. Zepa 

JAK Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece 

audzināšanas jomā R.Sondore  

Grupu audzinātāji 

Dienesta viesnīcas audzinātāja L. Deksne 

 

Prioritārie uzdevumi 2017./2018.m.g. 

 

 

 

 

 

    Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās 

identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās 

kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski 

nozīmīgos notikumos, aktivitātēs. 

    Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību 

ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas 

līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības 

drošību 

    Radīt iespējas izglītojamajiem pilsoniskai 
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līdzdalībai skolas un vietējās kopienas izglītības 

un kultūrvides veidošanā. 

    Izglītot skolēnus par skolas sociālās un 

fiziskās vides uzlabošanas nepieciešamību, 

pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un 

cilvēkdrošības jautājumiem, attīstīt atbildīgu 

attieksmi pret savu rīcību un citiem 

līdzcilvēkiem 

      Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties 

interešu izglītības programmās, domājot par 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 

saturīgu brīvā laika pavadīšanu 

    Radošas un zinātkāras personības attīstīšana, 

kas mērķtiecīgi virzās uz izaugsmi  

profesionālajā jomā un spēj veikt pašvērtējumu. 

Darba plānojums 

MK sanāksmes (skaits,tēmas u.c.) 
 Notikušas 10 sanāksmes: 

1. Aktualitātes un prioritātes audzināšanas darbāun 

interešu izglītībā 2017./2018.mācību gadā. 

2. Organizatoriskais un audzināšanas darbs 

dienesta viesnīcā, pirmā kursa adaptācija. 

3. Pirmā kursa adaptācijas vērtējums, problēmu 

analīze un to risinājums. 

4. Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana 

( patriotisma jūtu attīstīšana, pilsoniskās 

līdzdalības veicināšana, cieņa pret  Latvijas 

valsti, tautu, tās kultūru un tradīcijām), 

gatavošanās Latvijas simtgadei. 

5. Uzvedības un saskarsmes kultūra skolā, 

sabiedrībā. 

             Izglītojamo tiesības un pienākumi. 

6. Izglītojamo sekmes, disciplīna un nodarbību 

apmeklējums. 

7. Sadarbības veicināšana ar darba devējiem. 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana kā garīgās 
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un fiziskās veselības pamats. 

Atkarību profilakse. 

8. Skolotāju un vecāku dialoga  

veicināšana izglītojamo audzināšanas un mācību 

rezultātu  paaugstināšanā. 

9. Radošas un zinātkāras personības attīstīšana 

(interešu izglītība un izglītojamo iesaistīšanās 

ārpusskolas pasākumos).   

10. Audzināšanas darba rezultāti un to izvērtējums, 

uzdevumi nākošajam mācību gadam. 

Bibliotēkas darba analīze, pašvērtējums. 

Pasākumi (priekšmetu nedēļas, konkursi, 

olimpiādes, projekti) 

 

 

 

 

Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties, organizēt, 

vadīt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem 

grupā, skolā. Iesaistīties skolas vides sakopšanā. 

Svarīgākie pasākumi:  

Lekcijas;  

Profesiju konkursi;  

Valsts svētki;  

Gadskārtu svētki;  

Tematiskie pasākumi;  

Mācību ekskursijas.  

Ikvienam jaunietim tiek dota iespēja brīvajā 

laikā darboties sporta zālē, svaru zālē, Skola piedalās 

rajona organizētajās un AMI sporta kluba organizētajās 

sacensībās. 

 Nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši skolas iespējām 

un izglītojamo vajadzībām.  

Tālākizglītības vai pašizglītības darbs 

 

 

 

Grupu audzinātāji regulāri apmeklē kursus un 

seminārus, piedalās profesionālajos konkursos un 

semināros, metodiskajās sanāksmēs, darbojoties 

metodiskajās apvienībās, konferencēs pilnveido savu 

profesionālo meistarību.  

 

Mūsdienu pedagoģisko ideju un materiālu 

izstrādāšana, pieredzes apmaiņas un 

Izstrādāts skolas ārpusstundu darba plāns, kā arī grupu 

un dienesta viesnīcas audzināšanas darba plāni.  audzi 
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radošās darbības pasākumi (darbs pie 

metodiskās tēmas, stundu vērošana u.c.) 

 

Pilnveidot izglītojamajiem uzvedības, kultūras un 

saskarsmes prasmes;  

 

Darbs ar jaunajiem speciālistiem Regulāri notiek diskusijas, darbs ar vecākiem, 

individuāls darbs ar izglītojamajiem, audzināšanas 

sēdes, izglītojamo izpētes darbs, tematiskas sapulces. 

 

Sanāksmes 

Sanāķsmju lēmumi un to izpildes 

kontrole 

 

 

 

 

 

 

 

Kārtā sanāksmē tie pieņemti lēmumi, kā arī 

sekots līdzi to izpildei. 

Audzināšanas darba rezultātu izvērtēšana notiek 

pēc noteiktas sistēmas. Tiek apkopoti visi rakstītie 

dokumenti, uzklausīti pedagoģisko darbinieku 

ieteikumi, ņemtas vērā izglītojamo vēlmes un citu 

izglītības iestāžu pieredze audzināšanas darba 

organizācijā. 

Grupas audzinātājs, sadarbojoties ar pārējiem 

pedagogiem, skolas administrāciju, risina ar izglītojamo 

personības veidošanu un attīstību saistītus jautājumus, 

rūpējas par psiholoģiski labvēlīgu mikroklimatu grupā, 

veido grupas kolektīvu. Skolā ir noteikti grupas 

audzinātāja pienākumi un tiesības. 

Tiek izstrādāta grupas audzinātāja stundu 

programma. Tajā ietverti temati: 

Es ģimenē, skolā, grupā, valstī; 

Sabiedriskā līdzatbildība; 

Sevis izzināšana un pilnveidošana; 

Drošība; 

Veselība un vide; 

Karjeras izglītība. 

Audzinātāju darbs ar audzināmo grupu tiek 

izanalizēts, izvērtēts audzināšanas sēdē reizi mēnesī. 
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Informācija, metodiskie materiāli 

MK sadarbība ar skolas bibliotēku 

 

 

 

 

 

Regulāra sadarbība ar skolas bibliotēku. 

Bibliotēkas grāmatu krājums tiek papildināts ar 

nepieciešamo metodisko literatūru. 

 

Sadarbība ar skolas citām MK 

 

 

 

Notiek sadarbība ar skolas citām MK. 

 

Stiprās puses MK darbā 

 

 

 

 

 

Pedagogi un grupu audzinātāji, nepieciešamības 

gadījumā var sniegt izglītojamajiem atbalstu;  

 Dienesta viesnīcas skolotāja sadarbība ar grupu 

audzinātājiem;  

 Skolā organizēti informatīvie pasākumi, lekcijas 

ar pašvaldības policijas darbinieku piedalīšanos;  

Izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar 

atbilstošajām instrukcijām un par to parakstās sekmju 

žurnālā vai darba drošības žurnālā;  

 Izglītības programmās ir iekļauts mācību 

priekšmets „Darba aizsardzība”;  

 Ir izvietota informācija par to, kā izsaukt ātrās 

palīdzības un drošības dienestus  

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 

 

 

 

 

Turpināt darbu pie mācību procesa pilnveides, lai 

tiktu nodrošināts efektīgs darbs ar izglītojamajiem, kuriem 

ir mācīšanās un uzvedības traucējumi vai ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu.  

