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1. PIRMĀ LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
MĒRĖI UN UZDEVUMI, PĒC AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES 

IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN ATTIEKSMJU 
FORMĀ 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Grāmatvedība un 

finanses” atkārtoti licencēta 01.04.2005., licences derīguma termiĦš 31.12.2009. Programma 

akreditēta 18.06.2003. uz sešiem gadiem, akreditācijas beigu termiĦš 31.12.2009. Studiju 

programmas praktiskā īstenošana uzsākta 2002.gada 1.septembrī, pirmais izlaidums notika 

2004.gada jūnijā. 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studijas ir profesionālo zināšanu iegūšana, 

radošas profesionālās darbības iemaĦu un prasmju attīstīšana.  

Studiju programmas vispārīgais mērėis – sagatavot Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamos 

speciālistus, veicināt viĦu pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu 

personību.   

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: 

• veicināt teorētisko zināšanu apguvi, iemaĦu, prasmju un profesionālo attieksmju veidošanu 

atbilstoši profesijas standarta un darba tirgus prasībām; 

• sagatavojot speciālistus atbilstoši pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta 

prasībām, radīt motivāciju studiju turpināšanai 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

programmās.  

Pirmās pakāpes profesionālās augstākās izglītības specifiskais mērėis – realizēt pirmā 

līmeĦa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot grāmatvedības speciālistus atbilstoši 

4.profesionālās kvalifikācijas līmeĦa profesijas standartam. Kvalifikācijas iegūšanai veicami šādi 

uzdevumi: 

• sekmīga studiju programmu apguve; 

• sekmīga kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” apguves plānotais rezultāts ir šādu 

grāmatveža profesionālo attieksmju veidošana: 

• orientācija uz rezultātu un kvalitāti darbā; 

• atbildības sajūta, pacietība, izpalīdzība, patstāvība un spēja pieĦemt lēmumus;  

• profesionālās ētikas apziĦa; 

• sadarbības un komunicēšanās spēja, darbs komandā, vides apziĦa; 

• iniciatīvas izrādīšana, elastība un radoša pieeja darbam; 

• darba plānošana, spēja vadīt citus darbiniekus; 

• atvērtība, zinātkāre un spēja apgūt jaunas zināšanas un pilnveidoties. 
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Programmas apguves plānotais rezultāts ir šādu profesionālo pamatfunkciju veidošana: 

• LR Grāmatvedības un nodokĜu likumdošanas aktu piemērošana grāmatveža darbā; 

• grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošana; 

• datu aizsardzības un konfidencialitātes nodrošināšana; 

• saimniecisko darījumu reăistrēšana, grupēšana, sistematizēšana, izvēloties uzskaites 

objektiem atbilstošus sintētiskās vai analītiskās uzskaites reăistrus; 

• sabiedrības uzskaites vajadzībām atbilstošās grāmatvedības datorprogrammas izvēle; 

• finanšu pārskatu sagatavošana, finanšu rādītāju analīze; 

• nodokĜu deklarāciju, operatīvo statistikas pārskatu sagatavošana.  

Grāmatvedības programmas apguves plānotais rezultāts – grāmatvedības darba 

speciālists, kurš var nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, statistikas un finanšu pārskatu 

sastādīšanu, LR grāmatvedības, nodokĜu likumdošanas normatīvās bāzes ievērošanu un 

piemērošanu, kā arī prot organizēt un vadīt citus darbiniekus.  

Absolventiem nodrošinātas studiju turpināšanas iespējas augstākā līmenī.  

2. PIRMĀ LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
ORGANIZĀCIJA, PROGRAMMAS PLĀNA ATBILSTĪBA KOLEDŽAS MĒRĖIEM 

UN UZDEVUMIEM, KĀ ARĪ PROGRAMMAS IEKŠĒJĀS KVALITĀTES SISTĒMAS 
DARBĪBA 

2.1. Programmas organizācija 

Studiju procesa norisi un programmas īstenošanu reglamentē Koledžas iekšējie normatīvie 

dokumenti: (kas izstrādāti atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās 

izglītības likumam) Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums, Koledžas padomes nolikums, 

Nolikums par akadēmisko personālu, Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību, un citi. 

Kvalifikācijas prakses norises kvalitātes nodrošināšanai izstrādāta „Kvalifikācijas prakses 

rokasgrāmata”, Kvalifikācijas prakses izpildes metodika tirdzniecības, kapitālās celtniecības un 

remontu, sabiedriskās ēdināšanas, kokapstrādes sabiedrībās. Metodika sastāv no konkrētiem darba 

uzdevumiem un instrukciju kartēm šo uzdevumu izpildei.  

Pašvērtējuma periodā studiju programmā veiktas vairākas izmaiĦas. 2004.gada 11.septembrī 

Koledžas padomes sēdē apstiprinātas būtiskas izmaiĦas studiju programmā (skatīt 1. un 

2.pielikumu). Ekspertes, Dr.oec., Ventspils Augstskolas asociētās profesores, zvērinātās revidentes 

Dagnijas DaĦēvičas, atzinumā teikts, ka izmaiĦas ir lietderīgas un paaugstina studiju programmas 

konkurētspēju, nepasliktinot studiju kvalitāti. IzmaiĦas paredz studentiem ar visa veida vidējo 

izglītību pilna laika studijas 2 gadu garumā, iegūstot 80 KP, bet nepilna laika studijas 3 gadu 

garumā, iegūstot 80 KP. IzmaiĦas paredz arī atsevišėu profesionālās izglītības pamatpriekšmetu 
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apvienošanu (skatīt 3.pielikumu). Līdz ar studiju priekšmetu apvienošanu, aktualizēts arī studiju 

priekšmetu saturs. Izmainītā studiju programma ieviesta sākot ar 2005.gada 1.septembri.  

Analizējot absolventu un darba devēju aptaujas, kā arī Latvijas un Lietuvas grāmatvedības 

koledžu pieredzi secinājām, ka nepieciešams papildināt specializācijas priekšmetu bloku. No 

2006.gada 1.septembra bloks piedāvā papildus izvēlei šādus priekšmetus: 

• Vienkāršā grāmatvedība; 

• Kokapstrādes, mežizstrādes grāmatvedība. 

Koledža piedāvā studentiem plašas iespējas specializācijas priekšmetu izvēlei – 16 dažādi 

studiju priekšmeti (skatīt 4. un 5.pielikumu). 

Pašvērtējuma periodā pamatojoties uz studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēmu, 

veicot studiju priekšmetu satura aktualizāciju, analizējot studiju satura atbilstību profesijas 

standarta prasībām, kā arī papildināto 2.līmeĦa augstskolu programmu prasībām, 2008.gadā studiju 

programmā veiktas izmaiĦas (skatīt 1.tabulu).  

1.tabula 

IzmaiĦas akreditētā studiju programmā „Grāmatvedība un finanses”  
(IzmaiĦas spēkā no 01.09.2009.) 

 
Pirms izmaiĦām Pēc izmaiĦām 

Studiju priekšmets 
Stud. 
progr. 
daĜa 

KP 

Iz
m

ai
Ħ
as

 

Studiju priekšmets 
Stud. 
progr. 
daĜa 

KP 

Iz
m

ai
Ħ
as

 

Ekoloăija un vides 
aizsardzība 

A 1,0 -1,0 -    

Cilvēka aizsardzība A 1,0 0 Civilā aizsardzība A 1,0 0 
Projektu vadība B 1,0  Projektu sagatavošana 

un vadība 
B 2,0 +1,0 

KD UzĦēmējdarbība B 1,5 -1,5 Mikroekonomika A 3,0 +1,0 
KD NodokĜi un nodevas B 1,5 -1,5 Makroekonomika A 3,0 +1,0 
Tiesību pamati (uz izvēles 
priekšmetu grupu) 

A 1,0 -1,0 Grāmatvedības 
praktikums 

B 2,0 +2,0 

Kopā 5 Kopā 5 

Programmas izmaiĦu iemesli: 

1. Atbilstība profesijas standarta prasībām (izslēgts studiju priekšmets „Ekoloăija un vides 

aizsardzība”); 

2. Praktisko mācību īpatsvara palielināšana (ieviests „Grāmatvedības praktikums”); 

3. 2.līmeĦa augstskolu programmu prasību ievērošana („Mikroekonomika” – 3KP, 

„Makroekonomika” – 3KP); 

4. Priekšmetu satura pārskatīšana; 

5. Samazināta studentu teorētisko pētījumu daĜa, ieviests grāmatvedības praktikums; 

6. Likvidēti 1 KP priekšmeti B daĜā; 
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7. Ieviests studiju priekšmets „Civilā aizsardzība” (11.09.2007. Ministru kabineta noteikumi 

Nr.612 „Minimālās prasības Civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās 

aizsardzības apmācības saturam”). 

Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” izmaiĦas izskatītas koledžas akadēmiskā 

personāla metodiskās padomes sēdē un apstiprinātas ar koledžas padomes 2008.gada 19.decembra 

lēmumu (skatīt 6. un 7.pielikumu).  

Studiju programmas izpildes vispārējo vadību veic direktora vietniece studiju darbā Eleonora 

Martemjanova. Direktora vietnieces vadībā strādā akadēmiskā personāla metodiskā padome un 

Ekonomikas nodaĜas vadītāja Mārīte Grandāne.  

2.2. Studiju plāna realizācija atbilstoši koledžas mērķiem un uzdevumiem  

Programmas izveide pilnībā atbilst attīstības stratēăijā formulētajai Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas misijai – piedāvāt studentiem apgūt zināšanas tuvāk dzīves vietai, iegūstot valsts 

likumdošanā noteikto 1.līmeĦa profesionālo augstāko izglītību. Arī Bergenā 2005.gadā pieĦemtā 

Eiropas Augstākās izglītības ministru komunikē nosaka, ka jāpaplašina piekĜuve augstākajai 

izglītībai – „jārada studentiem atbilstoši apstākĜi, lai tie varētu sekmīgi pabeigt studijas un tiem 

nerastos šėēršĜi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes dēĜ”. 

Studiju programma atbilst koležas attīstības stratēăijas mērėim – nostiprināt pirmā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības iestādes statusu un pozīcijas, lai JAK absolventi būtu 

konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū un sagatavoti izglītības turpināšanai augstākā pakāpē. 

Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” absolventi veiksmīgi konkurē darba tirgū. 

Piešėiramā kvalifikācija grāmatvedis sniedz iespēju pēc programmas apguves turpināt studijas 

2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā vairākās Latvijas augstskolās (RTU, LLU, 

RA, BA „Turība” u.c.). Studiju programmas realizēšana nodrošina  izglītības līmeĦu pēctecību, un 

mūžizglītības principu – dodot iespēju interesentiem turpināt attīstīt izglītību visā dzīves garumā. 

Studiju plānu un izmaiĦas apstiprina Koledžas padome. Pārskatu par studiju programmas 

realizāciju sniedz Ekonomikas nodaĜas vadītāja ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma 

ziĦojumā. Pašnovērtējuma ziĦojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, apspriests 

Ekonomikas nodaĜas sēdēs, izskatīts un apstiprināts koledžas padomē. Ikgadējie studiju programmu 

pašnovērtējuma ziĦojumi tiek ievietoti JAK mājas lapā (www.jak.lv – Studiju nodaĜa/ dokumenti/ 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Studiju nodaĜas atskaite par 2007./2008.ak.g.) u.c.. 

Akreditējamās 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Grāmatvedība 

un finanses” studiju plāns atbilst koledžas mērėiem un uzdevumiem (studiju plānus pilna un 

nepilna laika studijām skatīt pašnovērtējuma ziĦojuma 3.2.punktā). 

2.3. Programmas iekšējās kvalitātes sistēma 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” 

iekšējās kvalitātes sistēma izveidota, pamatojoties uz studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles 

sistēmu.  
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Koledžas studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas septiĦas jomas: 

• studiju procesa atbilstība koledžas attīstības stratēăijai (attīstības politika); 

• akadēmiskā personāla kvalitāte; 

• studiju programmas kvalitāte; 

• sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte; 

• studiju procesa kvalitāte; 

• infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes kvalitāte; 

• finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte. 

Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” iekšējās kvalitātes sistēmā par 

būtiskākajiem uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaĜas. 

Tā, par būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem koledža atzinusi:   

• studiju programmu mērėu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība un atbilstība koledžas 

attīstības stratēăijai (skatīt pašnovērtējuma ziĦojuma 1. un 2.punktu); 

• studiju satura atbilstību LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem 

aktiem (skatīt pašnovērtējuma ziĦojuma 6.1.punktu); 

• demokrātijas principu ievērošanu studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās (skatīt pašnovērtējuma ziĦojuma 7.6.punktu); 

• studiju programmas metodisko (t.sk. studiju priekšmetu programmas un kalendāri 

tematiskie plāni), informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu (skatīt 

pašnovērtējuma ziĦojuma 9.punktu); 

• ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiĦu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveidi (skatīt 

pašnovērtējuma ziĦojuma 12.punktu); 

Studiju procesa kvalitātes nodrošināšanas sistēmā tiek vērtēts: 

• inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana (skatīt pašnovērtējuma 

ziĦojuma 5. un 9.punktu); 

• konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana (skatīt 

pašnovērtējuma ziĦojuma 5.punktu); 

• zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai (skatīt pašnovērtējuma ziĦojuma 4.punktu); 

• studējošo iesaistīšana pētniecības darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 

programmas saturu), (skatīt pašnovērtējuma ziĦojuma 5.3.punktu); 

• studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; 

konsultāciju iespējas; informācijas pieejamība; studiju priekšmetu saturs, studiju 

priekšmetu izvietojuma struktūra un to pēctecība, novitāte (skatīt pašnovērtējuma 

ziĦojuma 3.punktu); 
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• studenta pašsajūta koledžā (skatīt pašnovērtējuma ziĦojuma 7.4.punktu). 

3. PIRMĀ LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
UN TAJĀ IEKěAUTO LEKCIJU KURSU, PRAKTISKO NODARBĪBU, SEMINĀRU 

UN CITU STUDIJU PASĀKUMU APRAKSTA ANOTĀCIJA 

3.1. Programmas daļas un to apjomi 

Studiju programmas kopapjoms ir 80 KP. 
• Programmas anotācija; 
• Mācību laika sadale (pilna laika studijas); 
• Programmas daĜas un to apjoma sadale. 

2.tabula 
Programmas daĜas un to apjoms 

1.kurss 2.kurss 
Priekšmetu grupas 

KP 
kopā 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
18,0 16,0 2,0   25,0 % A grupas priekšmeti 

A.grupas izvēles priekšmeti 2,0  2,0   
29,0 4,0 15,0 8,5 1,5 
4,0  1,0 2,0 1,0 

45,0 % B grupas priekšmeti 
B grupas izvēles priekšmeti 
B grupas kursa darbi 3,0   1,5 1,5 
20,0 % Kvalifikācijas prakse 16,0   8,0 8,0 
10,0 % Kvalifikācijas darbs 8,0    8,0 
                                        Kopā 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 
3.tabula 

Mācību laika sadale (pilna laika studijas)  

Semestri 
Teorētiskās 
nodarbības 

Kvalifikācijas 
prakse 

Kvalifik. 
Darbs 

Kvalifik. 
Eksāmens 

Brīv. Kopā 

1. 20 - - - 2 22 
2. 20 - - - 2 22 
3. 12 8 - - 2 22 
4. 4 8 8 1 - 21 

Kopā 56 16 8 1 6 87 

Priekšmeta noslēguma pārbaudījumu var kārtot, ja sekmīgi izpildītas visas programmas aprakstā 
noteiktās prasības. Studiju priekšmetu programmas skatīt 8.pielikumā  

3.2. Programmas saturs un plāns  

Pilna laika: 1 KP atbilst 20 kontakstundas, 20 patstāvīgā darba stundas, tai skaitā līdz 4 
konsultāciju stundām. 
Nepilna laika: 1 KP atbilst 8 kontakstundas, 32 patstāvīgā darba stundas, tai skaitā līdz 4 
konsultāciju stundām. 
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4.tabula 
Pilna laika studijām (4 studiju semestri 2 gados) 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 
N.p.
k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
DaĜa 

KP 
Kopā Kontanktst. Pats.d. 

1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Lietišėā svešvaloda A 2,0 80 40 40 2,0i    
2. Civilā aizsardzība A 1,0 40 20 20  1,0i   
3. Matemātika ekonom A 2,0 80 40 40 2,0e    
4. Informātika A 2,0 80 40 40 2,0i    
5. Mikroekonomika A 3,0 120 60 60 3,0e    
6. Makroekonomika A 3,0 120 60 60 3,0e    
7. Tirgzinību pamati A 2,0 80 40 40 2,0i    
8. Statistika A 2,0 80 40 40 2,0e    
9. Lietvedība A 1,0 40 20 20  1,0i   

 Kopā A 18,0 720 360 360 16 2,0   
Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Grāmatvedības pamati B 2,0 80 40 40 2,0e    
2. UzĦēmējdarbība B 2,0 80 40 40 2,0e    
3. Vadības grāmatvedība  B 2,0 80 40 40  2,0e   
4. Finanses un kredīts  B 2,0 80 40 40  2,0i   
5. Projektu sagatavošana un vadība B 2,0 80 40 40  2,0i   
6. Finanšu grāmatvedība B 7,0 280 140 140  4,0i 3,0e  
7. NodokĜi un nodevas B 2,0 80 40 40  2,0e   
8. UzĦēmumu finanšu pārvaldība B 2,0 80 40 40   2,0i  
9. UzĦēmējdarbības likumdošana B 2,0 80 40 40  2,0i   
10. Audita pamati B 2,0 80 40 40   2,0i  
11. Datorgrāmatvedība B 2,0 80 40 40  1,0i 1,0e  
12. Grāmatvedības praktikums B 2,0 80 40 40   0,5i 1,5i 

Kopā B 29,0 1160 580 580 4,0 15,0 8,5 1,5 
Izvēles priekšmeti 
Vispārizgl. Progr. 
1. Saskarsmes psiholoăija C 1,0 40 20 20  1,0i   
2. Socioloăija C 1,0 40 20 20  1,0i   
3. Darba likumdošana C 1,0 40 20 20  1,0i   
4. Tiesību pamati C 1,0 40 20 20  1,0i   
5. Ētika un estētika C 1,0 40 20 20  1,0i   

 Kopā C 2,0 80 (jāizv. Ne mazāk kā 2KP)  2,0   
Specializācijas priekšmetu bloks 
5. Budžeta iestāžu grāmatv. C 1,0 40 20 20  1,0i   
6. Pašvaldību grāmatved. C 1,0 40 20 20    1,0i 
7. Informāciju tehnoloă. C 1,0 40 20 20  1,0i   
8. Loăistikas pamati C 1,0 40 20 20   1,0i  
9. Vienkāršā grāmatved. C 1,0 40 20 20   1,0i  
10. Kokapstrādes, mežizstrādes 

grāmatv. 
C 1,0 40 20 20   1,0i  

11. Vērtspapīru tirgus C 1,0 40 20 20    1,0i 
12. Apdrošināšanas tirgus C 1,0 40 20 20  1,0i   
13. UzĦēmējdarbības stratēăija C 1,0 40 20 20   1,0i  
14. Kvalitātes vadība C 1,0 40 20 20  1,0i   
15. Starptautiskās ekonom. 

attiecības 
C 1,0 40 20 20    1,0i 

16. Iekšējais audits C 1,0 40 20 20   1,0i  
 Kopā C 4,0 160 (jāizv. Ne mazāk kā 4KP)  1,0 2,0 1,0 
 Kopā C blokā  6,0 240   3,0 2,0 1,0 
 Kopā ABC 50,0 2000   20,0 20,0 10,5 2,5 
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4.tabulas turpinājums 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 
N.p.
k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
DaĜa 

KP 
Kopā Kontanktst. Pats.d. 

1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

       Kursa darbi 
1. Finanšu grāmatvedība B 1,5 60      1,5 
2. UzĦēmumu finanšu pārvaldība B 1,5 60     1,5  

 Kopā  3,0 120   0 0 1,5 1,5 
 Kvalifikācijas darbs  8,0 320      8,0 
 Kvalifikācijas prakse  16,0 640     8,0 8,0 

 Pavisam  80,0 3200   20,0 20,0 20,0 20,0 

 

5.tabula 

Nepilna laika studijām (6 studiju semestri 3 gados) 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa kursiem un 

semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 
N.p.
k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
DaĜa 

KP 
Kopā Kontaktst. 

Patst.
d. 

1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

5. 
sem 

6. 
sem. 

Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Lietišėā svešvaloda A 2,0 80 16 64 1,0i 1,0i     
2. Civilā aizsardzība A 1,0 40 8 32  1,0i     
3. Matemātika ekonom. A 2,0 80 16 64 2,0e      
4. Informātika A 2,0 80 16 64 1,0i 1,0i     
5. Mikroekonomika A 3,0 120 24 96 3,0e      
6. Makroekonomika A 3,0 120 24 96  3,0e     
7. Tirgzinības pamati A 2,0 80 16 64  2,0i     
8. Statistika A 2,0 80 16 64 2,0e      
9. Lietvedība A 1,0 40 8 32 1,0i      

 Kopā A 18,0 720 144 576 10,0 8,0     
Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 

1. Grāmatvedības pamati B 2,0 80 16 64 2,0e      
2. UzĦēmējdarbība B 2,0 80 16 64  2,0e     
3. Vadības grāmatvedība  B 2,0 80 16 64   2,0e    
4. Finanses un kredīts  B 2,0 80 16 64   2,0e    
5. Projektu sagatavošana 

un vadība 
B 2,0 80 16 64   1,0i 1,0i   

6. Finanšu grāmatvedība B 7,0 280 56 224   3,0i 3,0i 1,0e  
7. NodokĜi un nodevas B 2,0 80 16 64   2,0e    
8. UzĦēmumu finanšu 

pārvaldība 
B 2,0 80 16 64    2,0 i   

9. UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

B 2,0 80 16 64   2,0i    

10. Audita pamati B 2,0 80 16 64    2,0i   
11. Datorgrāmatvedība B 2,0 80 16 64   1,0i 1,0e   
12. Grāmatvedības 

praktikums 
B 2,0 80 16 64     2,0i  

 Kopā B 29,0 1160 232 928 2,0 2,0 13,0 9,0 3,0  
Izvēles priekšmeti 
Vispārizgl. Progr. 

1. Saskarsmes psiholoă. C 1,0 40 8 32  1,0i     
2. Socioloăija C 1,0 40 8 32 1,0i      
3. Darba likumdošana C 1,0 40 8 32 1,0i      
4. Ētika un estētika C 1,0 40 8 32  1,0i     
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5.tabulas turpinājums 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa kursiem un 

semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 
N.p.
k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
DaĜa 

KP 
Kopā 

Kontakt-
stundas 

Patst. 
d. 

1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

5. 
sem 

6. 
sem. 

5. Tiesību pamati C 1,0 40 8 32 1,0i      
 

Kopā C 2,0 80 
(jāizvēlas ne 

mazāk kā  2 KP) 
1,0 1,0     

Specializācijas priekšmetu bloks 
5. Budžeta iestāžu 

grāmatvedība 
C 1,0 40 8 32   1,0i    

6. Pašvaldību grāmatv. C 1,0 40 8 32     1,0i  
7. Informācijas tehnoloă. C 1,0 40 8 32   1,0i    
8. Loăistikas pamati C 1,0 60 8 32    1,0i   
9. Vienkāršā grāmatved. C 1,0 40 8 32    1,0i   
10. Kokapstr., mežizstr. 

Grāmatvedība 
C 1,0 40 8 32    1,0i   

11. Vērtspapīru tirgus C 1,0 40 8 32     1,0i  
12. Apdrošināšanas tirgus C 1,0 40 8 32   1,0i    
13. UzĦēmējdarbības 

stratēăija 
C 1,0 40 8 32    1,0i   

14. Kvalitātes vadība C 1,0 40 8 32   1,0i    
15. Starptautiskās 

ekonom. attiecības 
C 1,0 40 8 32     1,0i  

16. Iekšējais audits C 1,0 40 8 32    1,0i   
 

Kopā  C 4,0 160 
(jāizvēlas ne 

mazāk kā 4 KP) 
  1,0 2,0 1,0  

 Kopā C blokā C 6,0 240  1,0 1,0 1,0 2,0 1,0  
 Kopā ABC 53,0 2120 424 1696 13,0 11,0 14,0 11,0 4,0  
     Kursa darbi 
1. Finanšu grāmatvedība B 1,5 60       1,5  
2. UzĦēmumu finanšu 

pārvaldība 
B 

1,5 60      1,5   

 Kopā  3,0 120      1,5 1,5  
 Kvalifikācijas darbs  8,0 320        8,0 
 Kvalifikācijas prakse  16,0 640       8,0 8,0 

 Pavisam  80,0 3200   13,0 11,0 14,0 12,5 13,5 16,0 

Katra studiju priekšmeta apguves laikā ir jāizpilda prasības, kas fiksētas studiju priekšmeta 

programmas aprakstā: 

• noteiktā laikā jāizpilda patstāvīgie darbi;  

• kontroldarbi, semināri; 

• priekšmeta noslēgumā jānokārto ieskaite vai eksāmens. 

Priekšmeta noslēguma pārbaudījumu var kārtot, ja sekmīgi izpildītas visas programmas 

aprakstā noteiktās prasības. 

Ja students noteiktā laikā neizpilda patstāvīgos darbus, neiesniedz kursa darbus, nenokārto 

priekšmetu noslēguma pārbaudījumus utt., to uzskata par studiju parādu. Katrā studiju priekšmetā 

notikušās nodarbības (teorētiskās, semināra nodarbības, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi), 

saĦemtais vērtējums tiek ierakstīts Studiju žurnālā (to nosaka Studiju žurnālu aizpildīšanas un 

aprites kārtība), bet galīgais vērtējums arī „Pārbaudījuma protokolā”. Studiju noslēgumā, kad 
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iegūts pozitīvs vērtējums visos studiju programmas pārbaudījumos, tiek kārtots „Valsts noslēguma 

(Kvalifikācijas) pārbaudījuma eksāmens”, kura sastāvdaĜa ir izstrādāts kvalifikācijas darbs. 

Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību saĦems students, kurš apguvis 

studiju programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā pozitīvu vērtējumu – 

vismaz 4 balles (diploma paraugs skatīt 9.pielikumu). 

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

Vērtēšana ir studentu sasniegumu: zināšanu, prasmju, iemaĦu, spēju un attieksmju 

noteikšanas procedūra, kura nav atdalāma no mācīšanas – mācīšanās procesa. 

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā: 

• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus; 

• vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 

satura apguvi; 

• prasību atklātības un skaidrības princips – atbilstoši studiju programmas un studiju 

priekšmetu mērėiem un uzdevumiem noteikti izglītības vērtēšanas mērėi; 

• vērtēšanas dažādības princips – tiek izmantoti dažādi pārbaužu veidi; 

•  vērtējuma atbilstības princips – pārbaudēs iekĜaujamais satura apjoms atbilst priekšmetu 

programmās noteiktajam saturam un profesijas standartā noteiktajām prasmju un 

zināšanu prasībām. 

Priekšmetu programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens vai ieskaite. 

Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju programmā. Eksāmenu vai ieskaiti pieĦem studiju 

priekšmeta mācībspēks. Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju priekšmetā tiek organizēti arī 

kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, patstāvīgie darbi, semināri, aizstāvēti izstrādātie darbi, 

praktiskie darbi u.c.  

Kvalifikācijas prakses vērtējumu dod prakses atskaišu aizstāvēšanas komisija, izvērtējot 

praksē paveikto, atbilstoši noteiktiem kritērijiem. Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju 

priekšmetu un praksi, ja galīgais vērtējums nav bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai 

„ieskaitīts”. 

Pārbaudījumu nosacījumi un prasības tiek izskaidrotas uzsākot studiju priekšmetu. Katram 

studentam ir iespēja saĦemt „Normatīvo dokumentu krājums studentiem” vai skatīt to elektroniskā 

veidā koledžas datu serverī. 

Programmas apguves beigās jānokārto valsts noslēguma pārbaudījums- kvalifikācijas 

eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu sistēmā un kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 
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Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību saĦem students, kurš apguvis 

studiju programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks 

par 4 („gandrīz viduvēji”) ballēm. 

Studiju priekšmetu kārtējos pārbaudījumos (kontroldarbos, studiju patstāvīgos darbos, 

semināros u.c.) un noslēguma pārbaudījumā studenta zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu sistēmā. 

Studentu zināšanu novērtēšana un pārbaude: 

• studiju priekšmetu kārtējie pārbaudījumi; 

• studiju priekšmetu noslēguma pārbaudījumi; 

• izstrādāto kursa darbu un kvalifikācijas prakses gaitu atspoguĜojošo prakses atskaišu 

novērtēšana; 

• kvalifikācijas darba novērtēšana. 

Par studiju priekšmetu kārtējo un noslēguma pārbaudījumu formām, nosacījumiem, prasībām 

u.c., par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas prasībām studenti laikus tiek 

informēti: 

• pārbaudījumu nosacījumi un prasības, kā arī pārbaudījuma norises forma studentam tiek 

izskaidrota studiju priekšmeta ievada nodarbībās vai arī pirms došanās praksē vai kursa 

darba izstrādes uzsākšanas; 

• studentiem ir nodrošināta konsultāciju iespēja pie visiem pasniedzējiem, kas iesaistīti 

studiju programmas realizācijā. 

Studiju priekšmetu sekmīga apguve tiek saistīta ar regulāru studenta darbu semestra laikā. 

Kārtējo pārbaudījumu skaits atkarīgs no studiju priekšmetu apjoma kredītpunktos. Neapmierinošs 

kārtējā pārbaudījuma novērtējums ir šėērslis studenta pielaišanai pie studiju priekšmeta noslēguma 

pārbaudījuma (eksāmena) kārtošanas.  

Studiju priekšmetos apgūto zināšanu galīgo novērtējumu students saĦem pēc eksāmena 

nokārtošanas. Eksāmena forma var būt gan rakstiska, gan mutiska, gan kombinēta. Ja eksāmena 

forma ir rakstiska, tad tiek vērtēts rakstiski iesniegtais darbs, ja mutiska- studenta mutiskais 

stāstījums un atbildes uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ja tādi radušies. Ja eksaminācijā 

pielietota kombinētā rakstiski/mutiskā metode, tad tiek vērtēts gan rakstiski iesniegtais darbs, gan 

mutiska šī darba aizstāvēšana (izskaidrošana) un atbildes uz papildus uzdotajiem. 

Novērtējumu par kursa darbiem, kvalifikācijas praksi un kvalifikācijas darbu students iegūst 

pēc tā aizstāvēšanas. Kursa darbu vērtējot, tiek Ħemti vērā šādi nosacījumi: 

• atsauksme – vērtējums no uzĦēmuma/iestādes; 

• rakstiski iesniegtā kursa darba saturs (atbilstība izvēlētajam tematam, aktualitāte, 

pielietoto izpētes metožu atbilstība, pielietošanas iespējas, izklāsta skaidrība, 

pārskatāmība, secīgums, izdarīto secinājumu, izteikto priekšlikumu oriăinalitāte, 

aktualitāte un pamatotība u.c.); 
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• darba aizstāvēšanās laikā uzrādītā izpratne par izvēlēto izpētes tematu, spēja pamatot 

savus secinājumus un priekšlikumus, un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. 

Prakses atskaites vērtēšanas nosacījumi: 

• rakstiski iesniegtās prakses atskaites saturs (noformēšanas prasību izpilde, prakses 

uzdevumu izpildes pakāpe un kvalitāte, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu 

aktualitāte un pamatotība); 

• prakses vadītāja no prakses iestādes izsniegto studenta raksturojumu un ieteikto prakses 

novērtējumu; 

• studenta spēju prakses aizstāvēšanas laikā raksturot prakses uzdevumu izpildi, norādot 

problemātiskos aspektus, kā arī spēju pamatot savus secinājumus un priekšlikumus, un 

atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. 

Kvalifikācijas darbu vērtēšanas nosacījumi: 

• rakstiski iesniegtā kvalifikācijas darba saturs (atbilstība noformēšanas prasībām, tai 

skaitā noteiktajam apjomam; temata aktualitāte, izpētes pakāpe; pielietoto izpētes metožu 

atbilstība pētījuma priekšmetam un mērėim; izmantoto avotu (zinātnisko darbu, 

normatīvo dokumentu un prakses materiālu) daudzums, atbilstība tematam un darba 

mērėim,  izpētes kvalitāte; tās pielietošanas pilnība un rezultativitāte; izklāsta skaidrība, 

pārskatāmība un secīgums; izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu aktualitāte un 

pamatotība, izstrādātā darba praktiskā pielietojamība u.c.); 

• studentu ziĦojuma saturs par svarīgākajām kvalifikācijas darba sadaĜām; 

• studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, spēja pamatot savus secinājumus un 

priekšlikumus; 

• kvalifikācijas darba recenzijās izteiktās piezīmes un ieteiktais vērtējums. 

5. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 
(IZMANTOTĀS STUDIJU METODES UN FORMAS, AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 
PĒTNIECĪBAS DARBĪBA UN TĀ IETEKME UZ STUDIJU DARBU, STUDĒJOŠO 

IESAISTĪŠANA PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS) 

5.1. Studiju metodes un formas 

Izglītības procesu īsteno izveidotā Ekonomikas nodaĜa, studiju programmu vada Ekonomikas 

nodaĜas vadītāja (skatīt Ekonomikas nodaĜas nolikumu). Studiju norises plānošanu, sekmju 

uzskaites, lietvedības jautājumus kārto lietvede Studiju daĜā. Informatīvos materiālus studentiem un 

mācībspēkiem nodrošina bibliotēka – lasītava (šo darbu koordinē bibliotēkas vadītāja) un koledžas 

datu serveris. 

Studiju programmas realizācija balstās uz tradicionālajām studiju formām: lekcijām, 

praktiskajām nodarbībām, studentu patstāvīgo darbu un tā kontroli. Studiju metodes ir vērstas uz 
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studējošo patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaĦu ieguvi, komunikācijas spēju 

paaugstināšanu un spēju darboties grupās, uzsvaru liekot uz zinātniskās izziĦas metožu apguvi. 

Studiju metodes un formas ir atkarīgas no katra studiju priekšmeta specifikas un katra studiju 

priekšmetu programmā paredzētajām prasībām. 

Teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaĦas tiek veidotas, izmantojot dažādas 

organizatoriskās formas. Teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt: lekcijās; semināros, kursa 

darbu izstrādē; strādājot patstāvīgi ar normatīvajiem aktiem, kā arī mācību un metodisko literatūru 

bibliotēkā-lasītavā un datorcentrā (30 darba vietām publiska pieeja darba dienās līdz pl. 19.00). 

Praktiskās iemaĦas studējošie var apgūt: praktiskajās nodarbībās 5 datorklasēs un 

laboratorijās patstāvīgo darbu laikā; kursa darbu izstrādes laikā strādājot patstāvīgi ar grāmatvedības 

datorprogrammām; kvalifikācijas praksē (16 nedēĜas), kā arī Grāmatvedības praktikumā, strādājot 

par grāmatvedi ar reālas sabiedrības dokumentiem un reăistriem. 

Rakstot kursa darbus koledžas studenti iegūtās teorētiskās zināšanas izmanto konkrētu 

uzdevumu risināšanā, profesionālo un pētniecības prasmju pilnveidošanā. Kvalifikācijas praksē 

praktikantam kā grāmatvedim jāpiedalās saimniecisko līdzekĜu un to veidošanās avotu uzskaitē, 

finansiālās darbības rādītāju aprēėināšanā un analīzē.  

Kvalifikācijas prakses nodrošināšanai uzĦēmumos grāmatveža profesijā Jēkabpils 

Agrobiznesa koledža izstrādāja un īstenoja divus Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus. 

Projektu īstenošanas rezultātā ilglaicīgā periodā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentiem 

nodrošinātas labas kvalifikācijas prakses vietas. Noslēgtie sadarbības līgumi nodrošina gan 

kvalifikācijas prakses programmas izpildi, gan saimnieciskās, finansiālās darbības datu 

izmantošanu pētniecības projektu izstrādei.  

Semināros studenti pilnveido savu izpratni par teoriju, apgūst apkopotās informācijas 

prezentācijas prasmi. Individuālais darbs un komandas darbs mijās praktiskajās nodarbībās, 

pētnieciskajā darbā, kā arī izstrādājot kursa darbus. Problēmiskās mācības – problēmjautājumu, 

problēmsituāciju, problēmuzdevumu risināšana tiek uzskatītas par galvenajām mācību metodēm 

profesionālajos priekšmetos.  Šīs studiju formas sevi ir attaisnojušas un tiks pielietotas arī turpmāk.  

Kursa darbu un Kvalifikācijas darba tēmas iesaka koledžas mācībspēki, bet studējošie var tās 

izvēlēties arī paši. Kvalifikācijas eksāmena komisijas sastāvā tiek iekĜauti atbilstošas kvalifikācijas 

speciālisti gan no iestādēm un organizācijām, gan no citām Latvijas augstākās izglītības mācību 

iestādēm (LLU, RA). Kvalifikācijas eksāmena komisijas atziĦas skatīt 12.pielikumā. 

Ekonomikas nodaĜas vadītāja organizē, kontrolē, veicina studentu iesaistīšanu pētniecības 

darbā un organizē pētniecības darba konferences. Studentiem lektori sniedz nepieciešamās 

konsultācijas (konsultāciju saraksts atrodams www.jak.lv sadaĜā Ekonomikas nodaĜa) un motivē 

viĦus līdzdarboties studiju programmas realizācijā (katru semestri tiek veiktas vairākas aptaujas par 

studiju procesa kvalitāti Jēkabpils Agrobiznesa koledžā).  
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Studiju patstāvīgā darba veidi un darba vērtēšanas formas apkopotas tabulā (skatīt 10. un 

11.pielikumu). 

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir saistīta ar studiju kvalitātes nodrošināšanas 

jautājumiem, ar piedalīšanos zinātniskās un pētnieciskajās Latvijas un ārvalstu konferencēs, to 

organizēšanu arī JAK, kā arī konferenču organizēšanu sadarbībā ar citām koledžām, publikāciju 

ievietošanu zinātnisko rakstu krājumos un periodikā.  

Koledžas mācībspēki izstrādā un realizē studiju priekšmetu programmas, sagatavo un 

organizē mācību metodisko darbu izdošanu. Tiek uzturēti esošie, meklēti un dibināti jauni kontakti 

sadarbībai zinātniski pētnieciskajā jomā ar dažādām Latvijas, kā arī ārvalstu koledžām un 

augstskolām.  

6.tabula 

Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības virzieni 2008./2009.akad.g. 

N.p.
k. 

Vārds, uzvārds 
Akadēmiskais vai 

zinātniskais grāds, amats 
Pētnieciskā darba virziens 

1. Eleonora 
Martemjanova 

Mg.paed., lektore, direktora 
vietniece studiju darbā 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības programmas studentu 
kvalifikācijas prakse uzĦēmumos 
grāmatveža profesijā 

2. Roberts GlaudiĦš Mg.math., mg.sc.comp., 
lektors, direktors 

Matemātiskās modelēšanas izmantošana 
lietišėajā programmatūrā 

3. Inta Vaikule Mg.paed., lektore Mazo un vidējo uzĦēmumu attīstība 
Latvijā 

4. Mārīte Grandāne Mg.oec., lektore, 
Ekonomikas nodaĜas 
vadītāja 

Hipotekārais kredīts, tā būtība un 
attīstība Latvijā 

5. Gunita Ūdre Mg.paed., lektore Lietišėās svešvalodas (angĜu/vācu) 
pasniegšanas metodika un formas 
augstskolā, terminoloăija, angĜu valodas 
ietekme uz ekonomisko vācu valodu 

6. Tekla Rozentāle Mg.oec., lektore UzĦēmuma pārskata gada slēguma 
operāciju uzskaite 

7. Silvija Strušele Lektore Personības socializācija ekonomiskajā 
vidē 

8. Valda Aizpuriete Mg.paed., lektore, 
Informācijas tehnoloăiju 
nodaĜas vadītāja 

Informācijas sistēmas izveide 

9. AntoĦina Vilima Mg.paed., vieslektore Pašvērtējuma veidošanās agrīnās 
jaunības periodā 

10. Skaidra PutniĦa Mg.paed., lektore Ētikas un estētikas loma personības 
pilnveidošanas procesā 

11. Anita Baltgaile Mg.paed., lektore Personāla lietvedības aktualitātes 
12. Ingrīda Mārāne Mg.oec., lektore, PVIN 

metodiėe 
NodokĜu audits 

13. Linda Markote Vieslektore Tulkošanas pārbīdes Dž. Grišema darbos 
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6.tabulas turpinājums 

N.p.
k. 

Vārds, uzvārds 
Akadēmiskais vai 

zinātniskais grāds, amats 
Pētnieciskā darba virziens 

14. Solvita 
Kozlovska 

Mg.oec., lektore Latvijas daĜēji naturālo saimniecību 
izvērtējums 

15. Ingrīda Veipa Mg.biol., lektore Inovācijas Latvijas uzĦēmējdarbībā 
16. Vija Grīnfelde Mg.paed., lektore Matemātikas mācīšanās motivācijas 

paaugstināšana studentiem 
17. Edīte Zalaka Mg.iur., lektore Nekustamo lietu kopīpašnieku 

savstarpēji tiesiskās attiecības 
18. Ainārs 

PavĜukevičs 
Vieslektors Informācijas tehnoloăiju datu drošība 

19. Rafails 
Mamedovs 

Mg.paed., lektors Datu bāzu tehnoloăiju attīstība 

20. Laura Rakova Mg.sc.pol., Informācijas 
tehnoloăiju nodaĜas vadītāja 

Motivācijas procesa analīze izglītības 
iestādē 

21. Irēna Panga Lektore Grāmatvedības organizācijas dokumentu 
izstrādāšana mežizstrādes un 
kokapstrādes uzĦēmumos 

22. Vitālijs Kuzmovs Mg.phys., vieslektors Klimata pārmaiĦas Latvijā un ES. Ko 
daru es un dara ES? (Ekoloăija, 
enerăētika) 

23. Juris Verečinskis B.sc.comp., vieslektors MS Windows SharePoint services, MS 
system center configuration manager 

Zinātniskā pētniecība ir koledžas darbības neatĦemama sastāvdaĜa un tajā iesaistīts viss 

studiju programmas akadēmiskais personāls. Pētniecības darba rezultāti katru gadu tiek publicēti 

koledžas rakstu krājumos. Visi izdotie zinātniski- pētnieciskie darbi, konferenču referātu krājumi ir 

pieejami studējošajiem. Pētnieciskais darbs ir nesaraujami saistīts ar darbu pie studiju programmas 

attīstības. Katra novitāte tiek izvērtēta un atzīšanas gadījumā tiek iekĜauta studentu teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbībās.  

7.tabula 
Ekonomikas nodaĜas mācībspēku izstrādātie zinātniski – lietišėie pētījumi  

2007. – 2009.gados 

N.p. 
k. 

Autors Darba nosaukums Darba veids Pielietojums 

07.12.2007. Starptautiskā konference “Informāciju tehnoloăijas 2007: teorija, prakse, 
inovācijas” Alytus koledžā Lietuvā 

1. Valda 
Aizpuriete 

Integrated content and 
methods of teaching 
applied information 
science 

Pieredzes apkopojums. 
Publikācija konferences 
materiālos 

Praktiski pielietojami 
ieteikumi informācijas 
tehnoloăijas apguves 
metodikā 

06.11.2007. Patstāvīgo – pētniecības darbu konference – konkurss “Tautsaimniecības attīstību 
ietekmējošo faktoru izpēte un analīze reăionā” Jēkabpils Tautas namā  
2. Silvija Strušele 

 
Personības socializācija 
ekonomiskajā vidē  

Pieredzes apkopojums. 
Referāts, prezentācija 
Publikācija konferences 
rakstu krājumā 

Palīdz studentiem 
apgūt teorētisko 
pamatojumu un 
metodes sevis 
pašnovērtēšanai  
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7.tabulas turpinājums 

N.p. 
k. 

Autors Darba nosaukums Darba veids Pielietojums 

06.11.2007. Patstāvīgo – pētniecības darbu konference – konkurss “Tautsaimniecības attīstību 
ietekmējošo faktoru izpēte un analīze reăionā” Jēkabpils Tautas namā 
3. Roberts 

GlaudiĦš 
 

Informācijas 
tehnoloăiju 
izmantošana projektu 
izstrādē  

Pieredzes apkopojums 
Referāts, prezentācija 

Praktiski pielietojami 
ieteikumi informācijas 
tehnoloăijas 
izmantošanā projektu 
izstrādē  

4. Eleonora 
Martemjanova 

Studiju patstāvīgais 
darbs Kvalifikācijas 
praksē Grāmatveža 
profesijā 

Referāts, prezentācija 
Publikācija konferences 
rakstu krājumā 

Ieteikumi prakšu 
vadīšanas metodikā 

08.05.2007. Pētnieciskajā konference “Konkurentspējīgu speciālistu sagatavošanas problēmas 
Latvijā” Grāmatvedības un finanšu koledžā Rīgā 
5. Valda 

Aizpuriete 
Praktiskā pieredze 
integrētās pieejas 
realizācijā statistikas 
un informācijas 
tehnoloăijas apguvē 
grāmatvedības un 
komercdarbības 
specialitātes 
studentiem 

Pieredzes apkopojums 
Materiāls zinātniski 
pētnieciskai 
konferencei 

Praktiski pielietojami 
ieteikumi informācijas 
tehnoloăijas un 
statistikas integrētai 
apguvei 

6. Eleonora 
Martemjanova 

Grāmatvedības 
speciālistu 
sagatavošanas 
modernizācija JAK 

Praktiskās pieredzes 
apkopojums par ESF 
projekta īstenošanas 
rezultātiem šajā jomā 

Praktiski ieteikumi 
izstrādāto metodisko 
materiālu krājumu 
izmantošanā 
Grāmatvežu 
sagatavošanā 

7. Tekla 
Rozentāle 

Datorgrāmatvedības 
sistēmu izmantošanas 
iespējas un apgūšanas 
metodika 
pamatlīdzekĜu un 
nolietojuma uzskaitē 

Praktiskā pieredze 
datorprogrammas 
apmācības metodikā 
grāmatvedības 
specialitātes studentiem 

Materiāls zinātniski 
pētnieciskajai 
konferencei 
Praktiski izmantojama 
metodika 

20.04.2007 Konference „Augstākās izglītības un reăionālās attīstības mijsakarības”  Jēkabpilī 
8. Roberts 

GlaudiĦš 
Reăionālās 
augstskolas izveide 
Jēkabpilī 

Pieredzes apkopojums  Vērā Ħemami 
ieteikumi veidojot 
reăionālo augstskolu 

08.04.2007. Starptautiskā konference „Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas 
priekšrocību meklējot” Rēzeknes augstskolā Rēzeknē 
9. Anita Baltgaile SpēĜu izmantošana 

vācu valodas apguvē 
Metodikas apraksts – 
pieredzes apkopojums 
Publikācija rakstu 
krājumā 

Praktiski pielietojami 
ieteikumi svešvalodu 
apguvei 

10. Solvita 
Kozlovska 

Aktīvo mācību metožu 
izmantošanas iespējas 
prof. Augstākās 
izglītības iestādē 

Pieredzes apkopojums 
Publikācija rakstu 
krājumā 

Teorētiski – praktisks 
apraksts, ieteikumi 
prof. Priekšmetu 
apguves metodikā 
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7.tabulas turpinājums 

N.p. 
k. 

Autors Darba nosaukums Darba veids Pielietojums 

08.04.2007. Starptautiskā konference „Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas 
priekšrocību meklējot” Rēzeknes augstskolā Rēzeknē 
11. Ingrīda Veipa Studentu radošās 

aktivitātes veicināšana 
studiju procesā 

Teorētiksie aspekti, 
praktisks metodikas 
pielietojums 

Ieteikumi nodarbību 
metodikas dažādošanai 

09.05.2008. konference „Latvijas augstskolu absolventu konkurētspēja ES izglītības un darba 
tirgū” Karjeras izaugsmes koledžā Rīgā 
12. Mārīte 

Grandāne 
Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas studentu 
iekĜaušanās izglītības 
un darba tirgū 

Datu apkopojums, 
ziĦojums un 
piedalīšanās diskusijā 
konferencē 

Praktiski izmantojami 
dati studiju kvalitātes 
vadībā 

28.05.2008. konference „Tālākizglītības nozīme profesionālās kompetences un kvalifikācijas 
pilnveidošanā” Grāmatvedības un finanšu koledžā Rīgā 
13. Eleonora 

Martemjanova 
Studiju patstāvīgais 
darbs apgūstot 
grāmatveža profesiju 

Teorētiski – praktiskā 
pētījuma prezentācija 
Publikācija rakstu 
krājumā 

Praktiski pielietojami 
ieteikumi patstāvīgā 
darba organizēšanā 

14. Tekla 
Rozentāle 

Grāmatveža darbam 
nepieciešamo zināšanu 
apguve 
datortehnoloăiju 
sekmīgai pielietošanai 

Prezentācija Ieteikumi 
datortehnoloăiju 
apguves metodikā 

15. Mārīte 
Grandāne 

Kursa darbs kā viena 
no patstāvīgo darbu 
formām 

Publikācija rakstu 
krājumā 

Praktiski pielietojami 
ieteikumi kursa darba 
organizēšanā 

29.10.2008. konference „Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze 
reăionā” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā Jēkabpilī 
16. Eleonora 

Martemjanova 
JAK veikto profesio-
nālās orientācijas 
pasākumu karjeras 
izvēlei komercizglī-
tības un datorikas 
jomā rezultātu analīze 

Referāts 
Publikācija rakstu 
krājumā 

Teorētiskais 
pamatojums un 
pieredzes apkopojums 
profesionāli orientētas 
izglītības jomā 

17. Silvija Strušele Mana dzīve, manas 
izvēles – mērėu 
izvirzīšana un 
sasniegšana 

Referāts 
Publikācija rakstu 
krājumā 

Teorētiskais 
pamatojums un 
metodes sevis 
pašnovērtēšanai 

03.06.2008. konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” Rēzeknes 
augstskolā Rēzeknē 
18. Eleonora 

Martemjanova 
ESF līdzekĜu piesaiste 
speciālistu 
sagatavošanā JAK 
Ekonomikas nodaĜā 

Publikācija rakstu 
krājumā 

Pieredzes apkopojums, 
ieteikumi ESF līdzekĜu 
piesaistē 

19. Tekla 
Rozentāle 

Grāmatveža darbam 
nepieciešamo zināšanu 
apguve 
datortehnoloăiju 
sekmīgai pielietošanai 

Publikācija rakstu 
krājumā 

Teorētiskais 
pamatojums, praktiski 
ieteikumi 
grāmatvedības 
datorprogrammu 
apguvei  

 



 23 
 

06.12.2007. koledžas Ekonomikas nodaĜas vadītāja M. Grandāne piedalījās Izglītības un 

zinātnes ministrijas organizētajā konferencē „ES struktūrfondu atbalsts augstākās izglītības 

attīstībai Latvijā” un darba grupā ESF programmas „Studiju programmu īstenošana un studiju 

procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgās nozarēs” iepazinās ar projektu 

prezentācijām, piedalījās diskusijās. 

29.11.2007. JAK direktors R. GlaudiĦš piedalījās LIKTA konferencē (koledža ir LIKTA 

biedru sastāvā), kur iepazinās ar „Studējošo statistiku un darba devēju ekspressvērtējumu”. 

21.06.2007. metodiėe V.Aizpuriete piedalījās IKT nozares Profesionālās izglītības padomes 

un augstākās izglītības institūciju IKT studiju programmu direktoru gadskārtējā saietā, kur ikviens 

varēja izteikt savu sāpi par lietu stāvokli IKT augstākajā izglītībā. 

29.09.2007. koledžas mācībspēki piedalījās pirmajā pētniecisko darbu konferencē „Simbioze 

attīstībai” Vidzemes augstskolā. Konferencē iepazināmies ar Vidzemes Augstskolas studentu 

veiktajiem pētnieciskajiem darbiem dažādās jomās, kas svarīgi mūsdienu straujajai attīstībai 

tehnoloăiju, ekonomikas un sociālo zinātĦu jomā. 

Iepazināmies ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu. 

Kvalifikācijas darbu tematiku un kvalifikācijas prakšu norisi. 

Izskatījām un apspriedām sadarbības līguma iespējas starp JAK un Vidzemes Augstskolu. 

10.03.2009. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti piedalījās starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē KauĦas koledžā. Konferences tēma „Biznesa aktualitāte nākotnes menedžeru 

skatījumā”. Konferences darba valoda – angĜu valoda. Studentiem jāpārzina ne tikai sarunvaloda, 

bet arī biznesa angĜu valoda. Konferences norisi translēja citām koledžām Lietuvā. Konferencē 

piedalījās studenti no KauĦas koledžas, ViĜĦas universitātes un Turcijas universitātēm. Konferencē 

piedalījās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā kursa studenti Eila VaĜicka, Ilze Brakovska, Jānis 

Zalaks un Julians KorosteĜovs. Pētījumu konsultantes –  koledžas lektores Ingrīda Veipa, Inta 

Vaikule un Linda Markote. 2009.gada rudenī JAK Ekonomikas nodaĜa plāno organizēt 

starptautisku konferenci, kurā līdzdalību jau apliecināja KauĦas koledžas studenti.   

5.3. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos un pētnieciskajā darbā 

Galvenā uzmanība tiek veltīta tam, lai studenti būtu profesionāli sagatavoti darba tirgum. 

Studentiem, uzsākot studijas Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, jāapgūst pētniecības darba 

metodoloăija, dažādas pētījuma metodes, jāiemācās izvēlēties un izmantot dažādas pētniecības 

metodes. Jāapgūst nepieciešamās zināšanas un iemaĦas pētniecības darba noformēšanā atbilstoši 

JAK Nolikumam par Kursa darbu un Kvalifikācijas darba noformēšanu.  