Citi priekšlikumi 

 

 

Aktualizēt interešu izglītības programmu 

piedāvājuma atbilstību vēlmēm;  

Pilnveidot izglītojamajiem uzvedības, kultūras 
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un saskarsmes prasmes;  

Labās prakses popularizēšana audzināšanas 

procesā.  

6.4. Bibliotēkas darba vadība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas profesionālās 

vidējās izglītības nodaļā  

Pagājušā gada galvenie uzdevumi, to izpilde 

1. Nodrošināt visus Koledžas audzēkņus un studentus ar koledžā īstenojamās izglītības 

programmās paredzētās vielas apguvei nepieciešamo mācību un zinātniski pētniecisko literatūru 

vispārizglītojošos un profesionālajos mācību priekšmetos. 

2. Uzturēt kārtībā koledžā esošo grāmatu un metodisko materiālu fondu. 

3. Papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar jaunāko mācību literatūru. 

4. Nodrošināt pieeju jaunākajiem preses izdevumiem. 

Uz 2018.gada 1.jūliju bibliotēkas fondos esošo grāmatu kopskaits ir 18280. Visiem 

bibliotēkas apmeklētājiem pieejams plašs republikas periodisko izdevumu klāsts (žurnāli Kapitāls, 

Forbes, SPLENDit/Latvijas Tirgotājs, 2 žurnālu komplekts Bilance (Praktiskais Likumdošanas 

Ziņnesis (plz.lv) un Bilances Juridiskie Padomi), Studija, Digital SLR Photography, Digital 

Camera, Izglītība un Kultūra, Rīgas laiks, laikraksts Diena un 2 reģionālās preses izdevumi - Brīvā 

Daugava un Jaunais Vēstnesis. 

 Elektroniski pieejamas www.ifinanses.lv,  žurnāla Bilance Praktiskais Likumdošanas 

ziņnesis (www.plz.lv) un i-rokasgrāmata, http://www.skolasvards.lv/. 

 2017./2018.m.g. koledžas bibliotēkas fonds papildināts ar 108 jaunieguvumiem par 

summu EUR 1342  un pasūtīti preses izdevumi par EUR 1300. 

2017./2018.m.g. apkalpoto lasītāju skaits: 634, t.sk. audzēkņi un studenti, pedagogi un 

darbinieki. Bibliotēkas aktīvo lietotāju kopskaits  – 512, fizisko apmeklējumu kopskaits – 1816, bet 

izsniegto grāmatu kopskaits - 6321. Vidēji uz 1 apmeklētāju – 10 vienības. 

Audzēkņiem un studentiem pieejama arī informācijas resursu pasūtīšana no citām 

bibliotēkām, izmantojot SBA pakalpojumus. SBA pakalpojumi tika izmantoti 5 reizes. Bibliotēkas 

resursu lietotājiem tiek sniegtas arī konsultācijas par Koledžas bibliotēkas krājumu un 

pakalpojumiem. 

Bibliotēkas lasītavā pieejams dators audzēkņu un studentu vajadzībām, 10 darba vietas 

lasīšanai, kopētājs, skeneris, laminēšana un mācību materiālu brošēšana. Lasītavas pakalpojumi: 

Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu u.c. izdevumu un kalendārā 

gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā. 

http://www.ifinanses.lv/
http://www.plz.lv/
http://www.skolasvards.lv/
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Bibliotēkas lasītavā vienu reizi mēnesī var apskatīt tematiskās izstādes par ievērojamiem 

rakstniekiem un dzejniekiem un viņu daiļradi. Pavisam šogad tika iekārtotas 9 izstādes. 

 2017./2018.m.g. bibliotekāres piedalījās 4 Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un 

skolu bibliotēku profesionālās kvalifikācijas celšanas semināros “Piemini Latviju!”, Jānim 

Jaunsudrabiņam – 140”, “Aktualitātes novadpētniecībā un skolu bibliotēku darbā”, “Darbs ar 

personas datiem bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums”, tāpat arī 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā seminārā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsts 

koledžu bibliotēkām” un pieredzes apmaiņas braucienā uz Jēkabpils novada publiskajām un skolu 

bibliotēkām (Salas pagasta bibliotēka, Sēlpils 1.un Sēlpils 2.bibliotēka) , un apskatīja Salas 

vidusskolas muzeju.   

Analīze: secinājumi, sasniegumi, problēmas 

1. Audzēkņi, studenti un mācībspēki  nodarbībās regulāri izmanto žurnālus „Forbes”, 

„Kapitāls”, “Latvijas Tirgotājs”/Splendid”, Bilance, Studija un Digital Camera, kā arī  

patstāvīgajiem darbiem tiek izmantota nozares profesionālā literatūra. 

2. Bibliotēkas inventārs papildināts ar 4 jauniem grāmatu plauktiem. 

3. Sadarbojoties ar kursu audzinātājiem, panākt mācību grāmatu savlaicīgu nodošanu 

bibliotēkā. 

4. Bibliotēkas telpu apgaismojuma uzlabošanai paredzēts nomainīt esošo griestu 

apgaismojumu. 

5. Koledžas mājas lapā var iepazīties ar mācību materiālu resursiem dažādās interneta 

vietnēs. 

6.5. Bibliotēkas darba rādītāji Barkavas struktūrvienībā  

Bibliotēkas misija:  

Iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas 

sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt 

kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.  

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis: 

Visu skolas izglītojamo pedagoģisko un tehnisko darbinieku bibliotekārā un informatīvā 

apkalpošana 

Uzdevumi: 

1. Bibliotekāro procesu veikšana automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE 

2. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās 

informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos 

pakalpojumus 
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3. Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes. 

4. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos. 

5. Regulāri iepazīstināt jauniešus ar jaunāko literatūru, organizēt bibliotēkā lasīšanas 

stundas, dzejas dienas, tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem. 

6. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju. 

7. Atbalstīt un piedalīties izglītojošos un profesionālajos pasākumos un programmās, 

nepieciešamības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu. 

8. Pulcināt kopā jauniešus, kuri raksta dzeju vai prozu, izveidot viņu jaunrades krājumus.  

 

Bibliotēkā pieejami sekojoši pakalpojumi: 

  grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai; 

 bibliogrāfiskās un cita veida uzziņas; 

 datorpakalpojumi – lasītavā pieejami lasītājiem 10 datori; 

 internets; 

 kopēšana; 

 printēšana; 

 skenēšana. 

Bibliotēkā tiek organizētas tematiskās izstādes un tikšanās ar literātiem: 

 Zinību diena, 

 Latviešu dzejas dienas, 

 Lāčplēša diena, 

 18. Novembra svētki, 

 Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Advente, 

 Sveču diena 

 Lieldienas 

 Grāmatu svētki, 

 Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta, 

 

Darbs ar lasītājiem 

Notiek regulāra sadarbība ar priekšmetu skolotājiem, tiek organizētas mācību stundas 

bibliotēkas lasītavā, iepriekš piesakot tēmu, iekārtoju grāmatu un tematisko materiālu izstādi, ar ko 

audzēkņiem iepazīties nodarbību laikā un veikt konkrētus uzdevumus. 

Jauno izglītojamo iepazīstināšana ar bibliotēku: pasākums „Izmeklēšana bibliotēkā”- katram 

interesentam ir iespēja atraktīvā formā, ar uzdevumu spēles karti rokā, apmeklēt visas bibliotēkas 

nodaļas, arī tās, kurās apmeklētāji parasti nenokļūst (grāmatu krātuve), gūt jaunu informāciju un 
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pozitīvas emocijas, ja nepieciešams, saņemt bibliotekāra konsultāciju, lai veiktu norādīto 

uzdevumu, iegūt zīmodziņu kartē par paveikto un nodot uzdevumu karti lasītavā, kur spēle sākās. 

Piedāvā iespēju noskatīties bibliotēkas krājumā esošās filmas, Nacionālā Kino Centra 

piedāvātās Latvijas filmas portālā www.filmas.lv. 

Regulāri tiek rīkoti jauno grāmatu apskati gan bibliotēkā, gan dienesta viesnīcā. 

Konsultējoties ar priekšmetu skolotājiem, augusta un janvārī, tiek veikti grāmatu pasūtījumi 

(metodiskā un mācību literatūra, daiļliteratūra, kā arī prese), ja nepieciešams, tad arī biežāk.  

Bibliotēkas kā izglītības, informācijas un kultūras centra loma arvien pieaug, jo mācību 

procesā uzsvērts tie audzēkņu patstāvīgais darbs. Darbs bibliotēkā tiek organizēts pēc mācību gada 

sākumā izstrādāta darba plāna. Galvenie veicamie uzdevumi šajā mācību gadā: bibliogrāfiskais 

darbs; darbs ar lasītājiem; metodiskais darbs; sadarbības iespējas. 

 Metodiskais darbs 

 Skolotāji sapulcēs tika regulāri iepazīstināti ar jaunākajām aktualitātēm bibliotēkā. Iespēju 

robežās iegādātas mācību grāmatas un metodiskie materiāli. Darbs bibliotēkā organizēts atbilstoši 

lasītāju pieprasījumam.   

2.tabula 

 

Bibliogrāfiskais darbs 

Bibliotēkas krājums   12118 

Mācību grāmatas un metodiskie 

materiāli 

 6560 

Seriālizdevumi 48 

Reģistrēto lietotāju skaits 240 

 

http://www.filmas.lv/
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7. SPORTA DARBA VADĪBA  JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽAS 

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS NODAĻĀ  

Aizvadīts sporta sacensībām bagāts mācību gads. Ar koledžas audzēkņiem esam 

piedalījušies divās Baltijas valstu sacensībās, divās Latvijas Republikas finālsacensībās, astoņās 

AMI sporta kluba 28. sporta spēļu finālsacensībās, desmit AMI sporta kluba 28 sporta spēļu reģiona 

sacensībās, desmit Jēkabpils pilsētas un novada skolu sacensībās. 

Ar Barkavas struktūrvienību tika sarīkotas četras draudzības sacensības volejbolā, dambretē, 

badmintonā un futbolā.  

\

Nr. 

 

Pasākums 

 

Dalībnieki 

V

Vieta 

 

1. 

Igaunijas skolu sporta asociācijas  

sacensības volejbolā “Akzo Nobel Cup 

2018” 

Ilva Ieviņa, Aiga Lukjanova, Megija 

Lukaševiča, Viktorija Rožkova, 

Viktorija Juste, Lauris Dombrovskis, 

Valts Pēterāns 

 

2. 

2. Tallinas politehnikuma starptautiskās 

sacensības volejbolā “Christmas – 2017” 

“AMI – Latgale” sastāvā:  Ilva Ieviņa, 

Jānis Glaudiņš 

3. 

 

3. 

LSSF Latvijas skolēnu 71. spartakiāde 

volejbolā nelicencētiem spēlētājiem 

Ilva Ieviņa, Aiga Lukjanova, Megija 

Lukaševiča, Viktorija Rožkova, Valts 

Pēterāns, Sandis Zemītis, Raitis Spuriņš 

 

1. 

 

4. 

Latvijas volejbola federācijas 17. kausa 

izcīņa skolu komandām volejbolā “top 

kauss 2018” 

Jānis Glaudiņš, Valts Pēterāns, Sandis 

Zemītis, Raitis Spuriņš, Lauris 

Dombrovskis, Rihards Ločmelis, Artūrs 

Grāvītis, Jaroslavs Mačulis 

 

19. 

5. AMI sporta kluba 28. sporta spēļu 

kopvērtējums jaunietēm 

 8. 

6. AMI sporta kluba 28. sporta 

spēļu finālsacensības: 

  

 

6.1. 

 

Dambrete jaunieši 

Jaroslavs Mačulis, Igors Ščerbakovs, 

Daniels Puziņa, Ņikita Jeršovs, Guntis 

Skudra, Kristaps Briedis 

 

1. 

6.2.  

Dambrete jaunietes 

Jevgēnija Bogdanova, Krista Pastare, 

Anastasija Šušarina, Diāna Kudrjavceva, 

Inga Bedrīte 

 

2. 

6.3. Tautas bumba jaunietes Ilva Ieviņa, Endija Madlinska, Rasa 4. 
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Pelekeviča, Evija Šimkūne 

6.4. Basketbols jaunietes Komandā spēlēja: Emīlija Kropa, Aivija 

Vestfāle 

4. 

 

6.5. 

 

Basketbols jaunieši 

Jānis Mežinskis, Matīss Indriksons, 

Jaroslavs Mačulis, Arvis Rutkis, 

Armands Tiltiņš, Mārtiņš Gražinskis 

 

8. 

7. AMI sporta kluba 28. sporta spēļu 

Latgales reģiona sacensības 

  

7.1. Dambrete jaunieši Jaroslavs Mačulis, Igors Ščerbakovs, 

Daniels Puziņa, Ņikita Jeršovs, Guntis 

Skudra 

1. 

 

7.2. 

 

Dambrete jaunietes 

Jevgēnija Bogdanova, Krista Pastare, 

Anastasija Šušarina, Diāna Kudrjavceva, 

Inga Bedrīte 

 

1. 

 

7.3. 

 

Basketbols jaunieši 

Jānis Mežinskis, Matīss Indriksons, 

Jaroslavs Mačulis, Arvis Rutkis, 

Armands Tiltiņš, Mārtiņš Gražinskis, 

Daniels Puziņa 

 

1. 

 

7.4. Basketbols jaunietes Komandā spēlēja: Emīlija Kropa, Aivija 

Vestfāle 

1. 

7.5. Tautas bumba jaunietes Ilva Ieviņa, Endija Madlinska, Rasa 

Pelekeviča, Evija Šimkūne 

2. 

 

7.6. 

 

Volejbols jaunieši 

Jānis Glaudiņš, Valts Pēterāns, Sandis 

Zemītis, Raitis Spuriņš, Lauris 

Dombrovskis, Rihards Ločmelis, Artūrs 

Grāvītis, Jaroslavs Mačulis, Igors 

Ščerbakovs 

 

3. 