Lai nodrošinātu studentiem iespējas veikt lietišėos pētījumus grāmatvedības, finanšu 

pārvaldības, uzĦēmējdarbības u.c. jomās Koledža (ESF projektu ietvaros) noslēgusi ilglaicīgas 

sadarbības līgumus ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Jēkabpils, Aizkraukles, PreiĜu, Madonas 
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rajonu pašvaldību, uzĦēmumu iestāžu vadītājiem. Noslēgtie līgumi nodrošina JAK studentiem arī 

kvalitatīvas Kvalifikācijas prakses vietas.  

Studentu pētnieciskais darbs tiek īstenots kursa darbu, kvalifikācijas darbu izstrādes procesā. 

Pētniecības darba rezultāti tiek prezentēti ikgadējās pētniecisko darbu konferencēs JAK un 

publicēti rakstu krājumā. JAK notikušas 6 studentu un mācībspēku pētniecības darbu konferences 

un izdoti 6 pētniecības darbu rakstu krājumi. Publicētie darbi tiek izmantoti studiju procesa 

nodrošināšanai. JAK grāmatvedības specialitātes studenti pētniecības darbus prezentē arī Rēzeknes 

augstskolas, Malnavas koledžas gadskārtējās konferencēs. Studenti darbus prezentē arī dažādās 

koledžās Lietuvā. Visu sadarbības augstskolu un koledžu pētniecības darbu krājumi atrodami JAK 

bibliotēkā. Ar minēto pētniecības darbu saturu un nozīmīgumu var iepazīties, izlasot konferenču 

materiālus JAK bibliotēkā.   

6. PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS, ĥEMOT VĒRĀ LATVIJAS 
UZDEVUMUS EIROPAS SAVIENĪBAS KOPĒJO STRATĒĂIJU ĪSTENOŠANĀ 

Galvenais ES politikas dokuments augstākās izglītības jomā ir BoloĦas deklarācija „Eiropas 

augstākās izglītības telpa”, ko 1999.gada 19.jūnijā pieĦēma Eiropas valstu izglītības ministri. 

BoloĦas deklarācijas galvenais mērėis ir sekmēt vienotas, saskaĦotas augstākās izglītības sistēmas 

izveidi Eiropā, kas celtu Eiropas kā vienota reăiona konkurētspēju globālajā pasaulē. 

Augstākās izglītības galvenie stratēăiskie mērėi ir: 

• augstākās izglītības kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšana; 

• materiālo, finanšu un cilvēkresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana; 

• reăionālo augstskolu attīstības veicināšana. 

Ekonomikas nodaĜas lektori ir iesaistījušies un līdzdarbojas dažādos ESF projektos, t.sk. arī 

ESF projektā „1.līmeĦa profesionālās augstākās studiju programmas datortīklu administrators 

ieviešana”, kura ietvaros notika akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana mūsdienu 

datorzinību izglītības standartu jomā. Informāciju tehnoloăijas var tikt vērtētas kā starpnozaru 

instruments ar Ĝoti plašu pielietojumu. Pašreizējā sabiedrības attīstības fāzē, ko dēvē par 

informācijas sabiedrību, būtisku valsts ekonomiskās izaugsmes un labklājības līmeĦa kāpumu un 

tālāku virzību uz zināšanām ietilpīgu ekonomiku ir iespējams panākt tikai balstoties uz spēcīgu IT 

infrastruktūru, ko veido ne tikai aparatūra un programmatūra, bet galvenokārt kvalificēti speciālisti. 

Palielinoties pieprasījumam pēc informācijas tehnoloăijām un ar tām saistītajiem pakalpojumiem, 

vienlaicīgi palielinās izglītotu un pieredzējušu speciālistu deficīts. 

Augstākās izglītības kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai, materiālo, cilvēkresursu 

izmantošanas efektivitātes uzlabošanai Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Ekonomikas nodaĜas lektori  

līdzdarbojās arī citu ESF projektu īstenošanā. Divos ESF projektos „Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas studentu kvalifikācijas prakses nodrošināšana grāmatveža profesijā”, kuru ietvaros, 
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iesaistot sociālos partnerus, izstrādāti kvalifikācijas prakses metodiskie materiāli, veikta 

akadēmiskā personāla un uzĦēmumu prakšu vadītāju kvalifikācijas paaugstināšana profesionālajos, 

pedagoăijas un saskarsmes psiholoăijas jautājumos.  

Īstenojot projektu „Izglītības programmas „Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžā”: 

1) Modernizēta mācību metodiskā bāze profesionālo mācību priekšmetu kompleksai un 

integrētai apguvei. Izstrādāti, pilnveidoti mācību metodiskie un kontroles materiāli, kuri pieejami 

arī elektroniskā formā; 

2) Izveidota izglītības programmas apguves e-vide ar iespēju publiskot tajā mācību un 

kontroles materiālus; 

3) Papildināta un modernizēta mācību tehniskā bāze integrētai profesionālo priekšmetu 

apguvei.     

6.1. Programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesionālās 

augstākās izglītības standartam un profesijas standartam 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” ir izstrādāta un tiek realizēta atbilstoši: 

• pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam, kas izdots saskaĦā ar 

Izglītības likuma 14.panta 19.punktu un Profesionālās izglītības likuma 23.panta otro 

daĜu (20.03.2001.); 

• 4.profesionālās kvalifikācijas līmeĦa profesijas “Grāmatvedis” standartam, kurš 

apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.351. 

Reăistrācijas Nr. PS 0071 (skatīt 13.pielikumu). 

Lai studiju programma nodrošinātu iespēju apgūt grāmatvedim atbilstošas zināšanas, prasmes 

un iemaĦas, tā satur speciālos un specializācijas priekšmetus, un izvēles priekšmetus. 

Akreditējamā studiju programma izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.marta 

noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”. 

Ievēroti gan profesijas standartā noteiktie profesionālās augstākās izglītības programmu stratēăiskie 

mērėi, gan obligātais saturs, kas jāietver programmā. Programmas un mācību kursa apjoms noteikts 

kredītpunktos.  

Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas atbilst studējošo 40 darba stundām. Studiju 

programmas satura atbilstība pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam ir parādīta 

8.tabulā. 

8.tabula 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standarta prasības un studiju programmas 

saturs 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības standarta prasības 

Studiju programmas saturs 

1. Programmā jābūt šādām pamatdaĜām:  

1.1. mācību kursi Mācību priekšmeti 56 KP 
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8.tabulas turpinājums 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības standarta prasības 

Studiju programmas saturs 

1.2. kvalifikācijas prakse ārpus koledžas 
Kvalifikācijas, prakses ārpus izglītības 
iestādes (16 KP) 

1.3.kvalifikācijas darbs Kvalifikācijas darbs 8 KP 

2. Mācību kursu obligāto saturu jāveido:   

2.1. vispārizglītojošiem mācību kursiem Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 

2.2. nozares mācību kursiem   

2.2.1. obligātie mācību kursi Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 

2.2.2. izvēles mācību kursi 
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti C bloks 
(izvēle) 

2.2.3. konkrētas profesijas mācību kursi Specializācijas mācību priekšmeti 

3. Programmas apjomam jābūt no 80 – 120 KP Programmas apjoms ir 80 KP 

4.Programmas pamatdaĜu un mācību kursu 
apjomam jābūt šādam: 

  

4.1. mācību kursi – minimums 56 KP, bet 
nepārsniedzot 75% no programmas kopējā 
apjoma: 

Mācību priekšmetu apjoms ir – 56 KP 

4.1.1.vispārizglītojošie mācību kursi – 
minimums 20 KP 

Vispārizglītojošo mācībpriekšmetu apjoms ir 
20 KP 

4.1.2. nozares mācību kursi – minimums 36 
KP 

Nozares mācību priekšmetu apjoms ir 36 KP 

4.2. kvalifikācijas prakses – minimums 16 KP Kvalifikācijas prakses apjoms ir 16 KP  
4.3. kvalifikācijas darbs – minimums 8 KP Kvalifikācijas darba apjoms ir 8 KP 
5. Studējošo patstāvīgā darba apjomam jābūt 
35 – 40 % no mācību kursu kopējā apjoma 

Studējošo patstāvīgā darba apjoms ir 40% no 
mācību priekšmetu apjoma 

6. Studiju programma jāizstrādā atbilstoši 
profesijas standartam 

Studiju programma izstrādāta atbilstoši 
profesijas standarta prasībām 

Studiju programma atbilst MK 29.05.2007. noteikumi Nr.347 „Grozījumi Ministru kabineta 

2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības standartu””. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programma atbilst 

„Grāmatveža” standartam.  

9.tabula 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) studiju programmas „Grāmatvedība un 
finanses” atbilstība profesiju standartam „Grāmatvedis” (Nr. PS 0071) un 2007.gada 

15.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.612 „Minimālās prasības civilās 
aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” 

Profesijas standarta prasības 
zināšanām un to līmenim 

JAK obligātie studiju priekšmeti un to apjoms 
kredītpunktos 

Priekšstats:   

Mikroekonomika  Mikroekonomika (3 KP) 

Makroekonomika  Makroekonomika (3 KP) 
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9.tabulas turpinājums 

Profesijas standarta prasības zināšanām 
un to līmenim 

JAK obligātie studiju priekšmeti un to apjoms 
kredītpunktos 

Izpratne:   

Matemātika ekonomistiem  Matemātika ekonomistiem (2 KP) 

Tirgvedības pamati  Tirgzinību pamati (2 KP) 

Grāmatvedības pamati  Grāmatvedības pamati (2 KP) 

UzĦēmumu finansu vadība  UzĦēmumu finanšu pārvaldība (2 KP) 
Finanses un kredīts (2 KP) 

Iekšējā kontrole un audits  Iekšējais audits (1 KP) 
Audita pamati (2 KP) 

UzĦēmējdarbības tiesiskie pamati  UzĦēmējdarbības likumdošana (2 KP) 

UzĦēmējdarbība  UzĦēmējdarbība (2 KP) 

Lietvedība  Lietvedība (1 KP) 

Pielietošana:   

Statistika  Statistika (2 KP) 

Informātika  Informātika (2 KP) 

Vadības grāmatvedība  Vadības grāmatvedība (2 KP) 

Finanšu grāmatvedība  Finanšu grāmatvedība (7 KP) 

NodokĜi un nodevas  NodokĜi un nodevas (2 KP) 
Grāmatvedības praktikums (2 KP) 

Saskarsmes psiholoăija  Saskarsmes psiholoăija (1 KP) 

Datorgrāmatvedība  Datorgrāmatvedība (2 KP) 

Tiesību pamati, darba likumdošanas un 
darba aizsardzības pamati  

Darba likumdošana (1 KP)  
Tiesību pamati (1 KP) 

2 lietišėās svešvalodas  Lietišėā svešvaloda – angĜu/ vācu (2 KP) 

11.09.2007. MK noteikumu Nr.612 
prasības zināšanām un to līmenim 

JAK obligātie studiju priekšmeti un to apjoms 
kredītpunktos 

Civilā aizsardzība Civilā aizsardzība (1 KP) 

6.3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām koledžu programmām 

 Latvijā vairākās augstskolās un koledžās tiek īstenotas 1.līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības programmas, kuras apgūstot var iegūt kvalifikāciju „grāmatvedis”: 

• „Grāmatvedība” – 80 KP, Latvijas Biznesa koledža; 

• „Grāmatvedība un nodokĜi” – 120 KP, „Sociālās integrācijas valsts aăentūra” Koledža 

RRC; 

• „Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze” – 80 KP, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte; 

• „Finanses un grāmatvedība” – 80 KP, SIA „Biznesa augstskola Turība”;  

• „Grāmatvedība un finanses” – 84 KP, Grāmatvedības un finanšu koledža. 

Kopējais studiju ilgums JAK programmai ir tāds pats kā LLU, BAT, LBK programmām – 

80 kredītpunkti, pārējās ir apjomīgākas.  
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Savstarpēji salīdzinot visas minētās studiju programmas, var pamanīt tendenci, ka studiju 

priekšmetiem atšėiras kredītpunktu skaits, bet pārsvarā tās ir līdzīgas, pēc satura JAK programmai 

„Grāmatvedība un finanses” tuvākās ir Latvijas Biznesa koledžas, Biznesa augstskolas Turība un 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju programmas. JAK studiju programma atšėiras ar 

plašu izvēles priekšmetu klāstu, īpaši profesionālajā specializācijas priekšmetu blokā.  

Salīdzinājumam izvēlēta Grāmatvedības un finanšu koledžas studiju programma: 

JAK „Grāmatvedība un finanses” KP GFK „Grāmatvedība un finanses” KP 
Darba likumdošana  1 LR Darba likumdošana 2 
Informātika 2 Informātika 1 
Matemātika ekonomistiem 2 Matemātika – ekonomiskā 2 
Lietišėā svešvaloda 2 Lietišėā svešvaloda 4 
Lietvedība 1 Lietišėā korespondence un lietvedība 1 
Saskarsmes psiholoăija 1 Saskarsmes un vadības psiholoăija 2 
Mikroekonomika 3 Mikroekonomika 2 
Makroekonomika 3 Makroekonomika 2 
UzĦēmējdarbība 2 UzĦēmējdarbības pamati 2 
Statistika 2 Ekonomiskā statistika   2 
UzĦēmējdarbības likumdošana 2 LR Komerctiesības 2 
Grāmatvedības pamati  2 Grāmatvedības pamati 2 
Finanšu grāmatvedība 7 Finansu grāmatvedība  7,5 
NodokĜi un nodevas 2 NodokĜi un nodokĜu sistēma Latvijā 2 
Vadības grāmatvedība 2 Vadības grāmatvedība 2,5 

UzĦēmumu finanšu pārvaldība 2 
UzĦēmējdarbības finansēšana un 
kreditēšana 

1,5 

Datorgrāmatvedība 2 Datorgrāmatvedība 2 
Tirgzinību pamati 2 Tirgzinību pamati 1,5 
Grāmatvedības praktikums 2    
Iekšējais audits 
Audita pamati 

1 
2 

Revīzija un kontrole (grāmatvedības 
kontrole, audita pamati) 

1,5 

Budžeta iestāžu grāmatvedība 1 Budžeta iestāžu grāmatvedība 2 
Tiesību pamati 1    
Finanses un kredīts 2    
Pašvaldību grāmatvedība 1 Celtniecības uzĦēmumu grāmatvedība 2 

Ētika, estētika 1 
Ētika un estētika. Grāmatveža 
profesionālā ētika. 

2 

  UzĦēmējdarbības plānošana 2 
Civilā aizsardzība 1    
Projektu sagatavošana un vadība 2   
Informācijas tehnoloăijas 1   
Vienkāršā grāmatvedība 1   
Vērtspapīru tirgus 1   
Apdrošināšanas tirgus 1   
Loăistikas pamati 1   
Kokapstrādes, mežizstrādes 
grāmatvedība 

1   

Kvalitātes vadība 1   
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6.4. Salīdzinājums ar citu valstu programmām 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” tiks salīdzināta ar 2 citu valstu studiju 

programmām – ViĜĦas Kooperatīvās koledžas grāmatvedības specialitātes studiju programmu (120 

KP, http://www.vkk.lt/english.html) un Lane Community College studiju programmu 

grāmatvedība (88 KP, www.lanecc.edu/collegecatalog/documents/CT). 

JAK VKK LCC 
Studiju priekšmets KP Studiju priekšmets KP Studiju priekšmets KP 

Darba likumdošana 
UzĦēmējdarbības 
likumdošana 
Tiesību pamati 

2 
2 
 
1 

Likumdošana 
  

4 Biznesa tiesības 4 

Informātika 
Informācijas tehnoloăijas 

2 
1 

IT lietojumprogrammas 4,5 Programmas Word 
izmantošana biznesā 
Datorzinību pamati 
Excel izmantošana 
biznesā 
Biznesa komunikācijas 
Excel – biznesa eksperts 

3 
 
4 
4 
 
4 
3 

Datorgrāmatvedība 2 Pielietojamās 
grāmatvedības 
programmas 

3 Datorgrāmatvedības 
apskats 
Automatizētās 
grāmatvedības sistēmas 
Datorgrāmatvedība 

4 
 
4 
 
4 

Grāmatvedības pamati 
NodokĜi un nodevas 
Finanses un kredīts 

2 
2 
2 

Finanses un nodokĜi 
  

6 Grāmatvedības pamati 
Finanses 
NodokĜi 

4 
4 
4 

Finanšu grāmatvedība 
Grāmatvedības praktikums 

7 
2 

Finanšu grāmatvedība 10,5 Finanšu grāmatvedība 
Grāmatvedība 
Algu grāmatvedība 
Grāmatvedības 
praktikums 
Augstākā līmeĦa algu 
grāmatvedība 

4 
3 
4 
3 
 
4 

Vadības grāmatvedība 2 Vadības grāmatvedība 2,5 Vadības grāmatvedība 4 
UzĦēmuma finanšu 
pārvaldība 

2 Finanšu analīze 3,5 Vadības pamati 
Vadības komandas darbs 

3 
4 

Iekšējais audits 
Audita pamati 

1 
2 

Audits 3,5 - - 

Matemātika ekonomistiem 2 Lietišėā matemātika 3,5 Augstākās matemātikas 
pamati 

4 

Statistika 2 Ekonomiskā statistika 2 - - 
Makroekonomika 
Mikroekonomika 

3 
3 

Mikro un makro 
ekonomika  

4,5 Ekonomikas pamati 
Ievads mikroekonomikā 
Ievads makroekonomikā 

3 
3 
3 

Tirgzinību pamati 2 Menedžments un 
mārketings 

4 Biroja vadība 
Cilvēkresursu vadība 

3 
4 

Lietvedība 1 Biroja darbs un biznesa 
korespondence 

2 Lietišėā finanšu 
grāmatvedība 

5 
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JAK VKK LCC 

Studiju priekšmets KP Studiju priekšmets KP Studiju priekšmets KP 
Saskarsmes psiholoăija 
Ētika, estētika 

1 
1 

Sociālā psiholoăija un 
biznesa ētika 

3 Oratora māksla 
Komandas veidošanas 
prasmes 
Ētika un pakalpojumi 
biznesā 

4 
4 
 
1 

Lietišėā svešvaloda 2 Svešvaloda 6,5 AngĜu valoda 4 
Civilā aizsardzība 1 Darba drošības 

regulēšana un ekoloăija 
2,5 Veselības mācība 3 

Budžeta iestāžu 
grāmatvedība 

1 Budžeta grāmatvedība 4 - - 

UzĦēmējdarbība 2 Biznesa ekonomika 5 Biznesa pamati 4 
Vienkāršā grāmatvedība 1 - - Vienkāršā grāmatvedība 3 
Prakse 16 Prakse 21 - - 

ViĜĦas Kooperatīvās koledžas studiju programma ir Ĝoti līdzīga Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas programmai. Studiju programmas īstenošanas metodika, studiju darba formas, pētniecības 

un metodiskais darbs tika analizēts arī klātienē, JAK mācībspēkiem piedaloties Lietuvā – KauĦas 

koledžā, Klaipēdas koledžā un ŠauĜu koledžā pētniecības darbu konferencēs. Konferencēs arī tiek 

organizētas tikšanās ar šo mācību iestāžu vadību, mācībspēkiem un risinātas dažādas izglītības 

problēmas.  

6.5. Absolventu iespējas turpināt studijas 2.līmeņa augstākās izglītības studiju 

programmā 

No JAK studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” 2004.–2008.gada absolventiem, 

izglītību pilna laika 2.līmeĦa augstskolā turpina 9 studenti jeb 9,7% no visu absolventu skaita, bet 

nepilna laika studijās 18 studenti jeb 37%. 

JAK grāmatveži turpina studēt šādās augstskolās: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Rēzeknes Augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Baltijas Starptautiskā 

akadēmija. Studē atbilstoši attiecīgās augstskolas prasībām, studijas īpašas grūtības nesagādā un 

studiju parādu nav. Daudzus JAK izstrādātos kursa darbus un kvalifikācijas darbus izmanto arī 

studējot minētajās augstskolās.  

6.6. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 

Pašreiz praktiski visi koledžas Grāmatvedības specialitātes absolventi ir nodarbināti. 

Absolventi ir nodarbināti dažādās tautsaimniecības nozarēs. Daži absolventi turpina izglītību otrā 

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā RTU, RA, LLU u.c.. 

Cieša sadarbība ir izveidojusies ar valsts institūcijām, kurās koledžā gatavojamie speciālisti ir 

pieprasīti – visu līmeĦu pašvaldībām, Zemes dienestu, Lauku atbalsta dienestu, VID reăionālajām 

nodaĜām, kredītiestādēm u.c. komercstruktūrām.  
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Aptaujājot esošos absolventu darba devējus un potenciālos darba devējus, kvalifikācijas 

prakšu vadītājus 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Grāmatvedība un 

finanses” absolventu iespējamo nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem, tika saĦemtas atbildes, 

ka tieši šādiem speciālistiem ir vislielākās izredzes konkurēt darba tirgū. Arī visiem strādājošajiem 

studentiem darba devēji atbalsta studijas koledžā un neplāno, ka kāds varētu zaudēt darbu pie 

stabilas tautsaimniecības attīstības tempiem. Darba devēji ir apmierināti ar Koledžas absolventu 

darbu, absolventi labi pārzina teoriju, prot praktiski strādāt. Atsauksmes tikai pozitīvas, plašajā 

konkurencē absolventi veiksmīgi un īsā laikā atrod darbu.  

Par studiju programmas realizēšanas nozīmi reăiona tautsaimniecības attīstībā, 

nepieciešamību un popularitāti liecina darba devēju mutiskas aptaujas un studējošo – absolventu 

darbā iekārtošanās statistika. No visiem JAK studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” 

absolventiem savā specialitātē strādā 93 no pilna laika absolventiem, kas sastāda 70% no visa JAK 

absolvējušo grāmatvežu skaita, pārējie darbu atraduši saistītās profesijās. 

7. STUDĒJOŠIE 

7.1. Studējošo skaits programmā 

Akreditējamajā studiju programmā pēc stāvokĜa uz 01.01.2009. ir 57 pilna laika studējošie. 

Pirmajā kursā 31 students (1 studente atrodas studiju pārtraukumā) un 26 studenti 2.kursā (2 

studenti – studiju pārtraukumā). Nepilna laika studējošo skaits studiju programmā „Grāmatvedība 

un finanses” uz 01.01.2009. – 81 students. Pirmajā kursā studē 20 studenti, 2.kursā – 30 studenti (2 

studentes – studiju pārtraukumā) un 3.kursā studē 31 studente (1 studente atrodas studiju 

pārtraukumā). Visi pilna laika studenti studē par budžeta līdzekĜiem, bet nepilna laika studenti 

studē maksājot studiju maksu.  

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

Akreditējamās studiju programmas realizācija tika uzsākta 2002./2003.akadēmiskā gada 

septembrī, un 1.kursā tika imatrikulēti 64 reflektanti. 

7.6. Absolventu skaits 

Specialitāte „Grāmatvedība un finanses”, absolventu skaits pa gadiem: 

Gads Pilna laika Nepilna laika Kopā 
2004. 22 - 22 
2005. 22 + 20 = 42 - 42 
2006. 18 + 13 = 31 9 40 
2007. 21 8 + 7 = 15 36 
2008. 18 8 + 16 = 24 42 
Kopā 134 48 182 

7.7. Studējošo aptaujas un to analīze 

Katra akadēmiskā gada oktobra mēnesī tiek veikta studējošo aptauja, lai novērtētu 1.kursa 

studentu adaptāciju. Aptaujas rezultāti tiek analizēti koledžas akadēmiskā personāla metodiskās 
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padomes sēdēs, kur tiek lemts par studiju programmas uzlabojumiem, izmaiĦu nepieciešamību vai 

pasniedzēju izvēli. Katram studentam ir iespēja aktīvi līdzdarboties studiju procesa pilnveidē ar 

saviem ierosinājumiem, priekšlikumiem un vērtējumu.  

Salīdzinot veiktās aptaujas par studentu adaptāciju JAK var izdarīt secinājumus, ka ar katru 

gadu studenti arvien labāk iejūtas koledžas studiju dzīvē, kā arī tiek sniegts arvien mazāk 

ierosinājumu, jo studiju darba organizācija apmierina gandrīz pilnībā visus studējošos. Studenti 

anketās izsaka savu viedokli arī par lekciju plānojumu, lielākā daĜa atzīst, ka lekcijas ir labi 

saplānotas. Studijas sekmē ieinteresētību apgūt arvien jaunas zināšanas, izglītības kvalitātes 

apmierina. Par iemeslu kādēĜ tika izvēlēta tieši Jēkabpils Agrobiznesa koledža imatrikulēto 

studentu biežāk minētie iemesli – tuvāk dzīvesvietai, bez studiju maksas, par koledžu dzirdzēts 

daudz labu atsauksmju no bijušajiem studentiem, labas iespējas uzsākt darbu, pieprasīta profesija.  

Studentu atbildes uz aptaujas jautājumiem par kursa darba izstrādi, Ĝauj secināt, ka rakstot 

kursa darbus studenti iemācās strādāt ar metodiskajiem materiāliem, iegūst lielākas iemaĦas darba 

noformēšanā, iemācās izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus, iemācās apkopot informāciju 

un iegūst plašākas zināšanas par izvēlēto kursa darba tēmu. Konkrēto kursa darba tēmu studenti 

galvenokārt izvēlas, jo tēma ir aktuāla, ar šo tēmu ir saistība un saskare ikdienā, vēlās uzzināt 

vairāk par izvēlēto tēmu, tēma liekas interesanta un saistoša, ir piejami daudz materiālu par 

konkrēto tēmu. Sadarbība ar kursa darba vadītāju notiek veiksmīgi, sazinoties ar e-pasta palīdzību, 

konsultējoties pa telefonu, kā arī tiekoties klātienē. Galvenās problēmas, kas traucēja kursa darba 

tapšanas gaitā – grūti iegūt informāciju no uzĦēmuma, laika trūkums, grūti savienot studijas, kursa 

darba izstrādi un darbu.   

Noslēdzoties semestrim tiek veikta aptauja par studiju priekšmetu vērtējumu. Studenti vērtē 

katru studiju priekšmetu – priekšmeta apguves mēķėa un vērtēšanas sistēmas saprotamību, vai 

studiju priekšmeta apguve deva jaunas zināšanas, praktisko nodarbību lietderīgumu un saistību ar 

praktisko grāmatvedību, teik vērtētas arī mācību metodes, kuras izmanto konkrētais lektors, to 

dažādība un mūsdienīgums, patstāvīgā darba izpildes metodikas saprotamība, vai patstāvīgā darba 

izpilde palīdzēja sasniegt studiju priekšmeta mērėus, vai uz studentu jautājumiem vienmēr tiek 

sniegtas skaidras atbildes, kā arī studenti var ieteikt ierosinājumus studiju priekšmeta apguves 

uzlabošanai. Protams, katram studiju priekšmetam vērtējums nedaudz atšėiras, bet kopumā studenti 

ir apmierināti ar priekšmetu pasniegšanas veidu, nodarbības ir lietderīgas, lekcijas ir interesantas un 

intensīvas, vienmēr tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, lektori sniedz jaunāko informāciju, labi 

un saprotami paskaidro apgūstamo vielu, interesanti un noderīgi patstāvīgie darbi. Ieteikumi 

mācību procesa uzlabošanai – vēl vairāk praktosku darbu, kurus reāli var izmantot praksē un 

rakstot kursa darbu, organizēt tikšanās ar dažādu nozaru pārstāvjiem un mācību ekskursijas.  

Atsauksmes no kvalifikācijas prakses vietām – grāmatvedības studentu prakses vietas ir 

visdažādākās gan SIA, a/s, z/s, gan arī Valsts iestādes un pagastu pašvaldības. Pārsvarā visi 
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studenti prakses vietās var izpildīt prakses programmu, ir daži izĦēmumi, piemēram, Valsts 

IeĦēmumu dienests, pašvaldības vai specifiska novirziena uzĦēmumi, kuros var izpildīt tikai daĜu 

prakses programmas. Kvalifikācijas prakses laikā studenti ne tikai pilda prakses programmu, bet 

veic arī citus uzĦēmumu grāmatvežu uzdotos darbus, daži studenti pat patstāvīgi veic grāmatveža 

pienākumus. Visi studenti atzīmē, ka koledžā apgūtās zināšanas ir pietiekošas, lai izpildītu prakses 

programmu, tomēr tās tiek arī papildinātas, patstāvīgi tiek vākta informācija par jaunākajām 

izmaiĦām normatīvajos aktos. Kontaktēšanās ar grāmatvežiem prakses uzĦēmumos studentiem 

nesagādā nekādas problēmas. Gan studenti, gan prakšu vadītāji uzĦēmumos atzīst, ka prakses 

programma palīdz sagatavot studentus reālam grāmatveža darbam. Visos uzĦēmumos koledžas 

studenti rada labu un pozitīvu iespaidu, prakšu vadītāji praktikantus raksturo kā zinošus, kuriem 

nesagādā grūtības ievērot darba laiku prakses vietā, kārtīgi un patstāvīgi pildīt uzdotos darbus. 

UzĦēmumi arī turpmāk vēlas dot prakses vietas koledžas studentiem. Pie ieteikumiem studenti min, 

ka koledžā varētu apgūt vairākas datorprogrammas un vairāk problēmsituāciju risinājumus, 

jāsniedz plašākas zināšanas par pašizmaksas rēėināšanu, grāmatvedības darba organizāciju 

praktiskajā jomā, VID dokumentu elektronisko deklarēšanu, strādājošajiem grāmatvežiem saīsināt 

prakses laiku. 

Aptauja pēc Kvalifikācijas eksāmena – studenti uzsāk studijas JAK, jo tā ir dzīvesvietas 

tuvumā, ir ieteikuši draugi, koledžai ir laba slava, studijas ir bez studiju maksas, ir vēlme apgūt 

grāmatveža profesiju. Studiju sākumā problēmas sagādā kursa darbu izstrāde, bet kopumā nekādu 

problēmu nav. Priekšmetu saturs ir labs un apmierina studējošos, no studiju priekšmetiem nelielas 

grūtības sagādā matemātika, audita pamati, datorgrāmatvedība. Mācību materiālās bāzes stāvoklis 

tiek vērtēts kā Ĝoti labs, plašs un nepieciešams. Studiju darba plānojums pārsvarā apmierina visus 

studentus. Studenti izteiktu pateicību par labu attieksmi, kvalitatīvu darbu, sapratni šādiem 

koledžas lektoriem – E.Martemjanovai,  T.Rozentālei, M.Grandānei, S.Kozlovskai, A.Baltgailei, 

M.LazdiĦai. Lektoru izstrādātie metodiskie materiāli atviegloja studijas šādos studiju priekšmetos – 

Pašvaldību grāmatvedība, Kokapstrādes, mežizstrādes grāmatvedība, Lietišėā svešvaloda, vadības 

grāmatvedība, UzĦēmējdarbība, Finanšu grāmatvedība, Audita pamati, NodokĜi un nodevas.   

7.8. Absolventu aptaujas un to analīze 

 Aptaujājot absolventus, pozitīvais studiju procesā ir bijis vērtīgie patstāvīgie un praktiskie 

darbi. Tika sniegtas labas zināšanas grāmatvedībā un ar to saistītajos priekšmetos. Labi, ka bija 

intensīvas mācības, apgūstot dažus priekšmetus un uzreiz kārtojot ieskaiti.  

 Ieteikumi mācību procesa uzlabošanā: 

• vairāk balstīties uz praktiskiem darbiem; 

• apgūt vairākas datorgrāmatvedības programmas; 

• mācību procesā iekĜaut tematu par nodokĜu pārskatu, deklarāciju labošanu; 
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• rīkot vairāk pasākumus studentiem, tai skaitā arī sporta pasākumus. 

ĥemot vērā studentu ieteikumus 2008./2009.akadēmiskajā gadā rīkotas mācību ekskursijas 

ar konkrētiem uzdevumiem uz Jelgavas Inovāciju centru.  

Studenti apmeklēja LLU Karjeras dienu pasākumus, Jelgavas pils muzeju un Jelgavas 

inovāciju centru (JIC). Par JIC darbības pamatprincipiem, atbalstāmajiem uzĦēmumiem un ES 

struktūrfondu izmantošanu informēja tās izpilddirektors Aigars Ėipurs. Jaunie uzĦēmēji prezentēja 

savus uzĦēmumus un produktus. SIA „GSCC” nodarbojas ar aerodinamikas un gaisa plūsmas 

izpēti un ir izbūvējis vēja tuneli Jelgavā. SIA „7 Ozoli Furniture” piedāvā digitāli apdrukātas 

mēbeles. 

7.9. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek nodrošināta, organizējot studentu 

aptaujas par studiju procesa norisi (skatīt 14.pielikumu), par atsevišėu studiju priekšmetu 

pasniegšanas kvalitāti u. C. Izteiktie priekšlikumi tiek apspriesti gan Koledžas akadēmiskā 

personāla metodiskās padomes sēdēs, gan Koledžas padomes sēdēs. Koledžā darbojas studentu 

pašpārvalde, tās pārstāvis piedalās Koledžas padomes sēdēs, kur notiek Koledžas darba svarīgu 

dokumentu apspriešana un lēmumu pieĦemšana. Studentu pašpārvaldes pārstāvji piedalās 

Stipendiju piešėiršanas komisijas sēdēs, palīdzot izvērtēt studentu sasniegtos rezultātus mācību 

darbā. 

Studiju gada sākumā studenti tiek informēti par koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem, 

kas reglamentē studiju procesa norisi, iespējām piedalīties Studentu pašpārvaldes darbā, interešu 

nodarbībās, sporta sekcijās. Regulāri notiek pārrunas ar studentiem par sekmēm kursā un lekciju 

apmeklējumu, sadzīves apstākĜiem dienesta viesnīcā.  

Studentu pašpārvaldes vadībā (no 2003./2004.st.g. līdz 2008./2009.akad.g.) studenti regulāri 

piedalījās dažādos pasākumos, atsevišėos gadījumos tos arī organizēja: 

• projektā sadarbībā ar “Radio 1” – informatīvā raidījuma “Izglītības špikeris” 

sagatavošanā, 

• konkurss “Mis un Misters koledža”, 

• izstāde “Skola 2006 Jēkabpilī”, 

• Jēkabpils rajona skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Krustpils saliĦā, 

• skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

• “Popiela”, 

• izstāde “Izglītība Jēkabpilī 2006”, 

• spēle „Bizness 24h” (iegūta 3.vieta Latvijā), 

• spēle „Zelta komanda”, 

• studentu Ziemassvētki, 

• sporta aktivitātes (Lido kalns, „Meža kaėi” u.c.), 
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• intelektuālā spēle „Erudīts” Rēzeknes augstskolā, 

• izstāde “Izglītības iespējas 2008” Daugavpilī, 

• jauniešu deju svētki Liepājā, 

• studentu dziesmu un deju svētki “Gaudeamus” Tartu u.c.. 

Studentu pašpārvalde iesaistās Koledžas mācību procesa pilnveidošanā: 

• regulāri atjaunota informāciju Koledžas mājas lapā, 

• organizēta tikšanos – diskusijas ar Latvijas zinātniekiem, zvērinātajiem revidentiem, 

vadošajiem grāmatvedības speciālistiem,  

• organizētas mācību ekskursijas uz Latvijas banku, Inovāciju centru Jelgavā, 

ražošanas, loăistikas centriem Latvijā, 

• iesaista studentu pārstāvjus Koledžas padomes darbā, Koledžas perspektīvās un 

operatīvās plānošanas pasākumos, 

• tiek organizētas aptaujas par atsevišėu studiju priekšmetu pasniegšanas kvalitāti un 

studiju procesu kopumā, kā arī par studentu sadzīves un atpūtas apstākĜiem, 

• studentu pašpārvaldes pārstāvji iesaistās Koledžas padomes darbā. 

Reklāmas darbs, informatīvie izdevumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžu: 

• „Goda zīmes” izveide un piešėiršanas procedūras izstrāde, 

• Koledžas prezentācijas materiālu izveide (bukleti, pildspalvas, cepures, karodziĦi, T-

krekliĦi, vizītkartes, reklāmas plakāti), 

• kopā ar studentu pašpārvaldi aăitbrigādes un prezentācijas materiāla izveide, tuvāko 

rajonu skolu apmeklēšana, 

• informatīvās dienas reklāmas ievietošana un informācijas par Koledžu ievietošana 

Jēkabpils rajona laikrakstā “Brīvā Daugava”, “Jaunais vēstnesis”, “Radio1”, radio 

”SWH”, radio „Alise plus”, PreiĜu rajona laikrakstā “Novadnieks”, Madonas rajona 

laikrakstā „Stars”, Daugavpils rajona laikrakstā „Latgales Laiks”, Aizkraukles rajona 

laikrakstā „Staburags”, Balvu rajonu laikrakstā “Vaduguns”, katalogā „Izglītības 

ceĜvedis”, katalogā „Kur mācīties? Profesionālā izglītība”, katalogā „Augstākā 

izglītība Latvijā un ārzemēs”, laikraksta „Latvijas Avīze” pielikumā „Izglītība un 

karjera”, laikrakstā „Jēkabpils Vēstis”, laikrakstā „Tava izvēle”, laikrakstā 

„Ceturtdiena”, videoklips un reklāma „Vidusdaugavas televīzijā”, informatīvais 

stends Jēkabpils tirdzniecības centrā, profesionālās karjeras izvēles centra izdotajā 

grāmatā “Studiju iespējas ar vidējo izglītību”, i/c “AMIS” sadarbībā ar izdevniecību 

“MĀCIES” izdotajā brošūrā “Mācību iespējas Latvijā”, žurnālā “Skolotājs”, žurnāla 

“Коммерсант Baltic” veidotajā pielikumā “Образование”, laikraksta „Lauku avīze” 

pielikumā „Mēs”. 
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8. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ AKADĒMISKĀ 
PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu 

skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra grāds 

Docētāji ir svarīgs faktors darbā ar studējošajiem, tādēĜ ir būtiski, lai docētāji ne tikai pilnībā 

pārzinātu un metodiski kvalitatīvi vadītu studiju priekšmetus, bet arī veiktu attiecīgus pētījumus. 

Studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ir nepieciešamās prasmes un pieredze, lai savas 

zināšanas un pieredzi nodotu studentiem dažādos studiju kontekstos un saĦemtu atgriezeniskas 

saites informāciju par savu darbu. Visiem docētājiem tiek dota iespēja papildināt un paplašināt 

savas zināšanas dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un studējot doktorantūrā.  

Studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” ir pavisam nodarbināti 23 docētāji.   

20 programmā nodarbinātajiem docētājiem koledža ir pamatdarba vieta, no tiem Koledža 

ievēlēšanas vieta ir 16 docētājiem. 

4 – tas ir blakus darbs, paralēli savam pamatdarbam. Tātad 70% no programmas realizācijā 

iesaistītajiem docētājiem ir ievēlēti koledžā.  

14 no 16 (88%) koledžā ievēlētajiem docētājiem ir maăistra grāds, pavisam maăistra grāds ir 

21 docētājam, jeb 21 no 23 (91%) no kopējā docētāju skaita.  

Doktora grāds ir tikai 1 vieslektoram, doktorantūrā studē 2 docētāji. 

10.tabula 

Studiju programmas nodrošināšanā iesaistītais akadēmiskais personāls 
Ievēlēšanas vietā Koledžā nav ievēlēšanas vieta 

Maăistra grāds 
Augstākā 

profesionālā 
izglītība 

Doktoranti Doktora 
grāds Doktoranti Maăistra 

grāds 

Augstākā 
profesionālā 
izglītība 

V.Aizpuriete S.Strušele S.Kozlovska A.Mičko V.Kuzmovs J.Staša L.Markote 
R.GlaudiĦš I.Panga    A.Vilima A.Vaivode 
G.Ūdre     I.Mārāne  
I.Veipa       
V.Grīnfelde       

E.Zalaka       

I.Vaikule       

A.Baltgaile       
E.Martemjanova       
M.Grandāne       
T.Rozentāle       
S.PutniĦa       
M.LazdiĦa       

13 2 1 1 1 3 2 
16 7 

23 

 



 37 
 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība studiju programmas mērķu un 

uzdevumu īstenošanai 

Akadēmiskā personāla komplektēšanas laikā tiek ievērotas LR likumā „Augstskolas likums” 

un koledžas nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem koledžā” izvirzītās prasības. 1.līmeĦa 

profesionālo studiju programmu „Grāmatvedība un finanses” īsteno augsti kvalificēts akadēmiskais 

personāls, kas veic regulāru pētniecisko darbu un lietišėu projektu izstrādi. 

11.tabula 

Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” akadēmiskais personāls 

2008./2009.akadēmiskajā gadā 

N.p.k. Vārds, uzvārds 
Zinātniskais 

grāds/kvalifikācija 
Studiju kurss (KP) 

Amats 

1.  
Roberts 
GlaudiĦš 

Mg.math., mg.sc.comp.,  
matemātikas un 
informātikas skolotājs 
Profesionālā pieredze IT 
jomā 

Informātika (2KP) 
Projektu vadība (2KP) 

Lektors, 
Direktors 

2.  Gunita Ūdre 
Mg.paed., filologs, vācu 
valodas un literatūras 
pasniedzējs 

Lietišėā svešvaloda (2KP) Lektore 

3.  Linda Markote 
Augstākā profesionālā 
izglītība, bakalaura grāds 
angĜu filoloăijā 

Lietišėā svešvaloda (2KP) Vieslektore 

4.  Silvija Strušele 

Augstākā profesionālā 
izglītība, vēstures 
skolotājs, latviešu val. 
un literatūras skolotājs 

Saskarsmes psiholoăija 
(1KP) 

Lektore 

5.  
Valda 
Aizpuriete 

Mg.paed., inženiera –
ekonomista kvalifikācija  
Profesionālā pieredze IT 
jomā 

KD „UzĦēmējdarbība” 
vadīšana 

Lektore  
 

6.  
Solvita 
Kozlovska 

Doktorante/ Mg.oec. 
UzĦēmējdarbība (2KP) 
Vadības grāmatved.(2KP) 

Lektore 

7.  Ingrīda Veipa 
Mg.biol., vidusskolas 
ekonomikas skolotājs 

Tirgzinību pamati (2KP) 
Kvalitātes vadība (1KP) 

Lektore 

8.  Vija Grīnfelde Mg.paed., matemātiėis Matemātika (2KP) 
Lektore 

9.  Inta Vaikule 
Mg.paed., sociālo 
zinātĦu bakalaura grāds 
ekonomikā 

UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība (2KP)  
Statistika (2KP) 

Lektore 

10.  Edīte Zalaka Mg.iur., jurists 

Tiesību pamati (1KP) 
UzĦēmējdarbības 
likumdošana (2KP) 
Darba likumdošana (1KP) 

Lektore 

11.  
AntoĦina 
Vilima 

Mg.paed., sociālo 
zinātĦu bakalaura grāds 
ekonomikā 

Mikroekonomika (3KP) 
Makroekonomika (3KP) 

Vieslektore 

12.  Jānis Staša Mg.sc.ing. 
Cilvēka aizsardzība (1KP) 
Civilā aizsardzība (1KP) 

Vieslektors 
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11.tabulas turpinājums 

2008./2009.akadēmiskajā gadā 

N.p.k. Vārds, uzvārds 
Zinātniskais 

grāds/kvalifikācija 
Studiju kurss (KP) 

Amats 

13.  
Aleksandrs 
Mičko 

Dr.phys., mg.sc.ing. 
Telekomunikāciju un 
datoru tīklu inženieris 

Informātika (2KP) Vieslektors 

14.  
Anita Baltgaile Mg.paed., vācu valodas 

filologs, pasniedzējs 
Lietvedība (1KP) Lektore 

15.  

Mārīte 
Grandāne 

Mg.oec., ekonomists ar 
specializāciju agrārās 
tiesībās, grāmatvede 

Finanšu grāmatvedība 
(7KP) 
Budžeta iestāžu 
grāmatvedība (2KP) 
Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības 
(1KP) 

Lektore, 
Ekonomikas 
nodaĜas 
vadītāja 

16.  

Eleonora 
Martemjanova 

Mg.paed., ekonomists-
grāmatvedis 

Grāmatvedības pamati 
(2KP) 

Lektore, 
Direktora 
vietniece 
studiju darbā 

17.  

Tekla 
Rozentāle 

Mg.sc.oec., 
lauksaimniecības 
ekonomists– 
grāmatvedis 

NodokĜi un nodevas 
(2KP) 
Datorgrāmatvedība (2KP) 
Loăistikas pamati (1KP) 
Vienkāršā grāmatvedība 
(1KP) 

Lektore 

18.  
Skaidra 
PutniĦa 

Mg.paed., filologs, 
latviešu valodas un 
literatūras pasniedzējs 

Ētika, estētika (1KP) Lektore 

19.  Mārīte LazdiĦa Mg.oec. Finanses un kredīts (2KP) Lektore 

20.  
Vitālijs 
Kuzmovs 

Doktorants/ Mg.phys. Matemātika (2KP) Vieslektors 

21.  
Ingrīda Mārāne Mg.oec.,  ekonomists– 

matemātiėis; ekonomists 
(grāmatvedis) 

Audita pamati (2KP) 
Iekšējais audits (1KP) 

Vieslektore 

22.  
Aija Vaivode Bc.oec., specialitāte 

Grāmatvedība un 
finanses 

Finanšu grāmatvedība 
(7KP) 

Vieslektore 

23.  

Irēna Panga Augstākā profesionālā 
izglītība, ekonomista 
kvalifikācija finansu un 
grāmatvedības vadībā 

Pašvaldību grāmatvedība 
(1KP) 
Kokapstrādes, 
mežizstrādes 
grāmatvedība (1KP) 

Lektore 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas pievienotas 16.pielikumā. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācībspēki aktīvi iesaistās studiju metodisko materiālu 

izstrādē un pilnveidošanā. Par metodisko materiālu recenzentiem strādā LLU, RA, LU mācībspēki 

un praktiėi, nozares vadošie darbinieki. Pārskata periodā izstrādāti, pilnveidoti un pavairoti dažādi 

metodiskie materiāli. Materiāli atrodami JAK lasītavā, JAK mājas lapā (www.jak.lv) e-vide.  
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N.p.k. Darba nosaukums Autors Recenzenti 
1. Kvalifikācijas prakses rokasgrāmata 

Grāmatvedības specialitātes studentiem 
E. Martemjanova 
M. Grandāne 
S. Kozlovska 
V. Abizāre 
S. PutniĦa 
S. Strušele 

A. Svarinska 
G. KalniĦa 

2. Kvalifikācijas prakses programma 
 2.1.      Transporta pakalpojumu sabiedrībā E. Martemjanova A.Vaivode 

I.Arbidāne 
 2.2.      Mežizstrādes un kokapstrādes sabiedrībā M. Grandāne A.Januškeviča 

I.Mietule 
 2.3.      Tirdzniecības sabiedrībā E. Martemjanova A.Vaivode 

I.Arbidāne 
 2.4.      Sabiedriskās ēdināšanas sabiedrībā V. Gutāne M.Orlovska 

I.Arbidāne 
 2.5.      Kapitālās celtniecības un remontu 

sabiedrībā 
E. Martemjanova Ž.Kondrašova 

A.Svarinska 
3. Kvalifikācijas prakses darba uzdevumi 
 3.1.      Transporta pakalpojumu sabiedrībā E. Martemjanova A.Vaivode 

I.Arbidāne 
 3.2.      Mežizstrādes un kokapstrādes sabiedrībā M. Grandāne A.Januškeviča 

I.Mietule 
 3.3.      Tirdzniecības sabiedrībā E. Martemjanova A.Vaivode 

I.Arbidāne 
 3.4.      Sabiedriskās ēdināšanas sabiedrībā V. Gutāne M.Orlovska 

I.Arbidāne 
 3.5.      Kapitālās celtniecības un remontu 

sabiedrībā 
E. Martemjanova Ž.Kondrašova 

A.Svarinska 
 3.6.      Darbam ar grāmatvedības 

datorprogrammām 
T. Rozentāle I.Arbidāne 

I.Mietule 
4. Kvalifikācijas prakses instrukciju kartes 
 4.1.      Transporta pakalpojumu sabiedrībā E. Martemjanova A.Vaivode 

I.Arbidāne 
 4.2.      Mežizstrādes un kokapstrādes sabiedrībā M. Grandāne A.Januškeviča 

I.Mietule 
 4.3.      Tirdzniecības sabiedrībā E. Martemjanova A.Vaivode 

I.Arbidāne 
 4.4.      Sabiedriskās ēdināšanas sabiedrībā V. Gutāne M.Orlovska 

I.Arbidāne 
 4.5.      Kapitālās celtniecības un remontu 

sabiedrībā 
E. Martemjanova Ž.Kondrašova 

A.Svarinska 
 4.6.      Darbam ar grāmatvedības 

datorprogrammām 
T. Rozentāle I.Arbidāne 

I.Mietule 
5. Teorētisko nodarbību metodiskie materiāli 
 5.1. Tirgzinības V. Abizāre 

I. Veipa 
A. Līcītis 
V. Pavlovska 

 5.2. Darba tiesības E. Zalaka I. Silapētere 
V. Ulmane 

 5.3. Komercdarbība V. Abizāre 
I. Vaikule 

E. Zalaka 
A. Muška 
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N.p.k. Darba nosaukums Autors Recenzenti 
 5.4. Finanšu grāmatvedība I. Mārāne 

M. Grandāne 
V. Gutāne 
A. Soopa 
E. Martemjanova 

I. Arbidāne 
A. Danilāns 

 5.5. Vadības grāmatvedība S. Kozlovska A. Soopa 
I. Jakušonoka 

 5.6. Datorgrāmatvedība T. Rozentāle I. Mietule 
I. Arbidāne 

 5.7. NodokĜi, nodevas T. Rozentāle A. Vaivode 
M. Orlovska 

6. Uzdevumu krājumi praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem 
 6.1. Lietvedība A. Baltgaile 

E. Stafecka 
Z. Gravleja 

 6.2. Matemātika V. Grīnfelde L. Vizule 
Dz. Priekule 

 6.3. Komercdarbības pamati V. Abizāre 
V. KalniĦa 

Dz. Rudzīte 
A. Muška 

 6.4. Grāmatvedības pamati E. Martemjanova 
M. Grandāne 

B. Mistre 
S. Svarinska 

 6.5. Finanšu grāmatvedība M. Grandāne 
V. Gutāne 

I. Arbidāne 
I. Mietule 

 6.6. Finanses un kredīti A. Vilima M. LazdiĦa 
J. Jakušonoka 

 6.7. NodokĜi un nodevas T. Rozentāle A. Vaivode 
M. Orlovska 

7. Darba burtnīcas praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem 
 7.1. Komercdarbības pamati I. Veipa Dz. Priekule 

L. Ivanova 
 7.2. Darba un saistību tiesības S. Kozlovska A. 

Dumbrovska 
E. Zalaka 

 7.3. Statistika V. KalniĦa 
V. Aizpuriete 

D. Vīksne 
A. VītiĦa 

 7.4. Datortehnoloăijas I. Pastare R. Mamedovs 
D. Baltuseviča 

 7.5. Lietišėā vācu valoda G. Ūdre A. Šteinberga 
I. Bernāne 

 7.6. Finanšu grāmatvedība un nodokĜi M. Grandāne 
T. Rozentāle 

V. Razujeva 
S. Keišs 

 7.7. Biznesa ētika S. Strušele A. Līcītis 

Visi koledžas lektori apmeklē dažādus profesionālās pilnveides kursus un seminārus, t.sk., 

profesionālās pilnveides kursus „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” un „Augstskolu 

didaktika”. 

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un atbilstošs, lai 

nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaĦu, teorētisko zināšanu, prasmju un 

kompetenču apguvi.  
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Studiju programmas īstenošanā un darba rezultātu kontrolē iesaistīti arī vieslektori no citām 

augstskolām – Rēzeknes Augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Biznesa 

augstskolas „Turība” un Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskolas.  

Atsevišėas tēmas vai mācību priekšmetus pasniedz arī Kredītiestāžu, pašvaldību, valsts 

iestāžu vadošie speciālisti.  

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns 

nākamajiem sešiem gadiem 

Akadēmiskie amati koledžā tiek ieĦemti atbilstoši LR normatīvos aktos noteiktā vēlēšanu 

kārtībā. Galvenās prasības pretendentiem ir izglītība un kvalifikācija, akadēmiskie un zinātniskie 

grādi, darba stāžs, kvalifikācijas paaugstināšana, zinātniski pētnieciskā darba rezultāti un 

metodiskās izstrādnes.  

Studiju programmas akadēmiskā personāla apmācības, attīstības un atjaunošanas plāns tiek 

realizēts, veicot tā nepārtrauktu pilnveidošanu, un tas ietver: pārrunas un konsultācijas 

metodiskajās sēdēs un ikdienas darbā. Līdz 2009.gadam tika izmaksātas prēmijas par akadēmiskā 

personāla piedalīšanos zinātniski-pētnieciskajā darbā un darbu publicēšanu.  

Docētāji savus pētījumus var pieteikt koledžas organizētajās zinātniski- praktiskajās 

konferencēs, kā arī pieteikties projektu sagatavošanā un realizēšanā. Projektu pieteicēji var būt 

koledžas darbinieki un studenti. Docētāji piedalās arī citu Latvijas augstskolu un ārzemju 

augstskolu rīkotajās konferencēs (skatīt 16.pielikumu „Akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības biogrāfijas”). Koledža nodrošina dažādu metodisko izstrādĦu, mācību grāmatu un 

izdales materiālu izdošanu. Kā būtisks fakts studiju programmas realizācijā jāatzīmē tas, ka liela 

daĜa docētāju ir arī savā jomā praktizējoši speciālisti. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ir izstrādāts akadēmiskā personāla attīstības plāns, tas nosaka: 

• rīkot konkursus personāla sastāva pilnveidošanai; 

• veicināt esošā akadēmiskā personāla tālākizglītības realizēšanu- kursos, semināros, 

studijas doktorantūrā, maăistrantūrā (skatīt 17.pielikumu); 

• veicināt akadēmiskā personāla pedagogu meistarības paaugstināšanu – studijas 

programmā „Augstskolu didaktika” vai „ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” (skatīt 

17.pielikumu); 

• piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus – praktiėus ar lielu darba pieredzi valsts, 

pašvaldību, uzĦēmējdarbības struktūrās; 

• piesaistīt akadēmisko personālu ar atbilstošu akadēmisko grādu; 

• veikt pētījumus par lektoru darba kvalitāti, vērojot mācībspēku vadītās nodarbības, 

veicot studentu aptaujas, pārbaudot metodiskā materiāla esamību un kvalitāti; 
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• turpināt kontaktus un sadarbību ar citu augstskolu un koledžu akadēmisko personālu 

(RA, LLU, DU, BAT, BKI u.c.); 

• veicināt profesionālās svešvalodas apguvi; 

• veidot sadarbības projektus ar līdzīga profila ārvalstu augstskolām par mācībspēku 

stažēšanos un studentu apmaiĦu. 