 

7.7. 

 

Volejbols jaunietes 

Ilva Ieviņa, Aiga Lukjanova, Megija 

Lukaševiča, Viktorija Rožkova, 

Viktorija Juste, Evija Šimkūne, Rasa 

Pelekēviča 

 

3. 

8. Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, 

Krustpils, Salas un Viesītes novadu 

skolu sporta sacensības: 
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8.1. 

 

Futbols jaunieši  

Jaroslavs Mačulis, Armands Tiltiņš, 

Kaspars Galdiņš, Ričards Platmalnieks, 

Kaspars Ceimers, Varis Lauris 

Kurilovičs, Daniels Puziņa, Artemijs 

Tumanovs 

 

2. 

 

8.2. 

 

Volejbols jaunieši 

Jānis Glaudiņš, Valts Pēterāns, Sandis 

Zemītis, Raitis Spuriņš, Lauris 

Dombrovskis, Rihards Ločmelis, Valdis 

Spodris, Jaroslavs Mačulis 

 

2. 

 

8.3. 

 

Volejbols jaunietes 

Ilva Ieviņa, Aiga Lukjanova, Megija 

Lukaševiča, Viktorija Rožkova, 

Viktorija Juste, Evija Šimkūne, Rasa 

Pelekēviča 

 

2. 

 

8.4. 

 

Basketbols jaunieši 

Jānis Mežinskis, Matīss Indriksons, 

Jaroslavs Mačulis, Arvis Rutkis, 

Armands Tiltiņš,  Daniels Puziņa 

 

3. 

8.5. Vieglatlētika jaunieši un jaunietes 

komandu vērtējums 

 3. 

8.6. Vieglatlētika individuālais vērtējums   

  Aiga Lukjanova – 600 m skrējiens 

tāllēkšana 

1. 

2. 

  Aivija Vestfāle - 600 m skrējiens 2. 

  Evija Šimkūne – šķēpa mešana 

                          lodes grūšana 

2. 

3. 

  Renāte Zekante - 600 m skrējiens 3. 

  Lauris Dombrovskis – lodes grūšana 

                    šķēpa mešana 

2. 

3. 

  Jānis Glaudiņš - lodes grūšana 3. 

  Jans Permaņickis – tāllēkšana 

                   600 m skrējiens 

4. 

4. 
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7.1. Sporta darbs  analīze Barkavas  struktūrvienībā  

Ārpusstundu sporta darbs 

2017./2018. mācību gads. 

     Ir pagājis vēl viens spraigs, sportisks mācību gads. Tāpat kā iepriekšējos gados 

pamatojoties uz AMI SK piedāvātajām aktivitātēm sportā, tiek plānots sporta darbs skolā.  

     Skolas pasākumiem ir izstrādāts pasākumu plāns mācību gadam. Kā katru gadu 

cenšamies skolas mēroga sacensības sarīkot pirms AMI kluba rīkotajām sacensībām, lai noteiktu 

labākos audzēkņus skolas izlases komandām. Laba tradīcija skolā ir 1. septembrī. Jau vairākus 

gadus pēc kārtas tiek rīkotas netradicionālā sporta diena, kurā pirmo kursu audzēkņiem ir iespēja 

labāk adaptēties jaunajā grupas kolektīvā, bet pārējie kursi pēc vasaras atjauno draudzīgās saites 

savā starpā. 

     Rudenī, pirms AMI SK rīkotajām sacensībām vieglatlētikā, skolā tiek rīkotas lielākās 

sacensības skolā vieglatlētikā, kurās jāpiedalās visiem skolas audzēkņiem. Šajās sacensībās tiek 

iekļautas vieglatlētikas disciplīnas, kādās tiek startēts AMI SK rīkotajās sacensībās. Tāpat, gada 

laikā tiek rīkotas sacensības atsevišķos sporta veidos – rudens krosā, galda tenisā, basketbolā, 

šautriņu mešanā, dambretē, badmintonā, mini futbolā, tautas bumbā, novusā, volejbolā. Kā arī 

cenšamies piedalīties novada rīkotajās sacensībās. 

     Šis mācību gads mums bija jauninājums sportiskās aktivitātēs. Tā kā mēs esam apvienoti 

ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, tad arī sportošana notiek kopā. Tas, protams sagādāja neērtības. 

Lai izvēlētos labākos sportistus jebkurā sporta veidā, lieku reizi bija jārīko pārbaudes sacensības 

abām mācību iestādēm, kas nozīmēja braukšanu uz Barkavu vai Jēkabpili. Neskatoties uz to mēs 

startējām ļoti labi.  

     Izglītojamo skaits, kuri piedalās sacensībās ārpus skolas nav liels. Šogad kopumā AMI 

SK rīkotajās un novada sacensībās piedalījās 39 izglītojamie. Jaunietes 21, jaunieši 18. Jaunietes no 

11 iekļautajiem sporta veidiem piedalījās visos. Republikas mērogā no 24 skolām, mēs esam to 

četru skolu skaitā, kas ir piedalījušās visos 11 sporta veidos. Jaunieši no 13 iekļautajiem sporta 

veidiem piedalījās 9 sporta veidos. 

    Jaunietēm labākie sasniegumi komandu vērtējumā ir 4. vieta basketbolā, 2. vieta 

dambretē, 4. vieta tautas bumbā. Finālā vēl ar jaunietēm startējām galda tenisā (7.v.). Jauniešiem 

labākais sasniegums komandu vērtējumā ir 1. vieta dambretē, 8. vieta basketbolā.  

    Mēs esam piedalījušie ne tikai republikas mēroga sacensībās, bet arī starptautiska mēroga 

sacensībās. Mūsu Evita Murinska piedalījās Starptautiska mēroga sacensībā volejbolā Tallinā, kur 

izcīnīja 3. vietu. 

    Kopā republikā jaunietēm ir 24 Profesionālās izglītības skolas, bet jauniešiem 29 skolas. 

Kopvērtējumā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas jaunietes ieguva 8. vietu, bet jaunieši 18. vietu. 
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Skola tika atzīta kā 6 sportiskākā mācību iestāde Profesionālo skolu vidū. Veiksmi nākošajā mācību 

gadā! 

Veiksmīgie starti redzami attēlos. 
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Audzēkņu sasniegumus sportā raksturo sekojoši rādītāji 

Nr. Pasākums Dalībnieki Vieta 

1. AMI SK 28.sporta spēļu 

kopvērtējums 

  

1.1 Jaunietes  8. 

1.2 Jaunieši  18. 

2. AMI SK LR 28.sporta 

spēļu finālsacensības 

  

2.1. Vieglatlētika Jaunietes: Jolanta Visocka, Linda Juste, Janīna 

Pauniņa, Ramona Pētersone.  

Jaunieši: Dzintars Smalnieks, Jurģis Bruzguls, 

Ervīns Ļebedevs, Aivis Līdaks  

8. 

 

16. 

2.2 Rudens kross Jaunietes: Jolanta Visocka, Ramona Pētersone, 

Janīna Pauniņa. 

Jaunieši: Mairis Bariņš, Jurģis Bruzguls, Armīns 

Cīrulis, Aivis Līdaks, Dagnis Dreimanis, 

Valentīns Martuzāns. 

10. 

 

19. 

2.3. Šautriņu mešana Jaunietes: Paula Šminiņa, Agnese Zvaigzne, 

Jolanta Visocka. 

Jaunieši: Dzintars Smalnieks, Mārtiņš 

Solozemnieks, Renārs Mazurs, Aivis Līdaks. 

 

9. 

 

22. 

2.4 Basketbols (jaunietes) Janīna Pauniņa, Klinta Zariņa, Karīna Surina, 

Svetlana Petrova, Diāna Ulanova, Inga Bedrīte, 

Evita Murinska 

4. 

2.5. Galda teniss(jaunietes) Kristiāna Surina, Karīna Surina, Inga Bedrīte,  7. 

2.6. Dambrete(jaunietes)  Inga Bedrīte, SamantaSirmā. 2. 

3. AMI SK 28.sporta spēles 

Latgales reģionā un 

Vidzemes reģionā. 

  

3.1 Galda teniss(jaunietes) Paula Šminiņa, Inga Bedrīte, Karīna Surina, 

Kristiāna Surina. 

2. 
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3.2. Novuss(jaunietes) Inga Bedrīte, Sintija Piļpuka, Sanita Piļpuka. 

 

Vidzemes 

reģ.3.vieta. 

Kopvērtējumā 

9.-12.  

3.3. Volejbols(jaunietes) Kristiāna Surina, Inga Bedrīte, Karīna Surina, 

Amanda Ikauniece, Paula Šminiņa,Vineta 

Tomiņa 

Latgales reģ. 

3.vieta,kopv

ērtējumā 9.-

12. 

3.4 Telpu futbols(jaunietes) Inga Bedrīte, Karīna Surina, Sintija Ikauniece, 

Paula Šminiņa, Janīna Pauniņa, Klinta Zariņa, 

Sanita Piļpuka, Linda Priževoite, Diāna Ulanova, 

Evija Poruka, Sintija Piļpuka. 

Latgales reģ. 

3.vieta, 

kopvērtēju

mā 9.-12. 

3.5. Badmintons Jaunietes: Karīna Surina, Sintija Piļpuka, Paula 

Šniniņa. 

Jaunieši: Jurģis Bruzguls, Dagnis Belousovs, 

Aleksandrs Skorohodovs, Emīls Uldis Zaharāns. 

Kopvērtēju

mā 10.-11.                     

3.6. Basketbols (jaunietes) Janīna Pauniņa, Klinta Zariņa, Karīna Surina, 

Svetlana Petrova, Diāna Ulanova, Inga Bedrīte, 

Evita Murinska 

Latgales 

reģ. 1.vieta 

3.7. Basketbols(jaunieši) Daniels Andrjuhins, Aivis Līdaks, Ivo Misiņš Kopvērtēju

mā   8.vieta 

3.8. Florbols(jaunieši) Dins Ulanovs, Jānis Konopackis, Jurģis 

Bruzguls, Daniels Andrjuhins, Ervīns Ļebedevs, 

Aivis Līdaks, Gvido Leimanis, Toms Zvēriņš. 

Kopvērtēju

mā 20.-21. 

3.10

. 

Tautas bumba (jaunietes) Diāna Ulanova, Karīna Surina, Amanda 

Ikauniece, Sintija Ikauniece,Vineta Tomiņa, 

Gunita Upīte. 

Kopvērtēju

mā  9.-13. 

4. Starptautiskās sacensības 

volejbolā Tallinā 

Evita Murinska 3. 

5. Novada vidusskolu kauss 

volejbolā 

Jaunietes 

Jaunieši 

3. 

2. 
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8. AUDZĒKŅU SASNIEGUMI ĀRPUSSKOLAS JĒKABPILS 

AGROBIZNESA KOLEDŽAS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS 

NODAĻĀ  

Nr. Pasākums Dalībnieki Pedagogs Iegūtā vieta 

1. Angļu valodas olimpiāde (Jēkapils, 

Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, 

Salas un Viesītes novadu 

apvienība) 

J.Pupiņa G. Ūdre 2. vieta 

S.Zemītis G. Ūdre atzinība 

2. Profesonālās meistarības 

konkurss “Gudrais grāmatvedis” 

Anda Priede, 

Aivija Vestfāle un 

Maira Mālniece 

I.Mārāne 1. vieta 

3. Latvijas izglītības iestāžu skatuves 

runas konkurss 

V.S. Vinogradova S. Putniņa II pakāpes 

diploms 

S.Sieciņa R. Maļika II pakāpes 

diploms 

A. Ignatjeva R. Maļika I pakāpes 

diploms 

R.Laguns S. Putniņa I  pakāpes 

diploms 

 

4. Skolēnu skatuves runas konkurss V.S. Vinogradova S. Putniņa II pakāpes 

diploms 

5. 

 

Profesionālās izglītības iestāžu 

konkurss „Erudīts 2018” 

Mālniece, Pupiņa 

un Zemītis, 

baikova, Dišlers 

un Nikolajeva 

V.Indāne 

G.Ūdre 

Pateicība  

6. Latvijas profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu biznesa plānu 

konkurss 

Līga Baika 

Anda Priede 

S.Kozlovska 4. vieta 

Aiga Lukjanova 

Agrita Caune 

M.Boķe 7. vieta 

7. Informātikas olimpiāde “Paskāla 

ritenis” Daugavpils Universitātē 

K.Briedis, 

J.Glaudiņš 

I.Pastare 

I.Dubova 

R.Mamedovs 

11. un 12. vieta 

(atzinības 

raksti) 
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8. Skolēnu robotikas sacensības 

“Siguldas Robotu kauss 2018” 

5 audzēkņi A.Pavļukevičs, 

A.Ašaks 

3. un 7. vieta 

9. Profesionālās meistarības konkurss 

SkillsLatvia 2018, nominācija 

WEB lapu dizains un izstrāde 

Grosu Lauris A.Ašaks 

A.Pavļukevičs 

2. vieta 

 

55.attēls Koledžas audzēkņi konkursā “Erudīts 2018”  

 

56.attēls  Koledžas audzēkņi konkursā “Gudrais grāmatvedis 2018” 

8.1. Audzēkņu sasniegumi ārpusskolas konkursos Barkavas struktūrvienībā  

Nr. Pasākums Dalībnieki Pedagogs Iegūtā vieta 

1. “Skolēnu mācību uzņēmumu 

darbnīca 2017” 

Linda Juste (V3) 

Armands Čaunāns (V3) 

Voldemārs Šneveļs (V3) 

L.Zukule Atzinība 

2. 

 

Zemkopības Ministrijas Meža 

departamenta konkurss – 

„Mūsu mazais pārgājiens”. 