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 

9.1. Finansēšanas avoti 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas finansējums sastāv no valsts dotācijas, pašu ieĦēmumiem no 

maksas pakalpojumiem un labprātīgiem ziedojumiem. Valsts dotācija pilnībā nosedz izglītības 

procesa izmaksas. Valsts dotācijas apjoms tiek piešėirts un sadalīts pamatojoties uz LR 

normatīvajos aktos noteiktām studējošo vietas izmaksām (līgums ar IZM). Tas tiek fiksēts ikgadējā 

finansēšanas plānā. 

Pašu ieĦēmumi tiek plānoti un iekĜauti kopīgajā gada finansēšanas plānā. To izlietojums tiek 

saskaĦots ar IZM. Šos līdzekĜus cenšamies novirzīt koledžas attīstībai.  

Ziedojumi parasti ir ar konkrētu mērėi un atbilstoši tiek izlietoti.  

9.2. Infrastruktūras nodrošinājums 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža realizē 3 studiju programmas, kurās pašlaik studē 165 pilna 

laika un 137 nepilna laika studenti. Koledžai nav mērėtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi 

atsevišėi katrai studiju programmai, svarīga ir tās izmantošanas un pieejamības nodrošināšanas 

administrēšana.  

2002.g. ziemā koledžas mācību korpusiem tika veikti renovācijas un siltināšanas darbi par 

kopējo summu ~ Ls200000,00. Šo darbu ietvaros tika izbūvēts un labiekārtots otrais stāvs virs 

bibliotēkas- Datorcentrs. Pašreizējā studiju bāze ir 17 kabineti, t.sk. 5 datorklases ar 106 darba 

vietām un Interneta pieslēgumu. Visas datorklases ir aprīkotas ar stacionāru vai pārmnēsājamu 

projektoru. 

Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas apriti un ir nodrošināta 

pieeja koledžas lokālajam datortīklam un Interneta tīklam. Studiju procesā tiek izmantotas arī 1 

sēžu zāles, kas ir aprīkota ar projektoru. Programmas docētāji mācību procesa organizēšanai 

izmanto koledžas datu serveri (e-vidi) un koledžas mājas lapu (www.jak.lv). 

Iegādāta jauna biroja tehnika: kopētāji, datu projektori, kodoskopi, ekrāni un dažādi materiāli 

praktiskajām nodarbībām par kopējo summu virs Ls 6000. 

Bibliotēkas un lasītavas nodrošinājums studiju programmas “Grāmatvedība un 

finanses” īstenošanā. 
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Bibliotēkas darbības galvenais mērėis – nodrošināt koledžas studentus un mācībspēkus ar 

nepieciešamo informāciju un attīstīt tās lietotāju attiecīgās informācijas ieguves prasmes. 

Bibliotēka atbalsta un sekmē mācību procesu kopumā, veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu 

un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloăizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā 

arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. 

Uz 2009.gada 1.janvāri bibliotēkas fondos fizisko vienību kopskaits 40055 par summu 

54284,58 Ls. Komplektācija notiek atbilstoši studiju programmām. Mācību grāmatas tiek izvēlētas 

mērėtiecīgi, atbilstoši koledžā īstenojamai studiju programmai un valsts standarta prasībām. 

Grāmatu iegāde un periodisko izdevumu pasūtīšana notiek, apspriežot to nepieciešamību 

akadēmiskā personāla padomes vai nodaĜu mācībspēku sēdēs, Ħemot vērā arī studentu pašpārvaldes 

ieteikumus. 

Projektu ietvaros 2008.gadā iegādātas 5039 grāmatas un CD par 25860,02 Ls.  

2006.gada 8.maijā bibliotēka reăistrēta LR kultūras ministrijas Bibliotēku reăistrā. 

Bibliotēkā pieejams alfabētiskais un sistemātiskais katalogs, kurš regulāri tiek papildināts. 

Datu bāze par bibliotēkas fondu pieejama arī koledžas datu serverī. ESF projekta „Izglītības 

programmas „Grāmatvedība” modernizācija JAK” iegādātas 2176 grāmatas par summu 8956,63 

Ls. Ir izveidota preses kartotēka, kas pieejama koledžas datu serverī.  Bibliotēkā-lasītavā studiju 

priekšmetiem ir izveidotas kastītes, kurās regulāri tiek ievietota jaunākā informācija no 

laikrakstiem un žurnāliem, no apmeklētajiem semināriem un kursiem, atsevišėi tiek veidota 

kartotēka par dažādiem studentus interesējošiem jautājumiem. 

LU fundamentālā bibliotēka kopā ar Valsts aăentūru ”Kultūras informācijas sistēmas” 

koledžai bez maksas piedāvā vienu no nozīmīgākajām nozares tiešsaistes datu bāzēm CAB 

ABSTRACTS, kura satur 2,5 miljonus ierakstu, no kuriem 95% ir pieejamas anotācijas. Datu bāze 

ietver zinātnisku informāciju daudzās nozarēs. 

LR  Centrālās Statistikas Pārvaldes datu bāze- LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze ir 

bezmaksas pieejama ikvienam un  dati tiek regulāri atjaunoti. 

Latvijas Vēstnesis ir Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tiešsaistes 

versija. Datu bāze piedāvā informācijas meklēšanu un pārlūkošanu arhīvā no 1993.gada. Pieejami 

laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā pielikumos  publicēto likumdošanas aktu un rakstu pilnie 

teksti.  

MERLOT Pētniecības un izglītības tiešsaistes datu bāze. 

Kapitāls – žurnāla abonentiem ir iespēja lasīt žurnālu elektroniski. 

Open J–Gate nodrošina elektronisku, brīvu pieeju žurnālu rakstiem no visas pasaules. Open 

J–Gate ir žurnālu datu bāze, kurā ir uzrādīti vairāk kā 3000 brīvpieejas žurnāli ar saitēm uz vairāk 

kā miljons žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem izdevēju mājas lapās.  
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Project Gutenberg Senākais interneta bezmaksas grāmatu projekts, kur atrodamas ap 16 000 

grāmatas, kuras ir pārrakstītas elektroniskā formātā. Datu bāzē pārsvarā pieejama daiĜliteratūras 

klasika – grāmatas angĜu un citās valodās, kas publicētas pirms 1923.gada. Šīs grāmatas ir brīvas 

no autortiesībām un tās drīkst lasīt un kopēt ikviens bez maksas. Project Gutenberg mērėis ir 

padarīt grāmatas pieejamas pēc iespējas plašākai publikai. 

www.search.epnet.com (žurnālu, laikrakstu pilnie teksti, datu bāze skolotājiem, 

administrācijai, zinātniekiem u.c.) 

Bezmaksas interneta resursi krievu valodā:  

Zinātniski un populārzinātniski žurnāli (fizika, materiālzinātne, matemātika u.c.)  

www.e–journals.ru (pieejami žurnālu pilnie teksti)  

Tiešsaistes enciklopēdija KRUGOSVET (enciklopēdijā ir 14,5 miljoni vārdu, 10 000 

fotogrāfiju, zīmējumu, karšu, katru gadu tā tiek papildināta ar 1 miljonu jaunu vārdu) 

www.krugosvet.ru 

Digital Book Index www.digitalbookindex.com/search001a.htm ir lielākā e–grāmatu 

bibliotēka, kurā pieejamas e–grāmatas gan par akadēmiskām, gan populārām tēmām. Digital Book 

Index nodrošina piekĜuvi vairāk kā 80 000 e–grāmatu tekstiem no ~ 1800 komerciāliem un 

nekomerciāliem izdevējiem, universitātēm u.c. Apmēram 48 000 no šiem dokumentiem ir pieejami 

bezmaksas, pārējie par samērā zemu cenu. 

Projekta „Zemgales plānošanas reăiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 

stiprināšana” ietvaros Zemgales plānošanas reăions bezatlīdzības lietošanā ir nodevis 678 

grāmatas.  

Starpkoledžu sadarbības ietvaros mūsu koledžas rīcībā ir arī Biznesa augstskolas Turība 

Jēkabpils filiāles grāmatas. un periodiskie izdevumi ekonomikas, lietvedības, datorzinību, tiesību 

zinību un citās jomās ar kopējo grāmatu nosaukumu skaitu: 120, pasūtītiem periodiskiem 

izdevumiem: žurnāliem “Bilance” un “Kapitāls” un normatīvo aktu krājumiem. Koledžai ir 

sadarbības līgumi arī ar RTU, LLU un Rēzeknes augstskolām par mācību metodisko resursu 

savstarpēju izmantošanu. 

Koledžas datu serverī ir mācību un metodisko materiālu datu bāze, kas ir strukturēta pa 

priekšmetiem un pieejama ikvienam koledžas datortīklā autorizētam lietotājam. Materiāli pastāvīgi 

tiek papildināti no Internetā publiski pieejamiem resursiem. Par priekšmetam nepieciešamo 

elektronisko mācību līdzekĜu izvietošanu koledžas datu servera atbilstošajā mapē atbild priekšmeta 

pasniedzējs, bet kopējā pārraudzība un vadība ir bibliotēkas vadītājai. 

Koledžas dienesta viesnīcas katrā stāva ir piekĜuves punkts datortīklam un interesenti var 

pieslēgt savu datoru Internet tīklam. 

Koledžas darbinieku visi datori arī ir pieslēgti datortīklam un visa koledžas iekšējā datu 

aprite notiek izmantojot failu serveri. Koledžas grāmatvedība arī iekĜaujas kopējā datu apritē.  
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10. ĀRĒJIE SAKARI 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Studiju programma „Grāmatvedība un finanses” un studiju priekšmetu programmas 

izstrādātas sadarbībā ar darba devējiem. Studiju programmas tapšanas gaitā un kopš programmas 

realizācijas sākuma notiek divpusēja sadarbība ar darba devējiem, kuras rezultātā studiju 

programma tiek veidota atbilstoši komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu darba devēju 

prasībām un ieteikumiem. Programmas realizācijas gaitā šī sadarbība turpinās, uzklausot darba 

devēju viedokli. Analizējot darbavietas, kurās strādā programmā studējošie, jāsecina, ka absolventu 

darba devēji pamatā ir komercsabiedrības, valsts un pašvaldību struktūras un mācību iestādes. 

Cieša sadarbība ar darba devējiem izveidojās arī slēdzot līgumus par prakses norises vietām, 

tad tiek pārrunāts studiju prakses programmas saturs un prakses organizācijas nosacījumi. Darba 

devēju pārstāvji tiek iekĜauti arī galīgo pārbaudījumu – kvalifikācijas darba aizstāvēšanas komisijā 

un aptaujā pēc kvalifikācijas prakses. 

Sadarbība ar darba devējiem tiek veikta mērėtiecīgi un abpusēji ieinteresēti, tā ir studiju 

programmas satura pilnveides un realizācijas neatĦemama sastāvdaĜa. Koledža katru gadu rīko un 

piedalās Informācijas dienās, kuru pasākumos tiek iesaistīti studenti, darba devēji un docētāji. 

Studiju programmas absolventi strādā dažādos Latvijas novados, arī galvaspilsētā. 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās 

izglītības programmas. 

Pašnovērtējuma perioda laikā notikusi regulāra informācijas apmaiĦa par grāmatvedības un 

finanšu studiju programmas realizāciju ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rēzeknes 

augstskolu, Grāmatvedības un finanšu koledžu, Alberta koledžu un Malnavas koledžu.  

Koledžas docētāji izmanto iespēju piedalīties arī dažādās starptautiskās zinātniski 

pētnieciskās konferencēs un semināros.  

2005./2006.studiju gadā 12.04. 2006. koledžas lektori Roberts GlaudiĦš, Ingrīda Veipa, Tekla 

Rozentāle un Valda Aizpuriete piedalījās starptautiskā metodiski praktiskajā konferencē ŠauĜu 

vidusskolā (Lietuva). 

Lai iegūtu iemaĦas un pieredzi starptautiskā pētniecisko darbu prezentācijā Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas Ekonomikas nodaĜa katru gadu organizē savu zinātniski-praktisko darbu 

konferenci, kurā ar saviem darbiem piedalās arī citu koledžu studenti. Koledžas docētāji izmanto 

iespēju piedalīties arī dažādās starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferencēs un semināros. 

Vairākus gadus JAK administrācija organizē zinātniski pētnieciskās konferences partnerībā ar 

Grāmatvedības un finanšu koledžu.  

2007./2008.akadēmiskajā gadā Ekonomikas nodaĜas vadītāja un lektori piedalījās 

starptautiskajā zinātniski pētnieciskajā konferencē: „Informāciju tehnoloăijas: teorija, prakse, 
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inovācijas” Alitys koledžā Lietuvā, kurā piedalījās zinātnieki no Latvijas, lietuvas, Polijas, 

Holandes, Somijas, Anglijas un BeĜăijas.  

Ekonomikas nodaĜas vadītāja Mārīte Grandāne uzsākusi saraksti ar Lietuvas Republikas 

KauĦas koledžas Biznesa vadības fakultātes projektu vadītāju Vaidu Berulīti un dekānes vietnieci 

Zitu Bauzieni par iespējām piedalīties KauĦas koledžas rīkotajā studentu starptautiskajā 

zinātniskajā konferencē „Biznesa aktualitāte nākotnes menedžeru skatījumā”. 2007./2008.studiju 

gadā pieredzes apmaiĦas braucienā un piedalīties konferencē devās Ekonomikas nodaĜas vadītāja 

M. Grandāne un koledžas padomes priekšsēdētāja I. Veipa. Konferencē piedalījās studenti no 

KauĦas, ŠauĜu, Klaipēdas biznesa un tehnoloăiju koledžām un Klaipēdas universitātes.  

2008./2009.akadēmiskajā gadā Grāmatvedības un finanšu specialitātes 1.kursa studentes Eila 

VaĜicka un Ilze Brakovska KauĦas koledžā prezentēja pētījumu „Apdrošināšanas un kredītu tirgus 

Latvijā”. Pētījuma konsultantes – koledžas lektores Ingrīda Veipa, Inta Vaikule un Linda Markote. 

Konferences darba valoda ir angĜu valoda, līdz ar to studentiem ir jāpārzina ne tikai sarunvaloda, 

bet arī biznesa angĜu valoda. Konferenci translēja arī uz citām koledžām Lietuvā. Konferencē 

piedalījās studenti no KauĦas koledžas, ViĜĦas universitātes un Turcijas universitātēm. 

2007./2008.akadēmiskajā gadā Mārīte Grandāne un Inta Vaikule veica saraksti ar KauĦas 

Tehniskās universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 13.starptautiskās zinātniskās 

konferences „Ekonomika un vadība 2008” organizatoriem par piedalīšanos šīs augstskolas 

konferencē. Nosūtīti angĜu pieteikumi angĜu valodā. Nosūtīti arī lektoru pētījumi angĜu un krievu 

valodā. 

2008./2009.akadēmiskajā gadā lektore M.Grandāne pieteikusies Utenas koledžas rīkotajā 

starptautiskajā zinātniski pētnieciskajā konferencē „Aspects of Sustainable Development: Theory 

and Practice”, kurā plāno prezentēt pētījumu „Development tendencies of mortgage loan in 

Latvia”.  

 2009.gada rudenī JAK Ekonomikas nodaĜa plāno organizēt starptautisku konferenci, kurā 

līdzdalību apliecināja KauĦas koledžas studenti.   

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektori turpina tālākizglītoties ārzemēs: 

• Roberts GlaudiĦš – pieredzes apmaiĦa Genta koledžā Briselē, BeĜăija 

(HOGESCHOOL GENT); 

• Gunita Ūdre – Pilgrims apmācību centrā Kurtersberijā, Apvienotā karaliste. 

• Anita Baltgaile – 2008.gadā no 7.-15.novembrim paaugstināja kvalifikāciju 

pedagoăijā, svešvalodu un speciālo mācību priekšmetu mācīšanas metodikā, tāpat arī 

svešvalodas zināšanas, piedaloties semināros „Vācu valodas zināšanu pilnveidošana”, 

“Vācijas kultūras un izglītības aktualitāšu iepazīšana”. Kursi notika Vācijā (Lībekas 

Tautas augstskolā), kursu apjoms – 37 stundas.  

 



 47 
 

Kursi notika divos posmos: 

1) piedalīšanās skolotāju tālākizglītības semināros un referātu noklausīšanās par 

„Nodarbību organizēšana grupās”, „Svešvalodu mācīšanas metodika” un 

„Aktualitātesvešvalodu apmācībā skolā”; 

2) Lībekas Tomasa Manna vidusskolas nodarbību apmeklējums, piedaloties un 

hospitējot mācību stundās. 

• Sadarbības līgumi ir noslēgti starp Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un RTU, ViA, un 

RA.  

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas piedāvātās profesionālās studiju programmas apguve 

nodrošina studentu tālākizglītības iespējas 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmā. Koledžas 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas absolvents var 

turpināt izglītību piektā kvalifikācijas līmeĦa apguves profesionālās izglītības programmās.  

11. STUDIJU TURPINĀŠANA STUDIJU PROGRAMMAS „GRĀMATVEDĪBA UN 
FINANSES” LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 

Gadījumā, ja JAK tiks pārtraukta 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Grāmatvedība un finanses” īstenošana, studējošiem būs piedāvāta iespēja turpināt 

izglītības ieguvi Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē studiju programmā saskaĦā ar 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Rēzeknes Augstskolas noslēgto vienošanos. Vienošanās ar 

Rēzeknes Augstskolu par izglītības turpināšanu ir 19.pielikumā. 

12. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS  PLĀNS 

Studiju programmas turpmākajai attīstībai tiek izstrādāts attīstības plāns, kas ietvers 

būtiskākos darbības virzienus, lai piedāvātā programma būtu konkurētspējīga un pieprasīta darba 

tirgū. 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” 

attīstības galvenās tendences saistāmas ar tādiem virzieniem kā nepieciešamība pilnveidot 

programmas materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu, aktualizēt programmu atbilstoši 

darba tirgus prasībām un vispārējām sabiedrības attīstības tendencēm. 

Studiju programmas realizāciju var raksturot šādi: 

Stiprās puses 

• programma aizpilda noteiktu nišu profesionālās ievirzes un tālākizglītības jomā atbilstoši 

reăiona darba tirgus prasībām; 

• programmas saturs atbilst valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un 

profesijas standarta prasībām; 

• programmā darbojas atbilstošas kvalifikācijas akadēmiskais personāls un praktizējoši 

speciālisti; 
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• studiju programmas realizēšanai izdevīgs ăeogrāfiskais izvietojums, tuvu reăionā 

dzīvojošo studentu dzīves vietām; 

• absolventi pieprasīti darba tirgū, JAK grāmatvežiem ir laba slava; 

• izveidota Ĝoti laba materiāli tehniskā bāze studiju nodrošināšanai; 

• izveidota laba kvalifikācijas prakšu bāze. 

Vājās puses 

• pasivitāte no darba devēju puses studiju kvalitātes nodrošināšanā un veicināšanā; 

• studējošie neizmanto studējošo kreditēšanas iespējas un uzsāk darba gaitas; 

• atsevišėiem studentiem zema pienākuma izjūta un apzinīgums. 

Iespējas 

• turpināt pilnveidot praktisko mācību metodiku; 

• veicināt akadēmiskā personāla praktisko darbību, nodrošinot teorijas un prakses 

vienotību; 

• sagatavot jaunus mācību metodiskos līdzekĜus, t.sk. elektroniskā formā; 

• motivēt koledžas akadēmisko personālu studijām doktorantūrā, kā arī augstskolu 

pedagoăijā. 

Draudi 

• konkurences starp augstākajām izglītības iespējām; 

• zems reflektantu sagatavotības līmenis un nepietiekams skaits spējīgu studentu, 

• valsts nekonsekvence normatīvo aktu izstrādē, topošais Augstskolu likums. 

Studiju programmas attīstībai nākamajos gados veicami šādi uzdevumi: 

1. Pilnveidot pētniecisko darbu un kursa darbu izstrādāšanas metodes, pievēršot galveno 

uzmanību studentu patstāvīgajam darbam un darbu praktiskajai lietderībai; 

2. Iesaistīt studentus pētniecisko projektu izstrādāšanā un realizēšanā; 

3. Saglabāt prakses vietu skaitu – izstrādāt jaunu projektu, piesaistot ESF līdzekĜus ilgstošai 

kvalifikācijas prakses vietu nodrošināšanai; 

4. Noslēgt jaunus sadarbības līgumus par studentu un mācībspēku apmaiĦu ar koledžām, kas 

realizē līdzīgas studiju programmas, Latvijā un ārvalstīs; 

5. Izvērtēt un koriăēt atsevišėu studiju priekšmetu saturu un apjomu atbilstību darba devēju 

prasībām; 

6. Turpināt organizēt regulāras aptaujas studentu, lektoru, darba devēju un absolventu vidū, 

rezultātus izmantot studiju programmas aktualizācijā; 

7. Regulāri papildināt studiju programmas absolventu tālākās karjeras attīstības datu bāzi; 

8. Modernizēt reklāmas un informatīvos materiālus, tādejādi piesaistot studēt gribētājus; 

9. Meklēt iespējas iesaistīt gados jaunus pasniedzējus studiju procesā; 

10. Vadīt Ekonomikas nodaĜas mācībspēku profesionālās pilnveides attīstību (sk.17.pielik.).  
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1.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Grāmatvedība un finanses” – pilna laika studijas (spēkā ar 01.09.2005.) 

 A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
padomes 2004.gada 11.septembra 
sēdē, protokols Nr.7 
 
Programma stājas spēkā 
ar 2005.gada 1.septembri 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Grāmatvedība un finanses” 
LR izglītības klasifikācijas kods – 41 3414 
 
Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
Studiju veids – pilna laika studijas 
Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri) 
Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 
UzĦemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 
Iegūstamā kvalifikācija – grāmatvedis (LR Profesiju katalogs, kods 3433-01) 
Prasības diploma iegūšanai – sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un aizstāvēts  
kvalifikācijas darbs 
Programmas vadītāja – E.Martemjanova 
Programmas īstenošanas vieta – Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī,  
LV-5201       

Programmas anotācija 
A daĜa – Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 20 KP, t.sk izvēle 2 KP 
B daĜa – Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 36 KP, t.sk. izvēle 4 KP 
Kvalifikācijas prakse 16 KP 
Kvalifikācijas darbs   8 KP 
   80 KP 
 

Mācību laika sadale  

Semestri 
Teorētiskās 
nodarbības 

Kvalifikācijas 
prakse 

Kvalifik.  
darbs 

Kvalifik. 
eksāmens 

Brīv. Kopā 

1. 21 - - - 2 23 
2. 20 - - - 9 29 
3. 13 8 - - 2 23 
4. 2 8 8 1 - 19 

Kopā 56 16 8 1 13 94 
 

1.kurss 2.kurss 
Priekšmetu grupas KP kopā 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
18,0 16,0 2,0   25,0 % A grupas priekšmeti 

A.grupas izvēles priekšmeti 2,0  2,0   
26,0 4,0 14,0 8,0  
4,0  1,0 2,0 1,0 

45,0 % B grupas priekšmeti 
B grupas izvēles priekšmeti 
B grupas kursa darbi 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
20,0 % Kvalifikācijas prakse 16,0   8,0 8,0 
10,0 % Kvalifikācijas darbs 8,0    8,0 
                                        Kopā 80,0 21,5 20,5 19,5 18,5 
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Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 
Nr.p.k. Studiju priekšmets 

Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Teor Pr.d. P.d. 1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Lietišėā 

svešvaloda 
A 2,0 80 48  32 2,0i    

2. Ekoloăijas un 
vides aizsardzība 

A 1,0 40 20 4 16  1.0i   

3. Cilvēka 
aizsardzība 

A 1,0 40 20 4 16  1,0i   

4. Matemātika 
ekonomistiem 

A 2,0 80 48 - 32 2,0e    

5. Informātika A 2,0 80 - 48 32 2,0i    
6. Mikroekonomika A 2,0 80 32 16 32 2,0e    
7. Makroekonomika A 2,0 80 32 16 32 2,0e    
8. Tirgvedības pamati A 2,0 80 32 16 32 2,0i    
9. Statistika A 2,0 80 32 16 32 2,0e    
10. Tiesību pamati A 1,1 40 16 8 16 1,0i    
11. Lietvedība A 1,0 40 16 8 16 1,0i    

Kopā A 18,0 720 296 136 288 16,0 2,0   
Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 

1. Grāmatvedības 
pamati 

B 2,0 80 17 31 32 2,0e    

2. UzĦēmējdarbība B 2,0 80 32 16 32 2,0e    
3. Vad.grāmatvedība  B 2,0 80 20 28 32  2,0e   
4. Finanses un kredīts  B 2,0 80 32 16 32  2,0i   
5. Projektu vadība B 1,0 40 14 10 16  1,0 i   
6. Finanšu 

grāmatvedība 
B 7,0 280 116 52 112  4,0i 3,0e  

7. NodokĜi un 
nodevas 

B 2,0 80 28 20 32  2,0e   

8. UzĦēmumu 
finanšu pārvaldība 

B 2,0 80 28 20 32   2,0i  

9. UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

B 2,0 80 28 20 32  2,0i   

10. Audita pamati B 2,0 80 32 16 32   2,0i  
11. Datorgrāmatvedība B 2,0 80 8 40 32  1,0i 1,0e  

Kopā B 26,0 1040 336 258 416 4,0 14,0 8,0  
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Izvēles priekšmeti 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 
Nr. p. 
k. Studiju priekšmets 

Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Teor Pr.d. P.d. 1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

Vispārizgl. progr. 
1. Saskarsmes 

psiholoăija 
C 1,0 40 24 0 16  1,0i   

2. Socioloăija C 1,0 40 24 0 16  1,0i   
3. Darba 

likumdošana 
C 1,0 40 12 12 16  1,0i   

4. Ētika un estētika C 1,0 40 24 0 16  1,0i   
Kopā C 2,0 80 (jāizv. ne mazāk kā 2 KP)  2,0   

Specializācijas priekšmetu bloks 
5. Budžeta iestāžu 

grāmatvedība 
C 1,0 40 11 13 16  1,0i   

6. Pašvaldību 
grāmatvedība 

C 1,0 40 11 13 16    1,0i 

7. Informāciju 
tehnoloăijas 

C 1,0 40 0 24 16  1,0i   

8. Loăistikas pamati C 1,0 40 24 - 16   1,0i  

9. Vērtspapīru tirgus C 1,0 40 19 5 16    1,0i 

10. Apdrošināšanas 
tirgus 

C 1,0 40 14 10 16  1,0i   

11. UzĦēmējdarbības 
stratēăija 

C 1,0 40 16 8 16   1,0i  

12. Kvalitātes ekono-
mika un vadība 

C 1,0 40 24 0 16   1,0i  

13. Starptautiskās 
ekonom.attiecības 

C 1,0 40 22 2 16    1,0i 

14. Iekšējais audits C 1,0 40 17 7 16   1,0i  

Kopā C 4,0 160 (jāizv. ne mazāk kā 4 KP)  1,0 2,0 1,0 
Kopā C blokā  6,0 240   3,0 2,0 1,0 

Kopā ABC 50,0 2000    20,0 19,0 10,0 1,0 

       Kursa darbi 
1. UzĦēmējdarbība B 1,5 60    1,5    
2. NodokĜi un 

nodevas 
B 1,5 60     1,5   

3. Finanšu 
grāmatvedība 

B 1,5 60       1,5 

4. UzĦēmumu 
finanšu pārvaldība 

B 1,5 60      1,5  

Kopā  6,0 240    1,5 1,5 1,5 1,5 
 Kvalifikācijas darbs  8,0 320       8,0 
 Kvalifikācijas 

prakse 
 

16,0 640      8,0 8,0 

Pavisam  80,0 3200    21,5 20,5 19,5 18,5 
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2.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Grāmatvedība un finanses” – nepilna laika studijas (spēkā ar 01.09.2005.) 