VL3 L.Krūmiņa 2.vieta 
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3. Profs – 2017, (Valmiera) Kintija Kupča (V2) 

Edžus Runčs (V2) 

Alīna Boļšakova (V2) 

Jurģis Bruzguls (L2) 

Voldemārs Šneveļs (V3) 

Dzintars Smalnieks (B2) 

V.Garančš 

R.Sondore 

A.Ankravs 

2.vieta 

4. Kooperatīvās sabiedrības 

“LATRAPS” aršanas mācības 

un sacensības 

L2, L3 grupu komandas A.Ģērmans 2.vieta 

Atzinība 

 

 

 

5. Latvijas profesionālās 

izglītības iestāžu būvniecības 

nozares audzēkņu 

profesionālās meistarības 

konkurss ”Sienas krāsošanas 

un dekoratīvā apmetuma 

darbi” 

Renārs Mazurs 

Aivis Līdaks 

R.Grudulis 3.vieta 

 

6. ZZ Čempionāts - pusfināls VB1 D.Gabriša Atzinība 

7. “Kalpaka kauss - 2018” Jaunsargi O.Kančs 1.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

3.vieta 

8. “Radi, rādi, raidi! 2018” 

Rēzeknē 

Ansamblis, deju 

kolektīvs, radošās 

darbnīcas 

R.Sondore 

A.Solozemniece 

I.Straume 

E.Kārkliņa 

Pateicība 

9. “Vīru spēles - 2018” Drustos Jaunsargi O.Kančs Atzinība 

10. 2018.gada 4.maija svētku 

pieņemšana pie prezidenta 

apkalpošana Madonas 

Kultūras namā 

V2, V3 L.Zaļmeža 

 

Pateicība 

 

11. Latvijas profesionālās 

izglītības iestāžu būvniecības 

Renārs Mazurs 

Aivis Līdaks 

R.Grudulis Atzinība 
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nozares audzēkņu 

profesionālās meistarības 

konkurss ”Sienas krāsošana 

un dekoratīvās krāsošanas 

darbi” - Zaļenieki 

12. “Cits Bazārs”, skolēnu 

mācību uzņēmumu 

reģionālais pasākums 

Linda Juste (V3) 

Armands Čaunāns (V3) 

Voldemārs Šneveļs (V3) 

L.Zaļmeža 

 

Atzinība 

13. “Monin Junior Cup 2017”, 

bezalkoholisko kokteiļu 

konkurss 

Linda Juste (V3) 

Voldemārs Šneveļs (V3) 

L.Zaļmeža 

 

Atzinība 

14. “Edvarda Virzas jubilejas 

literārais konkurss”, Kuldīgā 

Emīlija Rudeviča (V1) 

Janīna Pauniņa (V1) 

D.Gabriša 

 

Pateicība 

 

15. “Robertam Mūkam veltītais 

eseju konkurss”, Galēnos 

Bella Grigalka (V1) 

Barbara Smirnova (V1) 

Kintija Kupča (V2) 

D.Gabriša 

 

Pateicība 
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9. AUDZĒKŅU PAŠPĀRVALDES DARBS  JĒKABPILS AGROBIZNESA 

KOLEDŽAS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS NODAĻĀ  

Pagājušā gada galvenie uzdevumi, to izpilde 

1. Sadarbību ar koledžas administrāciju. 

2. Aktīva sadarbību ar koledžas studējošo pašpārvaldi. 

3. Iesaistīties un sadarboties ar Jēkabpils pilsētas un novada vidusskolu pašpārvaldēm. 

4.  Apmeklēt seminārus Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā. 

5.  Iesaistīties  jauniešu padomē Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. 

6. Organizēt un piedalīties Latvijas Republikas 100. gadadienai veltītajos pasākumos.  

7. Sadarboties ar Eiropas Jauniešu parlamentu un piedalīties organizācijas rīkotajās 

reģionālajās un nacionālajās sesijās, mēģinot iesaistīt aizvien vairāk jauniešu. 

Audzēkņu pašpārvaldes darba vērtējums: 

1. Mācību gadu audzēkņu pašpārvalde sāka ar pieņemšanu pie koledžas direktores Ritas 

Poles, lai pārrunātu mācību gadā veicamo, 

 

57.attēls. Audzēkņu pašpārbaldes tikšanās ar direktori Ritu Poli 

2. Mācību gada laikā pašpārvaldes pārstāvji aktīvi iesaistījās Jēkabpils pilsētas organizētajos 

pasākumos: 

- pašpārvalžu tikšanās “Digitālā kompetence” – no  koledžas piedalījās jaunieši, kas tika  

aicināti radoši izpausties, aktīvi līdzdarboties, saliedēties ar citiem dalībniekiem un uzzināt jaunāko 

informāciju jaunatnes lietās, 

- piedaloties informatīvajā  seminārā par Eiropas Savienības programmu „Erasmus+” – 

“Pagriez ausi – uzzināsi vairāk un sāksi domāt citādāk!” uzzināja par jauniešu iespējām iesaistīties 

dažādos projektos, 
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- piedalījās nodarbībās “Komunikatīvā kompetence” – jaunieši saprata, cik mūsdienās ir 

svarīga sevis prezentēšanas māksla, kā arī komunikācijas prasmes nozīme personīgajā dzīvē un 

profesionālajā darbībā, 

- piedalījās jauniešu apmācības „Kā zināšanas loģistikā ietekmē dažādu profesiju 

pārstāvjus?” – nodarbību vadīja SIA „Be Smart” valdes locekle, Ekonomikas un kultūras 

augstskolas docente, Mg.paed. Inga Brasla   

-  piedalījās ļoti aktuālā nodarbībā ”Mēdijpatība – kāpēc svarīga, kā atpazīt viltus ziņas un 

kāda ir situācija Latvijā”, 

 - audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās Jēkabpils bērnu un jauniešu centra 

organizētajos semināros un diskusijās ar populāriem cilvēkiem. 

3. Audzēkņu pašpārvaldes sēdes notika regulāri vienu reizi mēnesī, kurās pārrunāja aktuālos 

jautājumus par pasākumu organizēšanu, pēc pasākumiem – pasākuma norises analīze, noslēdzoties 

semestrim par pašpārvaldes dalībnieku sekmēm. 

4. Audzēkņu pašpārvalde organizēja un piedalījās: Sporta diena rudenī, Veselības diena 

pavasarī, Volejbola sacensības; piedalījās Lāpu gājienā Jēkabpils pilsētā par godu Lāčplēša dienai;  

Ziemassvētku, Barikāžu atceres, kā arī citu pasākumu organizēšanā.  

5. Izveidoja jaunu pasākumu “Kursu sacensības”, kurās piedalījās kursu komandas. 

Pasākuma norise – četras nedēļās, četri pasākumu. 

6. Piedalījās reklāmas pasākumu organizēšanā un vadīšanā: karjeras pasākumu organizēšanā 

un vadīšanā Jēkabpilī, Kūku un Krustpils pamatskolās Viesītes vidusskolā,Seces pamatskolā, 

Karjeras diena 2018.gada pavasarī Jēkabpilī un Dignājā, karjeras pasākumā Barkavā, Atvērto 

durvju dienas koledžā 2018.gada aprīlī, kā arī Jēkabpils pilsētas svētku laikā 2018.gada jūnijā 

koledžas pagalmā. 

7. Audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās Zemgales novada profesionālo skolu radošā 

pasākuma „Radi. Rādi. Raidi” Ogres PIKC Vecbebros. 

Ieteikumi darba uzlabošanai 2018./2019. mācību gadā: 

1. No katras mācību grupas izvirzīt tikai vienu vai divus audzēkņus, kuri vēlas aktīvi 

darboties audzēkņu pašpārvaldē, 

2. Audzēkņu pašpārvaldes dalībniekiem pilnveidot prasmi sadalīt veicamos darbus. 

3. Audzēkņu pašpārvaldes vadībai  turpināt veikt katra pašpārvaldes dalībnieka veikto darbu 

uzskaiti. 
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9.1. Audzēkņu pašpārvaldes darbs Barkavas struktūrvienībā  

Pagājušā gada galvenie uzdevumi, to izpilde 

1. Izglītojamo pašpārvaldes sadarbība ar skolas administrāciju. 

2. Īstenot aktīvu darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar Madonas novada jauniešu centru, 

jauniešu organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm. 

3. Aktualizēt izglītojamo pašpārvaldes darbības reglamentu. 

Izglītojamo pašpārvaldes darba vērtējums: 

1.Izglītojamo pašpārvaldes darbs noritēja balstoties uz pašpārvaldes darbības reglamentu un 

izglītojamo pašpārvaldes darba plānu 2017./2018. mācību gadam. 

2. Šinī mācību gadā izglītojamo pašpārvalde aktīvi un produktīvi sadarbojās ar skolas 

administrāciju. Tika aktualizēti un risināti dažādi jautājumi skolēnu mikroklimata uzlabošanai, 

īstenotas dažādas jaunas idejas un rasti risinājumi problēmsituācijām. 

3. Izglītojamo pašpārvalde piedalījās un organizēja pasākumus: 

 Piedalījās Madonas jauniešu centra organizētajos pasākumos. 

 Organizēja skolā pasākumus (skolotāju diena, pirmo kursu iesvētības skolā, dienesta 

viesnīcā, Valsts svētku pasākumu cikls, izklaidējošie pasākumi skolā un dienesta viesnīcā, sporta 

pasākumi, u.c.) 

 Aktīvi piedalījās reklāmas pasākumu organizēšanā un vadīšanā. 

 Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji piedalījās Latgales novada profesionālo skolu radošā 

pasākumā „Radi Rādi Raidi” Rēzeknē. 

 Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši piedalījās starptautiskajos projektos. 

Izglītojamo pašpārvaldes uzdevumi 2018./2019. mācību gadam. 

1. Aktīva dalība Latvijas simtgades pasākumu ciklā. 

2. Sistemātisks izglītojamo pašpārvaldes darbs visa mācību gada garumā. 
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10. DARBS PROJEKTOS   

10.1. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 2017./2018.mācību gadā viens nonozīmīgākajiem 

notikumiem projektu aktivitātēs bija darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.4. “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tai skaitā 

medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekta “Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana” īstenošana. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mērķis dalībai projektā bija uzlabot un modernizēt pirmā 

līmeņa profesionālas augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi un nodrošināt darba tirgus 

prasībām atbilstošu izglītības kvalitāti. 

Projekta ietvaros tika veiktas sekojošas darbības: 

1)Infrastruktūras uzlabošana. Ļoti nozīmīgs faktors, lai modernizētu STEM izglītības 

programmas ir Koledžas infrastruktūras attīstība. Datorklases ir nolietojušās, īsti nav piemērotas 

STEM izglītības programmu īstenošanai, nepieciešami uzlabojumi arī IT laboratorijā un lektoru 

metodiskajā kabineta. 

2)Datortehnikas iegāde un programmatūras noma. Kvalitatīvai studiju un mācību procesa 

apguvei un modernizācijai nepieciešams iegādāties mūsdienīgu IT aparatūru un programmatūru. 

Iepriekšējos periodos iegādāta datortehnika pēc savas veiktspējas vairs nav atbilstoša mūsdienīgai 

STEM izglītības programmu apmācībai. 

3)Aprikojuma iegāde (mēbeles). Telpu pielāgošanai aparatūras un aprīkojuma uzstādīšanai 

un darbībai, nepieciešams iegādāties mēbeles izremontētajās telpās. 

 

58.attēls viena no projektā iekārtotajām datorklasēm mācību procesā 

Projekta ietvaros koledžā ir 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 un audzēkņiem ir iespēja radoši attīstīt un pilnveidot savas 
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zināšanas IT jomā: strādāt ar modernu informācijas tehnoloģiju, tai skaitā 3d printeri un 3d skeneri, 

apgūt robotikas pamatus, lodēšanas pamatus u.c. 

 

59.attēls audzēkņiem un studentiem patīk projektā iegādātais robotikas komplets  

Mūsdienās informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju joma ir viena no visstraujāk 

augošām. Pateicoties šī projekta finansējumam un ieguldījumiem, koledža spēs nodrošināt jaunas, 

agrāk nebijušas studiju un mācību iespējas apgūt zināšanas ar inovatīvām tehnoloģijām. Nāc, 

pievienojies, izmanto  un iepazīsti jaunākos ITK risinājumus koledžā īstenotajās izglītības 

programmās.   

Kopējais attiecināmais finansējums projekta ietvaros ir 308 842 EUR, ERAF atbalsta 

apjoms 262515,70 EUR.  

10.2. Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Culinary Caravan on the 

Move”. 

Paralēli Erasmus+ mobilitātes  projektam, Jēkabpils Agriobiznesa koledžā tiek īstenots arī 

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Culinary Caravan on the Move”. Projekta ietvaros 

2017./2018. mācību gadā notikušas 2 projekta darbnīcas. No 12. līdz 18.decembrim norisinājās 

projekta trešā darbnīca Rīgā, savukārt no 30.maija līdz 5.jūnijam koledžas audzēkņi un pedagogi 

piedalījās projekta noslēdzošajā darbnīcā Bardolino, Itālijā. Projekta ideja veidot starptautisku e-

apmācības uzņēmējdarbības platformu ar “pop up” restorānu moduli kopā sadarbojoties skolām no 

Latvijas, Somijas, Itālijas un Spānijas. 

Aktīvi aizvadīta nedēļa gatavojoties pop-up ielas ēdienu restorāna atvēršanai Vecrīgas 

Ziemassvētku tirdziņā. Koledžas audzēkņi piedalījās biznesa plāna un mārketinga aktivitāšu 

plānošanā, kā arī flaeru un plakātu izveidē. Iepazinās ar ielas ēdienu restorānu biznesu un 

tendencēm Latvijā, par ko stāstīja nozares eksperte. Sadarbojās kopā ar vienu no labākajiem 

šefpavāriem Latvijā Raimondu Zommeru. 
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Projekta trešajā darbnīcā piedalījās koledžas 4.a kursa audzēkne Aivija Vestfāle,  3.t kursa 

audzēknes Ieva Žilinska un Emīlija Kropa un 2.b kursa audzēknis Rolands Laguns. Latvijas 

komandā piedalījās arī Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma audzēkņi un skolotāja. Ar 

saviem iespaidiem dalās jaunieši: 

Emīlija Kropa: “Culinary Caravan on the Move ir fantastisks projekts, kurā mums bija 

iespēja piedalīties. Projekta laikā ieguvām milzīgu pieredzi biznesa veidošanā interneta vidē. 