 
A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
padomes 2004.gada 11.septembra 
sēdē, protokols Nr.7 
 
Programma stājas spēkā 
ar 2005.gada 1.septembri 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Grāmatvedība un finanses” 
LR izglītības klasifikācijas kods – 41 3414  
 
Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
Studiju veids – nepilna laika studijas 
Studiju ilgums – 3 gadi (6 semestri) 
Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 
UzĦemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 
Iegūstamā kvalifikācija – grāmatvedis (LR Profesiju katalogs, kods 3433-01) 
Prasības diploma iegūšanai – sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un aizstāvēts  
kvalifikācijas darbs 
Programmas vadītāja – E.Martemjanova 
Programmas īstenošanas vieta – Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201 

Programmas anotācija 
A daĜa – Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 20 KP, t.sk izvēle 2 KP 
B daĜa – Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 36 KP, t.sk. izvēle 4 KP 
Kvalifikācijas prakse 16 KP 
Kvalifikācijas darbs   8 KP 
   80 KP 

Mācību laika sadale 

Semestri 
Teorētiskās 
nodarbības 

Kvalifikācijas 
prakse 

Kvalifik. 
darbs 

Kvalifik. 
eksāmens 

Brīv. Kopā 

1. 21 - - - 2 23 
2. 20 - - - 9 29 
3. 21 - - - 2 23 
4. 20 - - - 9 29 
5. 13 8 - - 2 23 
6. 2 8 8 1 - 19 

Kopā 97 16 8 1 24 146 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 
Priekšmetu grupas 

KP 
kopā 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

18,0 10,0 8,0     25,0 % A grupas priekšmeti 
A.grupas izvēles priekšmeti 2,0 1,0  1,0    

26,0 2,0 2,0 11,0 8,0 3,0  
4,0   1,0 2,0 1,0  

45,0 % B grupas priekšmeti 
B grupas izvēles priekšmeti 
B grupas kursa darbi 6,0  1,5 1,5 1,5 1,5  
20,0 % Kvalifikācijas prakse 16,0     8,0 8,0 
10,0 % Kvalifikācijas darbs 8,0      8,0 
                                      Kopā 80,0 13,0 11,5 14,5 11,5 13,5 16,0 
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Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa kursiem un 

semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Nr.
p.k. Studiju priekšmets 

Studiju
progr. 
daĜa 

KP 
Kopā Teor Pr.d. Pats.d. 

1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

5.  
sem 

6. 
sem. 

Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Lietišėā svešvaloda A 2,0 80 16 0 64 1,0i 1,0i     

2. Ekoloăija un vides 
aizsardzība 

A 1,0 40 6 2 32 1,0i      

3. Cilvēka aizsardzība A 1,0 40 6 2 32  1,0i     

4. Matemātika 
ekonomistiem 

A 2,0 80 16 0 64 2,0e      

5. Informātika A 2,0 80 0 16 64 1,0i 1,0i     

6. Mikroekonomika A 2,0 80 10 6 64 2,0e      

7. Makroekonomika A 2,0 80 10 6 64  2,0e     

8. Tirgvedības pamati A 2,0 80 10 6 64  2,0i     

9. Statistika A 2,0 80 10 6 64 1,0i 1,0e     

10. Tiesību pamati A 1,0 40 6 2 32 1,0i      

11. Lietvedība A 1,0 40 6 2 32 1,0i      

Kopā A 18,0 720 96 48 576 10,0 8,0     

Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Grāmatvedības 

pamati 
B 2,0 80 6 10 64 2,0e      

2. UzĦēmējdarbība B 2,0 80 10 6 64  2,0e     

3. Vad.grāmatvedība  B 2,0 80 8 8 64   2,0e    

4. Finanses un kredīts  B 2,0 80 12 4 64   2,0e    

5. Projektu vadība B 1,0 40 4 4 32    1,0i   

6. Finanšu 
grāmatvedība 

B 7,0 280 28 28 224   2,0i 2,0i 3,0e  

7. NodokĜi un nodevas B 2,0 80 10 6 64   2,0e    

8. UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība 

B 2,0 80 10 6 64    2,0 i   

9. UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

B 2,0 80 12 4 64   2,0i    

10. Audita pamati B 2,0 80 12 4 64    2,0i   

11. Datorgrāmatvedība B 2,0 80 2 14 64   1,0i 1,0e   

Kopā B 26,0 1040 116 92 832 2,0 2,0 11,0 8,0 3,0  
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Izvēles priekšmeti 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Nr. 
P. 
k. 

Studiju priekšmets 
Studiju
progr. 
daĜa KP 

Kopā Teor Pr.d. Patst.d. 
1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

5. 
sem 

6. 
sem. 

Vispārizgl. progr. 
1. Saskarsmes 

psiholoăija 
C 1,0 40 8 0 32   1,0i    

2. Socioloăija C 1,0 40 8 0 32 1,0i      
3. Darba likumdošana C 1,0 40 4 4 32 1,0i      
4. Ētika un estētika C 1,0 40 8 0 32   1,0i    

Kopā C 2,0 80 (jāizv. ne mazāk kā 2 KP) 1,0  1,0    
Specializācijas priekšmetu bloks 

5. Budžeta iestāžu 
grāmatvedība 

C 
1,0 40 4 4 48   1,0i    

6. Pašvaldību 
grāmatvedība 

C 
1,0 40 4 4 32     1,0i  

7. Informāciju 
tehnoloăijas 

C 
1,0 40 0 8 32   1,0i    

8. Loăistikas pamati C 1,0 60 8 0 32    1,0i   
9. Vērtspapīru tirgus C 1,0 40 6 2 32     1,0i  
10. Apdrošināšanas 

tirgus 
C 

1,0 40 4 4 32   1,0i    

11. UzĦēmējdarbības 
stratēăija 

C 
1,0 40 6 2 32    1,0i   

12. Kvalitātes ekono-
mika un vadība 

C 
1,0 40 8 0 32    1,0i   

13. Starptautiskās 
ekonom.attiecības 

C 
1,0 40 8 0 32     1,0i  

14. Iekšējais audits C 1,0 40 6 2 32    1,0i   

Kopā C 4,0 160 (jāizv. ne mazāk kā 4 KP)   1,0 2,0 1,0  
Kopā C blokā  6,0 240  2,0  2,0 2,0 1,0  

Kopā ABC 50,0 2000    13,0 10,0 13,0 10,0 4,0  

       Kursa darbi 
1. UzĦēmējdarbība B 1,5 60     1,5     
2. NodokĜi un nodevas B 1,5 60      1,5    
3. Finanšu 

grāmatvedība 
B 

1,5 60        1,5  

4. UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība 

B 
1,5 60       1,5   

Kopā  6,0 240     1,5 1,5 1,5 1,5  
 Kvalifikācijas darbs  8,0 320         8,0 
 Kvalifikācijas prakse  16,0 640        8,0 8,0 

Pavisam  80,0 3200    13,0 11,5 14,5 11,5 13,5 16,0 
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3.pielikums. D. Daņēvičas ziņojums par izmaiņām 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” 

D. Danēvičas ziĦojums par izmaiĦām 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

Studiju programmā 

„Grāmatvedība un finanses” 

17.11.2004. 

 

Eksperte Dagnija DaĦēviča, Dr.oec., Ventspils Augstskolas asociētā profesore, zvērinātā revidente 
 
Novērtēšanas metode: Pirms vizītes ieguvu informāciju par izmaiĦām programmā. Vienas dienas 
vizītē tikos ar koledžas vadību, darbiniekiem, docētājiem, lai novērtētu izmaiĦu ietekmi uz studiju 
kvalitāti. 
 

1. IzmaiĦas uzĦemšanas nosacījumos 

Akreditētajā programmā atbilstoši uzĦemšanas nosacījumiem tika veidota atsevišėa studentu grupa 
ar vispārējo vidējo izglītību un atsevišėa studentu grupa ar profesionālo vidējo izglītību 
grāmatvedībā un finansēs. IzmaiĦas paredz izveidot apvienotu grupu, kurā studentiem ir visa veida 
vidējā izglītībā.  
 

2. IzmaiĦas studiju apjomā un studiju ilgumā 

Akreditētajā programmā mācību ilgums ir pilna laika studijas 2 gadi, nepilna laika studijas 2,5 
gadi (studentiem ar 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni grāmatvedībā) un pilna laika studijas 3 
gadi, bet nepilna laika studijas 3,5 gadi (studentiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību). 
Atbilstoši tika iegūti 120 KP studentiem ar vispārējo vidējo izglītību un 85 KP studentiem ar 
profesionālo vidējo izglītību. IzmaiĦas paredz studentiem ar visa veida vidējo izglītību pilna laika 
studijas 2 gadu garumā, iegūstot 80 KP, bet nepilna laika studijas 3 gadu garumā, iegūstot 80 KP. 
 

3. IzmaiĦas profesionālās izglītības pamatpriekšmetos 

Akreditētajā programmā ir 15 profesionālās izglītības pamatpriekšmeti, bet izmaiĦas paredz 11 
profesionālās izglītības pamatpriekšmetus. Priekšmetu skaits ir samazinājies, jo ir apvienoti kursi 
Vadības grāmatvedība I un Vadības grāmatvedība II vienā priekšmetā Vadības grāmatvedība, 
Audita kursa svarīgākie jautājumi ir pievienoti kursam Finanšu grāmatvedība, priekšmets Agrārā 
ekonomika ir izĦemts, bet priekšmeta Grāmatveža profesionālā ētika tēmas ir pievienotas kursam 
Ētika un estētika. 
 

4. IzmaiĦas kursa darbu izstrādē 

Kursa darbu skaits paliek iepriekšējais, bet darba apjoms ir palielināts no 5 uz 6 kredītpunktiem. 
 

5. Kopsavilkums 

IzmaiĦas ir lietderīgas un paaugstina studiju programmas konkurētspēju, nepasliktinot studiju 
kvalitāti. 
 

6. Rekomendācijas 

Akceptēt izmaiĦas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā „Grāmatvedība un finanses”.  
 
 Dagnija DaĦēviča, Dr.oec., Ventspils augstskolas asociētā profesore, zvērināta revidente 
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4.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Grāmatvedība un finanses” – pilna laika studijas (spēkā ar 01.09.2006.) 

 A P S T I P R I N Ā T S 
ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Padomes 2006.gada 1.marta 
lēmumu, protokols Nr.12 
 
Programma stājas spēkā  
ar 2006.gada 1.septembri 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Grāmatvedība un finanses” 
LR izglītības klasifikācijas kods – 41 34401 
 
Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
Studiju veids – pilna laika studijas 
Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri) 
Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 
UzĦemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 
Iegūstamā kvalifikācija – grāmatvedis (LR Profesiju katalogs, kods 3433-01) 
Prasības diploma iegūšanai – sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un aizstāvēts  
kvalifikācijas darbs 
Programmas vadītāja – E.Martemjanova 
Programmas īstenošanas vieta – Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī,  
LV-5201       

Programmas anotācija 
A daĜa – Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 20 KP, t.sk izvēle 2 KP 
B daĜa – Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 36 KP, t.sk. izvēle 4 KP 
Kvalifikācijas prakse 16 KP 
Kvalifikācijas darbs   8 KP 
   80 KP 

 
Mācību laika sadale  

Semestri 
Teorētiskās 
nodarbības 

Kvalifikācijas 
prakse 

Kvalifik. 
darbs 

Kvalifik. 
eksāmens 

Brīv. Kopā 

1. 21 - - - 2 23 
2. 20 - - - 9 29 
3. 13 8 - - 2 23 
4. 2 8 8 1 - 19 

Kopā 56 16 8 1 13 94 
 

1.kurss 2.kurss 
Priekšmetu grupas 

KP 
kopā 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
18,0 16,0 2,0   25,0 % A grupas priekšmeti 

A.grupas izvēles priekšmeti 2,0  2,0   
26,0 4,0 14,0 8,0  
4,0  1,0 2,0 1,0 

45,0 % B grupas priekšmeti 
B grupas izvēles priekšmeti 
B grupas kursa darbi 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
20,0 % Kvalifikācijas prakse 16,0   8,0 8,0 
10,0 % Kvalifikācijas darbs 8,0    8,0 
                                        Kopā 80,0 21,5 20,5 19,5 18,5 
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Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 
Nr.p.k. Studiju priekšmets 

Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Teor Pr.d. P.d. 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 

Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Lietišėā svešvaloda A 2,0 80 48  32 2,0i    
2. Ekoloăijas un vides 

aizsardzība 
A 1,0 40 20 4 16  1.0i   

3. Cilvēka aizsardzība A 1,0 40 20 4 16  1,0i   
4. Matemātika 

ekonomistiem 
A 2,0 80 48 - 32 2,0e    

5. Informātika A 2,0 80 - 48 32 2,0i    
6. Mikroekonomika A 2,0 80 32 16 32 2,0e    
7. Makroekonomika A 2,0 80 32 16 32 2,0e    
8. Tirgvedības pamati A 2,0 80 32 16 32 2,0i    
9. Statistika A 2,0 80 32 16 32 2,0e    
10. Tiesību pamati A 1,0 40 16 8 16 1,0i    
11. Lietvedība A 1,0 40 16 8 16 1,0i    

Kopā A 18,0 720 296 136 288 16 2,0   
Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 

1. Grāmatvedības 
pamati 

B 2,0 80 17 31 32 2,0e    

2. UzĦēmējdarbība B 2,0 80 32 16 32 2,0e    
3. Vad.grāmatvedība  B 2,0 80 20 28 32  2,0e   
4. Finanses un kredīts  B 2,0 80 32 16 32  2,0i   
5. Projektu vadība B 1,0 40 14 10 16  1,0 i   
6. Finanšu 

grāmatvedība 
B 7,0 280 116 52 112  4,0i 3,0e  

7. NodokĜi un nodevas B 2,0 80 28 20 32  2,0e   
8. UzĦēmumu finanšu 

pārvaldība 
B 2,0 80 28 20 32   2,0i  

9. UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

B 2,0 80 28 20 32  2,0i   

10. Audita pamati B 2,0 80 32 16 32   2,0i  
11. Datorgrāmatvedība B 2,0 80 8 40 32  1,0i 1,0e  

Kopā B 26,0 1040 336 258 416 4,0 14,0 8,0  
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Izvēles priekšmeti 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 

Nr. 
p. k. Studiju priekšmets 

Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Teor Pr.d. P.d. 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 

Vispārizgl. progr. 
1. Saskarsmes 

psiholoăija 
C 1,0 40 24 0 16  1,0i   

2. Socioloăija C 1,0 40 24 0 16  1,0i   
3. Darba likumdošana C 1,0 40 12 12 16  1,0i   
4. Ētika un estētika C 1,0 40 24 0 16  1,0i   

Kopā C 2,0 80 (jāizv. ne mazāk kā 
2KP)  2,0   

 Specializācijas priekšmetu bloks 
5. Budžeta iestāžu 

grāmatvedība 
C 1,0 40 11 13 16  1,0i   

6. Pašvaldību 
grāmatvedība 

C 1,0 40 11 13 16    1,0i 

7. Informāciju 
tehnoloăijas 

C 1,0 40 0 24 16  1,0i   

8. Loăistikas pamati C 1,0 40 24 - 16   1,0i  

9. Vienkāršā 
grāmatvedība 

C 1,0 40 24 - 16   1,0i  

10. Kokapstrādes, 
mežizstrādes 
grāmatvedība 

C 1,0 40 24 - 16   1,0i  

11. Vērtspapīru tirgus C 1,0 40 19 5 16    1,0i 

12. Apdrošināšanas 
tirgus 

C 1,0 40 14 10 16  1,0i   

13. UzĦēmējdarbības 
stratēăija 

C 1,0 40 16 8 16   1,0i  

14. Kvalitātes ekono-
mika un vadība 

C 1,0 40 24 0 16    1,0i 

15. Starptautiskās 
ekonom.attiecības 

C 1,0 40 22 2 16    1,0i 

16. Iekšējais audits C 1,0 40 17 7 16   1,0i  

Kopā C 4,0 160 (jāizv. ne mazāk kā 
4KP)  1,0 2,0 1,0 

Kopā C blokā  6,0 240   3,0 2,0 1,0 
Kopā ABC 50,0 2000    20,0 19,0 10,0 1,0 

       Kursa darbi 
1. UzĦēmējdarbība B 1,5 60    1,5    
2. NodokĜi un nodevas B 1,5 60     1,5   
3. Finanšu 

grāmatvedība 
B 1,5 60       1,5 

4. UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība 

B 1,5 60      1,5  

Kopā  6,0 240    1,5 1,5 1,5 1,5 
 Kvalifikācijas darbs  8,0 320       8,0 
 Kvalifikāc. prakse  16,0 640      8,0 8,0 

 Pavisam  80,0 3200    21,5 20,5 19,5 18,5 
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5.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Grāmatvedība un finanses” – nepilna laika studijas (spēkā ar 01.09.2006.) 

 
A P S T I P R I N Ā T S 
ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Padomes 2006.gada 1.marta 
lēmumu, protokols Nr.12 
 
Programma stājas spēkā  
ar 2006.gada 1.septembri 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Grāmatvedība un finanses” 
LR izglītības klasifikācijas kods – 41 34401  
 
Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
Studiju veids – nepilna laika studijas 
Studiju ilgums – 3 gadi (6 semestri) 
Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 
UzĦemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 
Iegūstamā kvalifikācija – grāmatvedis (LR Profesiju katalogs, kods 3433-01) 
Prasības diploma iegūšanai – sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un aizstāvēts  
kvalifikācijas darbs 
Programmas vadītāja – E.Martemjanova 
Programmas īstenošanas vieta – Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201 

Programmas anotācija 
A daĜa – Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 20 KP, t.sk izvēle 2 KP 
B daĜa – Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 36 KP, t.sk. izvēle 4 KP 
Kvalifikācijas prakse 16 KP 
Kvalifikācijas darbs   8 KP 
   80 KP 

Mācību laika sadale 

Semestri 
Teorētiskās 
nodarbības 

Kvalifikācijas 
prakse 

Kvalifik. 
darbs 

Kvalifik. 
eksāmens 

Brīv. Kopā 

1. 21 - - - 2 23 
2. 20 - - - 9 29 
3. 21 - - - 2 23 
4. 20 - - - 9 29 
5. 13 8 - - 2 23 
6. 2 8 8 1 - 19 

Kopā 97 16 8 1 24 146 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 
Priekšmetu grupas 

KP 
kopā 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 
18,0 10,0 8,0     25,0 % A grupas priekšmeti 

A.grupas izvēles priekšmeti 2,0 1,0  1,0    
26,0 2,0 2,0 11,0 8,0 3,0  
4,0   1,0 2,0 1,0  

45,0 % B grupas priekšmeti 
B grupas izvēles priekšmeti 
B grupas kursa darbi 6,0  1,5 1,5 1,5 1,5  
20,0 % Kvalifikācijas prakse 16,0     8,0 8,0 
10,0 % Kvalifikācijas darbs 8,0      8,0 
                                      Kopā 80,0 13,0 11,5 14,5 11,5 13,5 16,0 
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Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa kursiem 

un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Nr. 
p.k. Studiju priekšmets 

Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Teor. Pr.d. P.d. 
1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

5. 
sem 

6. 
sem. 

Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Lietišėā svešvaloda A 2,0 80 16 0 64 1,0i 1,0i     

2. Ekoloăija un vides 
aizsardzība 

A 1,0 40 6 2 32 1,0i      

3. Cilvēka aizsardzība A 1,0 40 6 2 32  1,0i     

4. Matemātika 
ekonomistiem 

A 2,0 80 16 0 64 2,0e      

5. Informātika A 2,0 80 0 16 64 1,0i 1,0i     

6. Mikroekonomika A 2,0 80 10 6 64 2,0e      

7. Makroekonomika A 2,0 80 10 6 64  2,0e     

8. Tirgvedības pamati A 2,0 80 10 6 64  2,0i     

9. Statistika A 2,0 80 10 6 64 1,0i 1,0e     

10. Tiesību pamati A 1,0 40 6 2 32 1,0i      

11. Lietvedība A 1,0 40 6 2 32 1,0i      

Kopā A 18,0 720 96 48 576 10,0 8,0     

Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Grāmatvedības 

pamati 
B 2,0 80 6 10 64 2,0e      

2. UzĦēmējdarbība B 2,0 80 10 6 64  2,0e     

3. Vad.grāmatvedība  B 2,0 80 8 8 64   2,0e    

4. Finanses un kredīts  B 2,0 80 12 4 64   2,0e    

5. Projektu vadība B 1,0 40 4 4 32    1,0i   

6. Finanšu 
grāmatvedība 

B 7,0 280 28 28 
22
4 

  2,0i 2,0i 
3,0
e 

 

7. NodokĜi un nodevas B 2,0 80 10 6 64   2,0e    

8. UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība 

B 2,0 80 10 6 64    2,0 i   

9. UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

B 2,0 80 12 4 64   2,0i    

10. Audita pamati B 2,0 80 12 4 64    2,0i   

11. Datorgrāmatvedība B 2,0 80 2 14 64   1,0i 1,0e   

Kopā B 26,0 1040 116 92 832 2,0 2,0 11,0 8,0 3,0  
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Izvēles priekšmeti 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Nr. 
P. 
k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Teor. Pr.d. P.d. 
1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

5. 
sem 

6. 
sem. 

Vispārizgl. progr. 
1. Saskarsmes 

psiholoăija 
C 1,0 40 8 0 32   1,0i    

2. Socioloăija C 1,0 40 8 0 32 1,0i      
3. Darba likumdošana C 1,0 40 4 4 32 1,0i      
4. Ētika un estētika C 1,0 40 8 0 32   1,0i    

Kopā C 2,0 80 (jāizv. ne mazāk kā 
2KP) 1,0  1,0    

Specializācijas priekšmetu bloks 
5. Budžeta iestāžu 

grāmatvedība 
C 

1,0 40 4 4 48   1,0i    

6. Pašvaldību 
grāmatvedība 

C 
1,0 40 4 4 32     1,0i  

7. Informācijas 
tehnoloăijas 

C 
1,0 40 0 8 32   1,0i    

8. Loăistikas pamati C 1,0 60 8 0 32    1,0i   
9. Vienkāršā 

grāmatvedība 
C 1,0 40 24 - 16    1,0i   

10. Kokapstr., mežizstr. 
grāmatvedība 

C 1,0 40 24 - 16    1,0i   

11. Vērtspapīru tirgus C 1,0 40 6 2 32     1,0i  
12. Apdrošināšanas 

tirgus 
C 

1,0 40 4 4 32   1,0i    

13. UzĦēmējdarbības 
stratēăija 

C 
1,0 40 6 2 32    1,0i   

14. Kvalitātes ekono-
mika un vadība 

C 
1,0 40 8 0 32     1,0i  

15. Starptautiskās 
ekonom.attiecības 

C 
1,0 40 8 0 32     1,0i  

16. Iekšējais audits C 1,0 40 6 2 32    1,0i   

Kopā C 4,0 160 (jāizv. ne mazāk kā 
4KP)   1,0 2,0 1,0  

Kopā C blokā  6,0 240  2,0  2,0 2,0 1,0  
Kopā ABC 50,0 2000    13,0 10,0 13,0 10,0 4,0  

       Kursa darbi 
1. UzĦēmējdarbība B 1,5 60     1,5     
2. NodokĜi un nodevas B 1,5 60      1,5    
3. Finanšu 

grāmatvedība 
B 

1,5 60        1,5  

4. UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība 

B 
1,5 60       1,5   

 Kopā  6,0 240     1,5 1,5 1,5 1,5  
 Kvalifikācijas darbs  8,0 320         8,0 
 Kvalifikācijas prakse  16,0 640        8,0 8,0 

Pavisam  80,0 3200    13,0 11,5 14,5 11,5 13,5 16,0 
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6.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Grāmatvedība un finanses” – pilna laika studijas (spēkā ar 01.09.2009.) 