Ziemassvētku tirdziņā Doma Laukumā realizējām projektu. Lai gan laikapstākļi nebija tie labākie 

tomēr tas mums nebija šķērslis izveidot pop-up restorānu. Ieguvām arī jaunus draugus. Liels paldies 

Projekta vadītajiem par šo iespēju, it īpaši liels paldies mūsu projekta vadītajai Agritai.” 

Rolands:” Projekta ietvaros man bija iespēja piedzīvot interesantu un pieredzes bagātu 

nedēļu Rīgā, kopā ar studentiem no 4 Eiropas valstīm. Projekta galvenais notikums, protams, bija 

tirgošanās Ziemassvētku tirdziņā Doma laukumā. Atraktivitāte un komunikācija ar cilvēkiem un 

vienam ar otru bija ļoti svarīga, jo rezultātā mēs vēlējāmies gūt ienākumus. Tā pat komunicējot ar 

nu jauniegūtajiem draugiem es nostiprināju savas angļu valodas zināšanas. Fantastisks bija gan 

darbošanās, gan brīvais laiks ko pavadījām kopā. Paldies par doto iespēju lieliski un ražīgi pavadīt 

nedēļu pirms svētkiem!” 

 

60.attēls projekta dalībnieces darbnīcas tirdziņā 

Aivija: “Paldies par iespēju piedalīties šajā projektā! Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar 

jauniešiem no citām valstīm un kopā ar viņiem darboties ielu ēdienu pop-up restorāna izveidē. 

Esmu ieguvusi pieredzi, neaizmirstamas atmiņas un emocijas. Tā bija grūta, bet lieliska nedēļa, kur 

ne tikai mācījāmies un strādājām, bet arī jautri pavadījām laiku”. 

Projekta noslēdzošajā darbnīcā Bardolino rozā vīna festivālā piedalījās koledžas 3.a kursa 

audzēkne Ilva Ieviņa, 4.a kursa audzēkne Līga Baika un 4.t kursa audzēkņi Anda Priede, Megija 

Lukaševica un Egīls Garkalns. Kopā ar audzēkņiem darbnīcā piedalījās pedagoģe Zane Ozola un 
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projekta koordinatore Agrita Landzāne. Latvijas komandu pārstāvēja arī Rīgas Tūrisma un radošo 

industriju tehnikuma audzēkņi un skolotāja. Ar saviem iespaidiem dalās jaunieši: 

Līga Baika: ”Culinary Caravan projekts man deva daudz jaunas pieredzes mārketinga jomā. 

Projektā piedalījās vairākas valstis, tādēļ bija iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, uzzināt daudz ko par 

viņu kultūru un mācīties no viņiem jaunas lietas. Lielākais pārbaudījums – izkāpt no savas komforta 

zonas un uzrunāt klientus angļu valodā. Novērtēju iespēju uzzināt kā ir jāveido pašam savs bizness, 

ar ko jāsāk, ar ko jārēķinās tā izveides laikā un kas jāzina, lai bizness būtu veiksmīgs.” 

Anda Priede: ”Projekts bija lielisks piedzīvojums, kura laikā patīkamais tika apvienots ar 

lietderīgo. Man bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, paražas un tradīcijas. Šīs nedēļas laikā 

ieguvu arī neatkārtojamo pieredzi, kura sniedza papildus zināšanas mārketinga un uzņēmējdarbības 

jomā. Uzlaboju savas angļu valodas un komunikācijas prasmes, un pats svarīgākais – ieguvu jaunus 

draugus no 4 Eiropas valstīm: Latvijas, Itālijas, Somijas un Spānijas. Gribu pateikt lielu paldies 

skolai un Erasmus+ programmai par iespēju piedalīties un iegūt papildus zināšanas!” 

 

61.attēls darbnīcas dalībnieki uzņemošajā skolā 

Egīls Garkalns: ”Erasmus+ projektā piedalījos pirmo reizi. Šī bija lieliska iespēja strādāt 

komandā ar jauniešiem no dažādām valstīm. Nācās pamest savu komforta zonu, jo bija jārunā angļu 

valodā, ko ikdienā nav nepieciešams darīt, bet tā rezultātā uzlaboju savas komunikācijas prasmes un 

ieguvu jaunus draugus. Bija lieliska iespēja nobaudīt citu valstu ēdienus, kā arī izbaudīt pasakainos 

dabas skatus kopā ar draugiem. Par šajā laikā gūtajiem iespaidiem un zināšanām noteikti jāsaka 

paldies skolai un Erasmus+!” 

Megija Lukaševica: “Šajā projektā piedalījos otro reizi, kas ļāva pilnveidot sevi vēl vairāk 

gan mārketinga jomā gan angļu valodas nostiprināšanā. Šī pieredze pilnveidoja gan manas 

profesionālās gan personiskās kompetences, kas palīdzēs turpmāk attīstīties un atvērt plašu skatu uz 

pasauli un citur esošo dzīvesveidu. Iesaku ikvienam izmantot šādas iespējas, nebaidīties un 

piedalīties!” 
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62.attēls darbnīcas dalībnieki iepakojot Latvijas produktus 

Ilva Ieviņa: “Šis bija lielisks piedzīvojums Bardolino. Pateicoties šim projektam spēju 

iepazīt sevi, izbaudīt citas valsts kultūru. Visgrūtākais bija pārkāpt sev pāri, saņemties un iet runāt 

ar klientiem. Vienai to būtu izdarīt grūti, bet mums bija ideāla komanda, kas mani iedrošināja un 

deva motivāciju. Katrs jauns izaicinājums dod jaunus draugus, pieredzi. Iesaku ikvienam izmēģināt 

šādu iespēju, tās pilnveido un ļauj sevi iepazīt dažādās situācijās.” 

Šis projekts ir noslēdzies. Spilgtas emocijas un lieliski pieredzes stāsti, gūtas profesionālās 

iemaņas un personības pilnveidošana.  

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma. 

10.3. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2017./2018. mācību gadā uzsāka īstenot Eiropas Sociālā 

fonda projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. 

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības 

darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. 

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās 

izglītības un arodizglītības programmās. 

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām 

izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko 

LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas 
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dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz 

audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim. 

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15% no Latvijas valsts 

budžeta finansējuma. 

10.4. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2017./2018. mācību gadā uzsāka īstenot arī Eiropas Sociālā 

fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", 

lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā kopā 

paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, 

pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un 

sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un 

stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī 

vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas 

līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem 

preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, 

otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO 

iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu 

palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.  

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu 

situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.  

http://www.pumpurs.lv/projekta-dalibniekiem/informativie-materiali/params/post/1354790/esi-verigs---atpazisti-riskus
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Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, 

kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par 

transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr 

galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga 

visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam. 

Direktora vietniece PVIN darbā                                                                                       V.Kalniņa 

 

Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece mācību darbā      S. Zepa 

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā                                                                    S.Strušele 

 

Ekonomisko mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja               I.Mārāne 

 

IT mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja L.Pastare 

 

Multimediju dizaina mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja                       Z. Ozola 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste A.Landzāne 

 

Sporta darba organizators Z.Znotiņš 

 

Sporta darba organizatore Barkavas struktūrvienībā I. Dzelme 

 

Bibliotekāre A.Baltgaile 

 

 

26.08.2018.    