 A P S T I P R I N Ā T S 
ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Padomes 2008.gada 19.decembra 
lēmumu, protokols Nr. 5 
 
Programma stājas spēkā  
ar 2009.gada 1.septembri 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Grāmatvedība un finanses” 
LR izglītības klasifikācijas kods – 41 34401 
 
Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
Studiju veids – pilna laika studijas 
Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri) 
Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 
UzĦemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 
Iegūstamā kvalifikācija – grāmatvedis (LR Profesiju katalogs, kods 3433-01) 
Prasības diploma iegūšanai – sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un aizstāvēts  
kvalifikācijas darbs 
Programmas vadītāja – M. Grandāne 
Programmas īstenošanas vieta – Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī,  
LV-5201       

Programmas anotācija 
A daĜa – Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 20 KP, t.sk izvēle 2 KP 
B daĜa – Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 36 KP, t.sk. izvēle 4 KP 
Kvalifikācijas prakse 16 KP 
Kvalifikācijas darbs   8 KP 
   80 KP 

 
Mācību laika sadale  

Semestri 
Teorētiskās 
nodarbības 

Kvalifikācijas 
prakse 

Kvalifik. 
darbs 

Kvalifik. 
eksāmens 

Brīv. Kopā 

1. 20 - - - 2 22 
2. 20 - - - 2 22 
3. 12 8 - - 2 22 
4. 4 8 8 1 - 21 

Kopā 56 16 8 1 6 87 
 

1.kurss 2.kurss 
Priekšmetu grupas 

KP 
kopā 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 
18,0 16,0 2,0   25,0 % A grupas priekšmeti 

A.grupas izvēles priekšmeti 2,0  2,0   
29,0 4,0 15,0 8,5 1,5 
4,0  1,0 2,0 1,0 

45,0 % B grupas priekšmeti 
B grupas izvēles priekšmeti 
B grupas kursa darbi 3,0   1,5 1,5 
20,0 % Kvalifikācijas prakse 16,0   8,0 8,0 
10,0 % Kvalifikācijas darbs 8,0    8,0 
                                        Kopā 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 

Nr. 
p.k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Kontanktst. Pats.d. 
1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Lietišėā svešvaloda A 2,0 80 40 40 2,0i    
2. Civilā aizsardzība A 1,0 40 20 20  1,0i   
3. Matemātika 

ekonomistiem 
A 2,0 80 40 40 2,0e    

4. Informātika A 2,0 80 40 40 2,0i    
5. Mikroekonomika A 3,0 120 60 60 3,0e    
6. Makroekonomika A 3,0 120 60 60 3,0e    
7. Tirgzinību pamati A 2,0 80 40 40 2,0i    
8. Statistika A 2,0 80 40 40 2,0e    
9. Lietvedība A 1,0 40 20 20  1,0i   

Kopā A 18,0 720 360 360 16 2,0   
Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 

1. Grāmatvedības pamati B 2,0 80 40 40 2,0e    
2. UzĦēmējdarbība B 2,0 80 40 40 2,0e    
3. Vad. grāmatvedība  B 2,0 80 40 40  2,0e   
4. Finanses un kredīts  B 2,0 80 40 40  2,0i   
5. Projektu sagatavošana 

un vadība 
B 2,0 80 40 40  2,0i   

6. Finanšu grāmatvedība B 7,0 280 140 140  4,0i 3,0e  

7. NodokĜi un nodevas B 2,0 80 40 40  2,0e   
8. UzĦēmumu finanšu 

pārvaldība 
B 2,0 80 40 40   2,0i  

9. UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

B 2,0 80 40 40  2,0i   

10. Audita pamati B 2,0 80 40 40   2,0i  
11. Datorgrāmatvedība B 2,0 80 40 40  1,0i 1,0e  
12. Grāmatvedības 

praktikums 
B 2,0 80 40 40   0,5i 1,5i 

Kopā B 29,0 1160 580 580 4,0 15,0 8,5 1,5 
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Izvēles priekšmeti 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 

Nr. 
p. 
k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Kontaktst. Patst.d. 
1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

Vispārizgl. progr. 
1. Saskarsmes 

psiholoăija 
C 1,0 40 20 20  1,0i   

2. Socioloăija C 1,0 40 20 20  1,0i   
3. Darba likumdošana C 1,0 40 20 20  1,0i   
4. Tiesību pamati C 1,0 40 20 20  1,0i   
5. Ētika un estētika C 1,0 40 20 20  1,0i   

Kopā C 2,0 80 (jāizv. ne mazāk kā 2 KP)  2,0   
Specializācijas priekšmetu bloks 

5. Budžeta iestāžu 
grāmatvedība 

C 1,0 40 20 20  1,0i   

6. Pašvaldību 
grāmatvedība 

C 1,0 40 20 20    1,0i 

7. Informāciju 
tehnoloăijas 

C 1,0 40 20 20  1,0i   

8. Loăistikas pamati C 1,0 40 20 20   1,0i  

9. Vienkāršā 
grāmatvedība 

C 1,0 40 20 20   1,0i  

10. Kokapstrādes, 
mežizstrādes 
grāmatvedība 

C 1,0 40 20 20   1,0i  

11. Vērtspapīru tirgus C 1,0 40 20 20    1,0i 

12. Apdrošināšanas tirgus C 1,0 40 20 20  1,0i   

13. UzĦēmējdarbības 
stratēăija 

C 1,0 40 20 20   1,0i  

14. Kvalitātes vadība C 1,0 40 20 20  1,0i   

15. Starptautiskās 
ekonom. attiecības 

C 1,0 40 20 20    1,0i 

16. Iekšējais audits C 1,0 40 20 20   1,0i  

Kopā C 4,0 160 (jāizv. ne mazāk kā 4 KP)  1,0 2,0 1,0 
Kopā C blokā  6,0 240   3,0 2,0 1,0 

Kopā ABC 50,0 2000   20,0 20,0 10,5 2,5 

       Kursa darbi 
1. Finanšu grāmatvedība B 1,5 60      1,5 
2. UzĦēmumu finanšu 

pārvaldība 
B 1,5 60     1,5  

Kopā  3,0 120   0 0 1,5 1,5 
 Kvalifikācijas darbs  8,0 320      8,0 
 Kvalifikācijas prakse  16,0 640     8,0 8,0 

Pavisam  80,0 3200   20,0 20,0 20,0 20,0 
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7.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Grāmatvedība un finanses” – nepilna laika studijas (spēkā ar 01.09.2009.) 

 
A P S T I P R I N Ā T S 
ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Padomes 2008.gada 19.decembra 
lēmumu, protokols Nr. 5 
 
Programma stājas spēkā  
ar 2009.gada 1.septembri 

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
“Grāmatvedība un finanses” 
LR izglītības klasifikācijas kods – 41 34401 
 
Programmas īstenotājs – Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
Studiju veids – nepilna laika studijas 
Studiju ilgums – 3 gadi (6 semestri) 
Studiju apjoms – 80 kredītpunkti (KP) 
UzĦemšana – ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 
Iegūstamā kvalifikācija – grāmatvedis (LR Profesiju katalogs, kods 3433-01) 
Prasības diploma iegūšanai – sekmīga studiju programmas apguve, izstrādāts un aizstāvēts  
kvalifikācijas darbs 
Programmas vadītāja – M. Grandāne 
Programmas īstenošanas vieta – Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201 

Programmas anotācija 
A daĜa – Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 20 KP, t.sk izvēle 2 KP 
B daĜa – Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 36 KP, t.sk. izvēle 4 KP 
Kvalifikācijas prakse 16 KP 
Kvalifikācijas darbs   8 KP 
   80 KP 

Mācību laika sadale 

Semestri 
Teorētiskās 
nodarbības 

Kvalifikācijas 
prakse 

Kvalifik. 
darbs 

Kvalifik. 
eksāmens 

Brīv. Kopā 

1. 21 - - - 2 23 
2. 20 - - - 9 29 
3. 21 - - - 2 23 
4. 20 - - - 9 29 
5. 13 8 - - 2 23 
6. 2 8 8 1 - 19 

Kopā 97 16 8 1 24 146 
 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 
Priekšmetu grupas 

KP 
kopā 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 
18,0 10,0 8,0     25,0 % A grupas priekšmeti 

A.grupas izvēles priekšmeti 2,0 1,0 1,0     
29,0 2,0 2,0 13,0 9,0 3,0  
4,0   1,0 2,0 1,0  

45,0 % B grupas priekšmeti 
B grupas izvēles priekšmeti 
B grupas kursa darbi 3,0    1,5 1,5  
20,0 % Kvalifikācijas prakse 16,0     8,0 8,0 
10,0 % Kvalifikācijas darbs 8,0      8,0 
                                        Kopā 80,0 13,0 11,0 14,0 12,5 13,5 16,0 
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Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa kursiem un 

semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Nr.
p.k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Kontaktst. P.d. 1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

5. 
sem 

6. 
sem. 

Vispārējās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Lietišėā svešvaloda A 2,0 80 16 64 1,0i 1,0i     

2. Civilā aizsardzība A 1,0 40 8 32  1,0i     

3. Matemātika 
ekonomistiem 

A 2,0 80 16 64 2,0e      

4. Informātika A 2,0 80 16 64 1,0i 1,0i     

5. Mikroekonomika A 3,0 120 24 96 3,0e      

6. Makroekonomika A 3,0 120 24 96  3,0e     

7. Tirgzinības pamati A 2,0 80 16 64  2,0i     

8. Statistika A 2,0 80 16 64 2,0e      

9. Lietvedība A 1,0 40 8 32 1,0i      

Kopā A 18,0 720 144 576 10,0 8,0     

Profesionālās izglītības pamatpriekšmeti 
1. Grāmatvedības 

pamati 
B 2,0 80 16 64 2,0e      

2. UzĦēmējdarbība B 2,0 80 16 64  2,0e     

3. Vad.grāmatvedība  B 2,0 80 16 64   2,0e    

4. Finanses un kredīts  B 2,0 80 16 64   2,0e    

5. Projektu 
sagatavošana un 
vadība 

B 2,0 80 16 64   1,0i 1,0i   

6. Finanšu 
grāmatvedība 

B 7,0 280 56 
22
4 

  3,0i 3,0i 1,0e  

7. NodokĜi un nodevas B 2,0 80 16 64   2,0e    

8. UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība 

B 2,0 80 16 64    2,0 i   

9. UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

B 2,0 80 16 64   2,0i    

10. Audita pamati B 2,0 80 16 64    2,0i   

11. Datorgrāmatvedība B 2,0 80 16 64   1,0i 1,0e   

12. Grāmatvedības 
praktikums 

B 2,0 80 16 64     2,0i  

Kopā B 29,0 1160 232 928 2,0 2,0 13,0 9,0 3,0  
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Izvēles priekšmeti 

Priekšmeta apjoms 
Stundu sadalījums pa 
kursiem un semestriem 

Stundas 1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Nr. 
p. 
k. 

Studiju priekšmets 
Studiju 
progr. 
daĜa KP 

Kopā Kontaktst. P.d. 1. 
sem 

2. 
sem 

3. 
sem 

4. 
sem 

5. 
sem 

6. 
sem. 

Vispārizgl. progr. 
1. Saskarsmes 

psiholoăija 
C 1,0 40 8 32  1,0i     

2. Socioloăija C 1,0 40 8 32 1,0i      
3. Darba likumdošana C 1,0 40 8 32 1,0i      
4. Ētika un estētika C 1,0 40 8 32  1,0i     
5. Tiesību pamati C 1,0 40 8 32 1,0i      

Kopā C 2,0 80 (jāizv. ne mazāk kā 
2KP) 1,0 1,0     

Specializācijas priekšmetu bloks 
5. Budžeta iestāžu 

grāmatvedība 
C 1,0 40 8 32   1,0i    

6. Pašvaldību 
grāmatvedība 

C 1,0 40 8 32     1,0i  

7. Informācijas 
tehnoloăijas 

C 1,0 40 8 32   1,0i    

8. Loăistikas pamati C 1,0 60 8 32    1,0i   

9. Vienkāršā 
grāmatvedība 

C 1,0 40 8 32    1,0i   

10. Kokapstr., mežizstr. 
grāmatvedība 

C 1,0 40 8 32    1,0i   

11. Vērtspapīru tirgus C 1,0 40 8 32     1,0i  

12. Apdrošināšanas 
tirgus 

C 1,0 40 8 32   1,0i    

13. UzĦēmējdarbības 
stratēăija 

C 1,0 40 8 32    1,0i   

14. Kvalitātes vadība C 1,0 40 8 32   1,0i    

15. Starptautiskās 
ekonom. attiecības 

C 1,0 40 8 32     1,0i  

16. Iekšējais audits C 1,0 40 8 32    1,0i   

Kopā C 4,0 160 (jāizv. ne mazāk kā 
4KP)   1,0 2,0 1,0  

Kopā C blokā C 6,0 240  1,0 1,0 1,0 2,0 1,0  
Kopā ABC 53,0 2120 424 1696 13,0 11,0 14,0 11,0 4,0  

     Kursa darbi 
1. Finanšu 

grāmatvedība 
B 

1,5 60       1,5  

2. UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība 

B 
1,5 60      1,5   

Kopā  3,0 120      1,5 1,5  
 Kvalifikācijas darbs  8,0 320        8,0 
 Kvalifikācijas prakse  16,0 640       8,0 8,0 

Pavisam  80,0 3200   13,0 11,0 14,0 12,5 13,5 16,0 
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8.pielikums. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas „Grāmatvedība un 

finanses” studiju priekšmetu programmu apraksts 

A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
Lietišėā svešvaloda – 2 KP 

 
Mag. paed. G.Ūdre, L. Markote 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Sniegt pamatzināšanas lietišėajā svešvalodā, papildinot vārdu krājumu ar lietišėās valodas 
terminoloăiju un pilnveidojot saziĦas prasmes. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Apgūt saziĦas prasmes konkrētās darījumu situācijās. Atkārtot vai apgūt svešvalodas gramatiku 
un strukturālo uzbūvi. 
2. Apgūt vispārējo ekonomisko, īpaši ar specialitāti saistīto grāmatvedības terminoloăiju un tās 
pielietojumu konkrētās situācijās. 
3. Pilnveidot patstāvīgā darba prasmes. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Pamatkategoriju, terminu, parādību un procesu norišu skaidrojuma apguve svešvalodā mērėtiecīgi 
virzīta uz vienota priekšstata radīšanu par attiecīgo nozari, balstoties uz citiem studiju 
priekšmetiem, un izmantojot kopsakarības ar tiem. 
Lasot publikācijas svešvalodā un patstāvīgi veicot informācijas atlasi un analīzi, studentiem tiek 
radīta iespēja iegūt papildus informāciju un to iekĜaut patstāvīgo darbu izstrādāšanā citos mācību 
priekšmetos. 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
1. Iepazīšanās. Studijas, specialitāte, tās perspektīvas, profesionālie nodomi. 
Jāpārzina un jāmāk pielietot dažādas iepazīšanās frāzes atbilstoši situācijai, kā arī jāmāk pastāstīt 
par savu darbu un profesionālajiem nolūkiem, izmantojot atbilstošu leksiku. 
2. Darba Ħēmējs, darba devējs. 
Jāmāk sastādīt personīgo CV, uzrakstīt motivācijas vēstuli, kā arī jāprot atbildēt uz dažādiem 
iespējamajiem darba intervijas jautājumiem svešvalodā. 
 3. Lietišėās tālruĦa sarunas, darījuma tikšanās plānošana. 
Jāapgūst telefonsarunu specifiskā leksika un jāmāk uzrakstīt fakss. 
4. Starpkultūru saiknes, ceĜojumi. 
Jāpārzina viesnīcas rezervēšanai nepieciešamā leksika, jāmāk sastādīt savu ceĜojuma plānu, kā arī 
jāveic pētījums par kultūru atšėirībām. 
5. UzĦēmuma apraksts 
Jāprot veikt uzĦēmuma raksturojumu un jāmāk sniegt priekšlikumus problēmu risināšanai 
uzĦēmumā. 
6. Iekšējais un ārējais tirgus 
Jāapgūst nepieciešamā terminoloăija, kā arī jāmāk veikt pasūtījumu un preču paraugu 
pieprasījumu. 
7. Reklāma  
Jāprot sastādīt reklāmas vai sludinājuma tekstu, jāmāk analizēt reklāmas atrodot to plusus un 
mīnusus. 
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8. Investīcijas 
Jāmāk orientēties nodokĜu sistēmā, jāprot izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem 
jautājumiem, kas saistīti ar cenām, peĜĦu un zaudējumiem. 
9. Lietišėas tikšanās 
Jāprot organizēt darījumu tikšanās, jāapgūst veiksmīgas prezentācijas veidošanas principi, jāmāk 
aizstāvēt savs viedoklis biznesa diskusijās. 
10. Banku sistēma, tās funkcijas 
Jāapgūst nepieciešamā terminoloăijā, kontu atvēršanai un slēgšanai, kā arī citu bankas darbību 
veikšanai. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Iepazīšanās. Studijas, specialitāte, tās perspektīvas, 
profesionālie nodomi 
Oficiālas un neoficiālas iepazīšanās formas un uzruna. Sarunas 
pēc iepazīšanās. Viesu uzĦemšanas programmas sagatavošana. 
Viesu sagaidīšana. Pastāstīt par savu skolu, specialitāti, pilsētu, 
valsti. Pastāstīt par saviem profesionālajiem nodomiem. 

2  

2. Darba Ħēmējs, darba devējs 
Profesijas un nodarbošanās. CV sagatavošana. Motivācijas 
vēstules sagatavošana. Darba sludinājuma izvērtēšana. 
Rekomendācijas sagatavošana. Darba intervijas gaita, 
veiksmīgas darba intervijas priekšnoteikumi. Personāls. Darba 
apstākĜi. 

4 2 

3. Lietišėās tālruĦa sarunas, darījuma tikšanās plānošana 
Kā kontaktēties, sniegt un saĦemt informāciju pa tālruni. 
Ieraksts automātiskajā atbildētājā. Alfabēts un tā 
nepieciešamība saziĦā pa tālruni. Fakss – telefona sarunas 
apstiprinājums. Vienošanās ar darījuma partneri par tikšanās 
laiku un vietu. 

4  

4. Starpkultūru saiknes, ceĜojumi 
Starpkultūru saziĦas atšėirības. CeĜojumu nepieciešamība, 
mērėi. Dienesta komandējumi. Apmešanās viesnīcā. 
Starptautiskās izstādes, meses. 

4 2 

5. UzĦēmuma apraksts 
UzĦēmējdarbības formas. UzĦēmuma vēsture, profils, tā 
analīze. UzĦēmuma struktūras apraksts. Struktūras 
reorganizācija. Vizītkarte. Vadības stils uzĦēmumā. 

2  

6. Iekšējais un ārējais tirgus 
Tirgus nosacījumi. Pasūtījumi. Iepirkšanās veidi. Iedzīvotāju 
pirktspēja. Eksporta – importa darījumu sarunas. 

2  

7. Reklāma  
Reklāmas uzdevumi, veidi. Veiksmīgas reklāmas 
priekšnosacījumi. Konkurence. Darbs ar klientiem. 

4 2 

8. Investīcijas 
NodokĜi. Cenu veidošanās politika. PeĜĦa un zaudējumi. Akciju 
tirgus. 

2  

9. Lietišėas tikšanās 
Biznesa sapulču veidi. Prezentāciju un tikšanos organizēšana. 
Diskusijas un argumenti. 

4  
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10. Banku sistēma, tās funkcijas 
Banku pakalpojumi. Internetbanka. Maksājumu procedūras, to 
veidi un dokumentācija. Bankas konta atvēršana. Kontu veidi. 
Kredīta pieprasījums. 

4 2 

Kopā 32 8 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 1 un 0,5* 0,5*     
Semināri un patstāvīgie darbi 1 un 0,5* 0,5*     
Kopā 2 un 1* 1*     
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  

Studiju priekšmeta apgūšanai paredzēts studentu patstāvīgais darbs un lekcijas, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, veidoti dialogi un risināti 
uzdevumi, rakstīti kontroldarbi, uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs. Par katru tēmu sagatavoti 
darba uzdevumi (jautājumi, tabulas, tulkojumi, grafiks, krustvārdu mīklas), lietišėie dokumenti, 
vēstules, anketas, kā arī referāts, uzĦēmuma darbības raksturojums. 
 

5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi. Sekmīgi izstrādāti un atbildēti patstāvīgie darbi un mājas 
lasīšanas (20000 rakstu zīmes) uzdevumi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā 
auditorijas nodarbību skaita. 
AngĜu valodas priekšmeta apguves līmeni vērtē galīgajā vērtējumā 10 baĜĜu sistēmā, kur 40 % no 
galīgā vērtējuma veido individuālā patstāvīgā un praktiskā darba vērtējums mācību procesa laikā, 
60 % - eksāmenā izpildīto uzdevumu vērtējums. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 

Pamatliteratūra 
1. L.Markote Lietišėajā angĜu valodā JAK, darba burtnīca 2007. 
2. Sue Robbins First insights into business Longman 2000. 
3. Bill Mascull Business Vocabulary in Use Cambridge University Press 2002. 
4. Tricia Aspinall & 

George Bethell 
Test your Business Vocabulary 
in Use 

Cambridge University Press 2003. 

5. M.Swan, C.Water The Good Grammar Book Oxford University Press 2003. 
6. Mark Harrison Grammar Spectrum 2 Oxford University Press 1996. 
7. Norman Coe Grammar Spectrum 3 Oxford Universsity Press 1996. 
8. G.Ūdre Lietišėā vācu valoda JAK, darba burtnīca 2005. 
9. Hiiemac M. Deutsch im Geschäftsleben. 

Handelskontakte 
Jumava 1996. 

 
Papildliteratūra 
1. D.Evans Powerhouse Longman 2000. 
2. Shirley Taylor Model Business Letters, 

E-mails&Other Business 
Documents 

Zvaigzne ABC 2006 

3.  American Classics Zvaigzne ABC 1996. 
4. N.Toots, T.Loog English for secreteries Zvaigzne ABC 1997. 
5. L.Hashemi English grammar Cambridge University Press 1998. 
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6. Nicolas G., Sprenger M., 
Weermann W. 

Wirtschaftsdeutsch Klett 1995. 

7. Beile Werner und Alice Alltag in Deutschland Internationes  
8. Miebs U., Vehovirta L. Kontakt Deutsch Langenscheidt 2001. 
 
7. Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu 
jāizskata Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2008.gada 6.novembra sēdē,  
protokols Nr.11 

 
Civilā aizsardzība – 1 KP 

 
Mag. sc. ing. J.Staša 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis: 
Veidot izpratni un sniegt pamatzināšanas civilās aizsardzības jomā. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. 2.1. Iepazīstināt ar civilās aizsardzības sistēmu, tās subjektiem un darbības principiem un 
uzdevumiem.  

2. 2.2. Iepazīstināt ar rīcību katastrofas gadījumā.  
3. 2.3. Attīstīt praktiskas iemaĦas darbā ar civilās aizsardzības dokumentiem.  

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem: 
Tiesību pamati. Darba aizsardzība. Fizika. Ėīmija.  
 

4. Saturs: 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti: 
4.1.1. Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. 
Jāsaprot situācijas nopietnība un cilvēku drošības jautājumi katastrofas gadījumos. Jābūt atbildīgi 
motivētam, jāizprot situācijas attīstības tendences un to iespējamā pēctecība. 
4.1.2. Tiesiskais regulējums valsts civilās aizsardzības sistēmas darbības nodrošināšanai.  
Jāpārzina civilās aizsardzības normatīvo dokumentu klāsts, jāizprot to pielietošana. 
4.1.3. Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un vadība.  
Jāizprot civilās aizsardzības sistēmas uzdevumus, sistēmas vadību. 
4.1.4. Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. 
Jāizprot komisijas darba uzdevumi, darba organizācija. 
4.1.5. Valsts iestāžu, pašvaldību un komersantu uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā.  
Jāizprot valsts iestāžu, pašvaldību un komersantu uzdevumus un tiesības civilajā aizsardzībā. 
4.1.6. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. 
Jāizprot iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. 
4.1.7. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. 
Jāizprot civilās aizsardzības pasākumu plānošanas nosacījumi. 
4.1.8. Preventīvie, reaăēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi. 
Jāpārzina katastrofu pārvaldīšanas pasākumi, kā arī kārtība par radušos izdevumu un zaudējumu 
kompensēšanu. 
4.1.9. Civilās trauksmes un apziĦošanas sistēma un tās darbības principi. 
Jāzina civilās aizsardzības trauksmes un apziĦošanas sistēma. 
4.1.10. Paaugstinātas bīstamības objekti.  
Jāpārzina paaugstinātās bīstamības objektus, kā arī to īpašnieku pienākumus bīstamības 
samazināšanai. 
4.1.11. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadāšanai.  
Jāzina bīstamo vielu un kravu klasifikācija, to glabāšanas, pārvietošanas prasības.  
4.1.12. Radiācijas drošība.  
Jāsaprot ar radiācijas drošību saistītie jautājumi. 
4.1.13. Valsts materiālās rezerves. 
Jāzina valsts materiālo rezervju veidošana, uzglabāšana un izmantošana. 
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4.1.14. Pirmās palīdzības sniegšana.  
Jāprot sniegt pirmā palīdzība cietušajiem negadījuma vietā.  
4.1.15. Evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofu gadījumā. 
Jāizprot evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofas gadījumā.  
 

4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. 
Katastrofas jēdziens.  
Katastrofu veidi:  
dabas katastrofas (piemēram, vētras viesuĜi, zemestrīces, 
lietusgāzes, plūdi, krusa, stiprs sals, sniega vētras, apledojums, 
sniega sanesumi un ledus sastrēgumi, liels karstums, sausums, 
mežu un kūdras purvu ugunsgrēki); 
cilvēku izraisītās katastrofas:  
tehnogēnās katastrofas (piemēram, ražošanas avārijas ar 
ėīmisko, radioaktīvo un bioloăiski aktīvo vielu noplūdi, 
ugunsgrēki ēkās un tautsaimniecības objektos, sprādzieni, 
transporta avārijas, dambju pārrāvumi, komunālo un 
enerăētisko tīklu pārrāvumi, ēku un būvju sabrukšana); 
sabiedriskās nekārtības, terora akti un bruĦoti konflikti; 
epidēmijas, epizootijas, epifitotijas. 
Katastrofu iedalījums atkarībā no mēroga: vietējā mēroga, 
reăionālā mēroga, valsts mēroga.  
Ārkārtējās situācijas izsludināšana.  

1 1 

2. Tiesiskais regulējums valsts civilās aizsardzības sistēmas 
darbības nodrošināšanai. 
Normatīvie akti. Civilās aizsardzības vēsture. Civilā aizsardzība 
Eiropas Savienībā. Civilās aizsardzības vieta NATO. 

1 1 

3. Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, 
organizācija un vadība. 
Ministru prezidenta atbildība civilajā aizsardzībā. Sistēmas 
galvenie uzdevumi, sistēmas vadība. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. 

1  

4. Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. 
Komisijas darba organizācija, komisijas uzdevumi un tiesības, 
struktūra. 

1  

5. Valsts iestāžu, pašvaldību un komersantu uzdevumi un 
tiesības civilajā aizsardzībā. 
Valsts iestāžu uzdevumi.  
Pašvaldību uzdevumi un tiesības. 
Komersantu uzdevumi un tiesības. 

1 1 

6. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. 0,5  

7. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. 
Civilās aizsardzības plāns (pašvaldības, komersanta, iestādes), 
tā struktūra, izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība.  

1  
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8. Preventīvie, reaăēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 
pasākumi. 
Katastrofu pārvaldīšana. Katastrofu pārvaldīšanas pasākumi: 
preventīvie, gatavības reaăēšanas, seku likvidēšanas 
neatliekamie pasākumi.  
Juridisko un fizisko personu iesaistīšana reaăēšanas pasākumos. 
Kārtība, kādā juridiskām un fiziskām personām kompensējami 
izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus 
reaăēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas 
darbos, un kompensācijas apmēra aprēėināšanas kārtība. 

1 1 

9. Civilās trauksmes un apziĦošanas sistēma un tās darbības 
principi. 
Civilās trauksmes un apziĦošanas sistēma, tās izveidošanas, 
izmantošanas un finansēšanas kārtība. Civilās trauksmes un 
apziĦošanas sistēmas darbība. 

0,5  

10. Paaugstinātas bīstamības objekti.  
Paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritēriji. 
Paaugstinātas bīstamības objektu iedalījums bīstamības grupās. 
Paaugstinātas bīstamības objektu īpašnieku (valdītāju, 
apsaimniekotāju) pienākumi bīstamības samazināšanai.  

1  

11. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai 
un pārvadāšanai. 
Bīstamās vielas, to klasifikācija. Bīstamo vielu apzīmējumi. 
Prasības bīstamo vielu glabāšanai. Bīstamo kravu pārvadājumu 
noteikumi. Bīstamo kravu klasifikācija. Vielu identifikācija uz 
transportlīdzekĜa vai iepakojuma.  

1 1 

12. Radiācijas drošība.  
Dabīgā un mākslīgā radioaktivitāte. Radioaktīvā piesārĦojuma 
veidi. Radioaktīvā starojuma avoti, to izmantošanas jomas. 
Pussabrukšanas periods. Radioaktivitātes mērvienības. 
Radioaktīvā starojuma dozu limiti. Iespējamās radiācijas 
avārijas Latvijā un kaimiĦvalstīs. Aizsardzības pasākumi. 

1  

13. Valsts materiālās rezerves. 
Valsts materiālo rezervju veidošana, uzglabāšana un 
izmantošana.  

0,5  

14. Pirmās palīdzības sniegšana. 
Ievads pirmajā palīdzībā un rīcība negadījuma vietā. ABC 
shēma (teorētiskā un praktiskā daĜa). Dzīvībai bīstama asiĦošana 
(teorētiskā un praktiskā daĜa). Slimības. AptieciĦas saturs. 

2  

15. Evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofu 
gadījumā. 
Evakuācijas plāni. Evakuācijas pulcēšanās vietas, evakuācijas 
maršruti. Evakuācijas norise.  

0,5  

IESKAITE par visu kursu  1 

Kopā 14 6 
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4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 
 

1.gads 2.gads 3.gads 
Nodarbību veidi 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 
Teorētiskās un praktiskās 
nodarbības 

- 0,5 - - - - 

Semināri un patstāvīgie darbi - 0,5 - - - - 
Kopā - 1,0 - - - - 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Mācību priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti praktiski 
uzdevumi, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs). Ieskaite (novērtējums ballēs). 

 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Normatīvie dokumenti 
1. Civilās aizsardzības likums. 
2. Valsts materiālo rezervju likums.  
3. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. 
4. Nacionālās drošības likums. 
5. Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums.  
6. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.  
7. Darba aizsardzības likums. 
8. 2008.gada 22.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.772 „Noteikumi par civilās 

aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību”. 
9. 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.877 „Valsts materiālo rezervju 

glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas 
kārtība”.  

10. 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.842 „Kārtība, kādā juridiskām un 
fiziskām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu 
resursus reaăēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas 
apmēra aprēėināšanas kārtība”. 

11. 2007.gada 18.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas 
bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) 
pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”.  

12. 2007.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.612 „Minimālās prasības civilās 
aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”.  

13. 2007.gada 7.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.530 „Civilās trauksmes un apziĦošanas 
sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”.  

14. 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes 
civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”.  

15. 2007.gada 8.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.303 „Pašvaldības civilās aizsardzības 
komisijas paraugnolikums”. 

16. 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.866 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošībā””. 

17. 2006.gada 16.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības 
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”.  

18. 2005.gada 19.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju 
riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.   
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19. 2005.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.674 „Bīstamo kravu pārvadājumu 
noteikumi” 

20. 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.  
21. 2003.gada 8.aprīĜa Ministru kabineta noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību 

radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”.  
22. 2002.gada 12.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu 

klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas kārtība”.  
Tehniskās normas 
1. Latvijas Valsts Standarts LVS 446:2004/A1:2006 “Ugunsdrošības un civilajai aizsardzībai 

lietojamās zīmes un signālkrāsojums”. 
2. ANO Eiropas transporta komiteja. Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskiem 

pārvadājumiem ar autotransportu ( ADR) Rīga, 1997. I, II sējums. 
Publikācijas 
1. V.KaĜėa un Ž.Rojas redakcijā. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. 

Rīga.: Elpa, 2001., 500. lpp. 
2. V. KaĜėis Darba vides risku novērtēšanas metodes. Latvijas izglītības fonds Rīga, 2008., 242 

lpp. 
3. V. KaĜėis, Ž. Roja, H. KaĜėis. Riski darba vidē. Rokasgrāmata. Rīga, 2007., 68. lpp.  
4. Džons Vaizmens. SAS izdzīvošanas māksla. Apgāds Zvaigzne ABC, SIA 2004., 575. lpp. 
5. Jemeljanovs A., Jemeljanovs O., Pālītis Ē. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku risku un avāriju 

novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. Mācību līdzeklis . RTU. Rīga 2004., 102 
lpp. 

6.  Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā. RTU. 1994., 87 lpp. 
7. Jemeljanovs A., Laškovs A . Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana  tehnogena 

rakstura  un dabas parādību izraisītajās ekstremālās situācijās. RTU, 1997., 102 lpp.  
8. Jemeljanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana uzĦēmumos 

ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga , RTU. 1997., 23 lpp. 
9. Jemeljanovs A., Šėepasts V. Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts. RTU. 1996., 200. 

lpp.  
10. Pandalons V., IĜjins U . Meteoroloăija, 2., 3. daĜa LLU , Jelgava 2000., 117 lpp. 
11. Dehtjars J. un autoru kolektīvs. Radiācijas drošības rokasgrāmata speciālistiem. Rīga. 2004., 97 

lpp. 
12. Žurnāls „Būvēt” Nr.10. 2003. „Tēma: Drošība un ugunsaizsardzība”.  
13. Interneta adreses: www.likumi.lv,  
                                   www2.112.lv, 
                                   www.saeima.lv. 
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
Matemātika ekonomistiem – 2 KP 

 
Mag. paed., matemātiėis V.Grīnfelde 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Studiju priekšmetā jānostiprina un jāpapildina matemātiskās zināšanas, lai atvieglotu tālāko 
speciālo priekšmetu apguvi, prognozētu un risinātu konkrētu ekonomisko problēmu. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Jāprot strādāt ar matemātikas rokasgrāmatām un mācību grāmatām. 
2. Risināt uzdevumus par programmā paredzētajām tēmām. 
3. Izmantot matemātiskās zināšanas datu pirmapstrādē un ekonomiskos modeĜos.  
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Matemātikas zināšanas nepieciešamas visu speciālo priekšmetu apguvē. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Finanšu rēėini.  
Jāpārzina procentu pamatuzdevumi. Jāizprot uzkrājuma aprēėināšanas metodes gadījumā, kad 
uzkrājums veidojas no vienreizējas naudas summas un no procentu naudas, kā arī dažādas 
diskontēšanas shēmas, kas piemērojamas vekseĜiem, kredītsaistībām u.tml.. Jāizprot, naudas 
plūsmu aprēėinu lietojums ilgtermiĦa kredītu, līzinga u.c. gadījumos. 
4.1.2. Kopas un loăikas elementi. 
Jāizprot jēdzieni: kopas, izteikumi, predikāti, formulas, kvantori. Jāprot izpildīt darbības ar kopām, 
loăikas operācijas. 
4.1.3. Funkcija, tās robeža un nepārtrauktība. 
Jāzina funkciju uzdošanas veidi, funkciju īpašības. Jāprot saskatīt funkcijas uzdevumos ar 
ekonomisku saturu. Jāizprot jēdzieni: bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas funkcijas, funkcijas 
robeža, argumenta un funkcijas pieaugums, nepārtraukta funkcija. Jāprot aprēėināt funkcijas 
robeža. 
4.1.4. Viena argumenta funkciju atvasināšana un atvasinājuma lietojumi. 
Jāizprot funkcijas atvasinājums, tā fizikālā jēga un ăeometriskā interpretācija. Jāsaskata 
atvasinājuma izmantošanas iespējas uzdevumos ar ekonomisku saturu. Jāprot atvasināt elementāras 
un saliktas funkcijas. Jāprot izpētīt funkcija un konstruēt tās grafiku, izmantojot pirmās un otrās 
kārtas atvasinājumus. 
4.1.5. Nenoteiktais integrālis un noteiktais integrālis. 
Jāizprot jēdzieni: nenoteiktais integrālis un noteiktais integrālis. Jāprot izmantot integrēšanas 
pamatformulas, substitūcijas un parciālās integrēšanas metodes. Jāsaskata integrāĜa izmantošanas 
iespējas ăeometrijas uzdevumos un uzdevumos ar ekonomisku saturu. 
4.1.6. Lineārās algebras elementi. 
Jāprot aprēėināt otrās un trešās kārtas determinanti. Jāprot izpildīt darbības ar matricām, atrast 
inverso matricu. Jāprot atrisināt lineāru trīs vienādojumu sistēmas ar trīs nezināmiem, lietojot 
dažādus atrisināšanas paĦēmienus.  
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Finanšu rēėini 
Procentu pamatuzdevumi. Vienkāršie un saliktie procenti. 
Vienkāršais un saliktais diskonts. Inflācija. Naudas plūsmas. 

6 2 

2. Kopas un loăikas elementi 
Kopas jēdziens. Kopu pieraksti. Darbības ar kopām. Dekarta 
reizinājums. Elementu skaits kopās ja kopas A un B ir galīgas. 
Ierobežotas kopas. Izteikumi. Predikāti. Loăikas operācijas. 
Formulas. Kvantori. 

4 - 

3. Funkcija, tās robeža un nepārtrauktība 
Atbilstība. Funkcijas jēdziens. Definīcijas apgabals. Pāra un 
nepāra funkcijas. Saliktas funkcijas. Inversas funkcijas. Funkcijas 
grafiks. Pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas. Izmaksu, 
realizācijas ieĦēmumu un peĜĦas funkcijas. Funkcijas robeža. 
Robežu aprēėināšana. Funkcijas grafika asimptotas. Funkcijas 
pieaugums. Funkcijas nepārtrauktība. Pārtraukuma punkti. 

4 2 

4. Viena argumenta funkciju atvasināšana un atvasinājuma 
lietojumi 
Funkcijas atvasinājuma definīcija. Atvasinājuma fizikālā jēga, 
ăeometriskā interpretācija. Funkcijas grafika pieskares un 
normāles vienādojumi. Funkciju atvasināšanas likumi un 
pamatformulas. Saliktas funkcijas atvasināšana.  
Funkcijas monotonitāte, ekstrēmi, vislielākā un vismazākā vērtība 
slēgtā intervālā. Funkcijas grafika izliekuma un ieliekuma 
intervāli, pārliekuma punkti. Funkcijas pētīšanas shēma. 
Funkcijas elastība. 

6 2 

5. Nenoteiktais integrālis un noteiktais integrālis 
Nenoteiktais integrālis. Nenoteiktā integrāĜa aprēėināšana, 
izmantojot integrēšanas pamatformulas un īpašības. Integrēšana 
ar substitūcijas metodi. Parciālā integrēšana. Nenoteiktā integrāĜa 
lietojumi ekonomikā. 
Noteiktais integrālis un tā aprēėināšana. Noteiktā integrāĜa 
lietojumi laukuma aprēėināšanā Noteiktā integrāĜa lietojumi 
ekonomikā. 

6 2 

6. Lineārās algebras elementi 
Matricas. Lineāras darbības ar matricām, to īpašības. Matricu 
reizināšana, tās īpašības. Matricas rangs. Inversā matrica. Matricu 
vienādojumi, to risināšana. Ieguldījumu – produkcijas analīze. 
Lineāru vienādojumu sistēmas, to atrisināšana. 

4 2 

Kopā  30 10 
 

4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās 
nodarbības 

1      

Semināri un patstāvīgie darbi 1      
Kopā 2      
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4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  

Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi.  

 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Pilna laika studijās  - praktiskie un patstāvīgie darbi ar vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts,  

- tematiskie kontroldarbi ar vērtējumu ballēs,  
- eksāmens ar vērtējumu ballēs 
ar vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts 

Galīgais vērtējums – 40% tematiskie kontroldarbi un patstāvīgie darbi + 60% eksāmens. 
Nepilna laika studijās – patstāvīgais darbs (mājas darbs ar vērtējumu ballēs), 

- ieskaite ar vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts (1. kursa 1. semestrī), 
- eksāmens ar vērtējumu ballēs.  

Galīgais vērtējums – 30% patstāvīgais darbs + 70% eksāmens. 

 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Kronbergs E., Bože D., Rivža P. Augstākā matemātika, 1. un 2. daĜa, - Rīga: Zvaigzne, 1988.  
2. Revina I., PeĜĦa M., Gulbe M., BāliĦa S. Matemātika ekonomistiem, teorija + uzdevumi - Rīga: 

SIA Izglītības soĜi, 2003. – 306 lpp. 
3. Jaunzeme M. Finanšu matemātika. Definīcijas, formulas, piemēri, uzdevumi. Trešais, izlabotais 

izdevums -Rīga: “Biznesa augstskola Turība” SIA, 2004. – 151 lpp. 
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с. 
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5. Филиппов Алексей Федорович Сборник задач по дифференциальным управлениям 

Издательство ЛКИ, 2008-240 с. 
6. Smotrovs J. Теория вероятностей и математическая статистика Питерб 2004.-461 с. 
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9. Bože Dz., Biezā L., Strence A. Uzdevumu krājums augstākā matemātikā. – R: Zvaigzne ABC, 

2001. 
10. Zaicevs I. Augstākās matemātikas elementi. Mācību grāmata tehnikumiem. – R: Zvaigzne, 

1971. 
11. Volodko I. Augstākā matemātika. Īss teorijas izklāsts, uzdevumu risinājumu paraugi. 1. daĜa-

R.:Zvaigzne ABC, 2007, 294 lpp. 
12. SiliĦa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Elementārā matemātika, augstākā matemātika-

R.: Zvaigzne ABC, 2006, 367 lpp. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
Informātika – 2 KP 

 
Mag. sc. pol. L. Rakova 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Papildināt pamatzināšanas darbā ar datoru – operētājsistēmu un Internet izmantošanu, dokumentu 
noformēšanu, tai skaitā kursa darba noformēšanu, aprēėinu veikšanu un prezentāciju materiālu 
veidošanu un noformēšanu. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Apskatīt operētājsistēmu funkcijas. 
2. Aktualizēt interneta drošu izmantošanu un pielietošanas iespējas studiju procesam. 
3. Iemācīties noformēt teksta dokumentus, tai skaitā kursa darbu. 
4. Papildināt zināšanas elektronisko tabulu pielietošanā ekonomisku rēėinu veikšanai un 

grafiskas informācijas attēlošanai. 
5. Iemācīties veidot prezentāciju materiālus. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Zināšanas informātikā studenti tālāk izmanto: matemātikā; lietvedības dokumentu, studiju darbu un 
kursa darbu noformēšanā; grāmatvedībā, ekonomikā - priekšmetos, kas saistās ar tālāku 
specialitātes apgūšanu. 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Porgrammatūra 
Zina, kas ir lietojumprogrammas, sistēmas programmas, utilītprogrammas, antivīrusu programmas 
un datorvīrusi. 
4.1.2. Microsoft Windows 
Prot strādā ar Microsoft Windows, Windows Explorer. Prot pielietot Windows sistēmas lietišėās 
programmas.  
4.1.3. Datortīkli 
Prot strādāt lokālajā datortīklā un internet tīklā. Prot sūtīt e-pasta vēstules ar pielikumiem, veidot 
kontaktu sarakstu. Prot atrast studijām nepieciešamo informāciju internet tīklā. Prot izmantot 
internetbanku. Zina, kas ir elektroniskais paraksts. 
4.1.4. Teksta redaktori (Microsoft Word un citas bezmaksas programmas) 
Prot noformēt garus teksta dokumentus (kursa darbu, kvalifikācijas darbu), veikt kĜūdu pārbaudi un 
labošanu, zīmēt blokshēmas, rakstīt formulas, veidot diagrammas.  
4.1.5. Tabulu procesors (izklājlapas) (Microsoft Excel un citas bezmaksas programmas) 
Prot veikt ekonomiskos aprēėinus, atlasīt informāciju pēc dažādiem kritērijiem, šėirot informāciju. 
Prot veidot un rediăēt diagrammas. 
4.1.6. Grafiskās prezentācijas programmas (Microsoft PowerPoint un citas bezmaksas 
programmas) 
Prot veidot prezentācijas materiālu kursa darba aizstāvēšanai. Zina, kāda aparatūra tiek izmantota 
prezentācijām. 
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 
Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Programmatūra 
Programmatūra kā programmu kopums, kas «atdzīvina» datora 
aparatūru un nodrošina dažādu darbu veikšanu. Sistēmas 
programmas. Lietojumprogrammas (teksta redaktori, 
elektroniskās tabulas, datu bāzu vadības sistēmas, prezentācijas 
programmas, grafiskie redaktori, spēĜu programmas). 
Utilītprogrammas. Antivīrusu programmas. Datorvīrusi, to 
klasifikācija, struktūra (ielādes (Boot) sektora makro, 
polimorfie, daudzpusīgie (multiparite), u.c.). Datorvīrusu 
izplatīšanās veidi un izsargāšanās no tiem. Izplatītākās antivīrusu 
programmas un to pielietošana. 

2  

2. Microsoft Windows (2003, XP,VISTA) 
Uzdevumu josla, tās izskats un parametri. Pamatloga 
sastāvdaĜas: My Computer, Network Neighborhood, programma 
Recycle Bin,  My Documents. Programmu palaišanas varianti.  
Darbības ar mapēm un dokumentiem (failiem). Faila jēdziens. 
Jauna faila veidošana, faila vārds, paplašinājums (tips). Failu 
pārsaukšana, pārnešana, kopēšana, dzēšana. Jaunas mapes 
izveidošana, pārsaukšana, pārnešana, kopēšana, dzēšana. 
Windows Explorer – programma darbam ar failiem un mapēm. 
Windows sistēmas lietišėās programmas. Kalkulatora 
izmantošana. Programmu Notepad izmantošana. Programmas 
WordPad izmantošana. Disku apkalpošana. Disk Defragmente, 
Scan disk, Disk Space, Disk Cleanup. 

2  

3. Datortīkli 
Lokālais (LDT) datortīkls. LDT uzbūve: fiziskais un loăiskais 
izveidojums, lietotāja aspekts. Datoru tīkla pamatjēdzieni 
(domēns, lietotāji, serveri, darba stacijas, tīkla resursi). Tīkla 
resursu lietošana (dalīto jeb koplietošanas (shared) iekārtas, datu 
ievads – izvads (drukāšana, skanēšana), failu glabāšana, 
izmantojot magnētiskos un optiskos datu nesējus, koplietošanas 
datu failu izmantošana). Internet tīkls, tā uzbūves principi. 
Internet tīkla funkcijas. WWW lappuses uzbūve. Navigācija 
WWW vidē (informācijas atlasīšana, atkārtota caurskatīšana, 
saglabāšana turpmākai lietošanai WWW lappušu iezīmēšana, 
lietojot grāmatzīmes (Bookmarks)). Populārākie Internet 
pielietojumi (masu mediji, sakaru līdzekĜi, enciklopēdijas, 
Bibliotēkas, to katalogi, Online grāmatas, informācijas 
meklēšanas sistēmas, mācību programmas un līdzekĜi, Internet 
izmantošanas iespējas ekonomikas un biznesa jomā). 
Elektroniskais pasts. E-pasta adreses struktūra. Savas pasta 
kastītes izveidošana. E-pasta vēstules rekvizīti (adrese un 
atpakaĜadrese, vēstules tēma, prioritātes līmenis, kopijas, 
pievienotie faili). Dažādu pievienoto failu sūtīšana ar E-pastu. 
Sūtījumu pāradresēšana un ātrā atbilde uz vēstuli. Internet 
banka. Elektroniskais paraksts. 

4  
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4. Teksta redaktori (Microsoft Word un citas bezmaksas 
programmas) 
Ekrāna iekārtojums, tā galvenie elementi. Lappuses formatēšana. 
Lappuses parametru izvēle. Lappuses izmēri. Lappuses 
novietojuma (orientācijas) izvēle. Dokumenta lapas parametru 
uzdošana atbilstoši lietvedības nosacījumiem. Dokumentu 
mapes. Dokumentu saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un 
izdrukāšana. Print Preview – dokumenta pirmsdrukas apskate. 
Dokumenta drukāšana. Drukāšanas parametru izvēle. 
Pareizu teksta rakstīšanas paĦēmienu apgūšana. Simbolu ievade. 
Rindas un rindkopas izveide. Simbola dzēšana. Teksta 
atjaunošana. AutoCorrect, AutoText pielietošana. Teksta 
novietojums dokumenta lapā. Atkāpes un starprindu intervāls. 
Teksta meklēšana un nomaiĦa dokumentā. Pāreja uz norādīto 
vietu dokumentā. 
Šrifti (fonti), to veidi. Burtu izmērs (Size). Burtu treknināšana un 
kursīvs. Speciālie efekti. Augšējie un apakšējie indeksi. 
Samazināti lieli burti. Attāluma izmaiĦa starp burtiem 
(retināšana, saspiešana). Animācijas efekti. Teksta pasvītrošana, 
tonēšana un ierāmēšana. 
Simbolu formāta kopēšana (Format Painter). Simbolu un 
zīmējumu bibliotēkas objektu ievietošana dokumentā. Simbolu 
un speciālo zīmju ievietošana.  
Stili un teksta automātiskā formatēšana. Stilu pielietošana 
(iebūvētie, lietotājstili). Stilu pielietošana tekstam (rindkopas 
stils, simbolu stils). Jauna stila izveidošana. Stilu modificēšana. 
Teksta automātiskā formatēšana. Stilu lietošana no citiem 
dokumentu šabloniem. 
Autonumerācijas veidi. Autonumerācijas parametru izmaiĦa. 
VairāklīmeĦu autonumerācijas izmantošanas iespējas. 
Uzskaitījuma zīmes, to izvēle un nomainīšana. 
Tabulācijas iezīmju veidi. Tabulācijas iezīmju izvietošanas 
paĦēmieni. Vadlīniju lietošana. tabulācijas iezīmju izmaiĦa un 
dzēšana. 
Teksta noformēšana vienā vai vairākās slejās. Dokumenta 
sadalīšana lappusēs. Lappuses un slejas sadalīšana. Lappušu 
numurēšana. Augšējā un apakšējā kolontitulu izveidošana (faila 
nosaukuma, datuma, laika, lappušu skaita ievietošana). 
Dokumenta apskate: Normal, Online Layout, Print Layout, 
Outline, Web LayoutFull. Screen – pilnekrāna režīms. 
Dokumenta apskate palielinājumā (samazinājumā). IkonpaneĜa 
ieslēgšana (iznešana) vai nodzēšana (aizvēršana). 
Tabulas ievietošana dokumentā. Tabulas formatēšana. Tabulas 
autoformatizēšana. Kolonu līniju pārvietošana. Kolonu marėieru 
pārvietošana. AiĜu un rindu skaita izmaiĦa. AiĜu platuma un 
rindu augstuma noteikšana, izmantojot komandkarti. Tabulas un 
rindu izlīdzināšana. Tabulas šūnu savienošana. Tabulas 
sadalīšana. Tabulas sadalošo līniju novilkšana. Tabulas elementu 
tonēšana un numurēšana.Tabulas galvas izveidošana. Tabulas  
aizpildīšana ar tekstu un skaitĜiem. Aprēėini tabulās. Tabulas 
rindu šėirošana. Tabulu informācijas grafiska attēlošana. Tabulu 
sagatavju lietošana dokumenta noformēšanā. Tabulas 
pārveidošana par rindkopu. Lapas organizēšana ar tabulām. 

10 4 
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Zemsvītras atsauces (Footnote...), atsauces (Cross-
References...). Uzraksti attēliem (Captions...). Grāmatzīmes 
(Bookmarks...). Satura rādītāju un indeksācijas izveidošana. 
Satura rādītāja (Table of  Contents) izveidošana. Satura rādītāja 
koriăēšana un atjaunošana. Indeksatoru (Index) izveidošana. 
Priekšmetu rādītāja formatēšana un izveidošana.  
Formulu rediăēšanas programma MS Equation. Formulu 
redaktora ieslēgšana. Formulu rakstīšanas un noformēšanas 
metodika. Formulu redaktora lietošana citās programmās. 
Organizāciju blokshēmu izveidošana ar programmu MS 
Organization Chart. Blokshēmu stilu izvēle. Blokshēmu 
formatēšana. Blokshēmu rediăēšana. 
Maināmo informācijas lauku ievietošana formulārā. Teksta 
lauki. Uzskaitījuma lauki. Īpašību uzskaitījuma lauki. Formulāra 
nodrošināšana un aizpildīšana. 
StandartvēstuĜu veidošanas principi. Tipveida vēstules vairākiem 
adresātiem. Pamatdokumenta izveidošana, datu avota 
sagatavošana (norādīšana). 
5. Tabulu procesors (izklājlapas) (Microsoft Excel un citas 
bezmaksas programmas) 
MS Excel darba vide. Ekrāna iekārtojums un tā maiĦa. Formulu 
rinda. Sistēmas parametru stāvokĜa josla. Standarta rīku josla. 
Formatēšanas rīku josla. Darba grāmatas lapas. Darba vides 
sakārtošana Tools, Options. Informācijas ievadīšana un šūnas 
satura rediăēšana. Darba burtnīcas satura saglabāšana, apskate 
un izdrukāšana. Automātiskās saglabāšanas nodrošināšana 
(Autosave...). Saglabāšana ar paroli. 
Lappuses formāts, baltās malas, kolontituli. 
Lietotāju veidoti saraksti. Automātiska šūnu aizpildīšana Edit, 
Fill, Series.... 
Tabulas iezīmēšana un darbs ar dažādiem tabulas apgabaliem. 
Dažādu tabulas apgabalu iezīmēšana. Tabulas apgabalu 
pārvietošana, izgriešana un kopēšana. Tabulas aiĜu platuma 
maiĦa. Tabulas rindu augstuma maiĦa. Manipulācijas darba 
grāmatas vidē. Tabulas formatēšana. Teksta formatēšana tabulā. 
Fontu nomaiĦa. Teksta orientācijas nomaiĦa Krāsu lietošana 
noformējumā. SkaitĜu formāti un to nomaiĦa. Stilu izveidošana. 
Datu automātiskā formatēšana (AutoFormat). Sadalošās līnijas 
tabulās. 
Aprēėinu veikšana tabulās. Formulu piekārtošana tabulas šūnām. 
Formulu sintakses likumi. Funkciju kategorijas. Biežāk lietotās 
funkcijas. SkaitĜu summēšana. Matemātiskās un 
trigonometriskās funkcijas. Loăiskās funkcijas. Finansiālās 
funkcijas. VairāklīmeĦu funkcijas. Datu statistiskā apstrāde. 
Datumu formāti, datumu funkcijas. Šūnu adresācija: relatīvā, 
absolūtā, jauktā. Tabulas analīze – Goal Seek. 
Lietišėā grafika tabulās. Grafiku veidošana. Grafiku 
rediăēšana.Grafiku veida nomaiĦa. Atsevišėu grafiku elementu 
rediăēšana. 
Datu kārtošana tabulā. Datu šėirošana augošā un dilstošā secībā 
pēc dažādiem kritērijiem. Datu atlasīšana tabulā. Datu atlasīšana 
Auto filtra režīmā. Dotie atlasīšanas nosacījumi. Izvēles 
nosacījumu veidošana. Datu atlasīšana pēc sarežăītiem 
nosacījumiem. Tabulu sasaiste ar MS Word dokumentiem Edit, 

10 4 
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Paste Special lietošana Insert, Hyperlink... lietošana. 
6. Grafiskās prezentācijas programmas (Microsoft 

PowerPoint un citas bezmaksas programmas) 
Prezentāciju izveides pamatprincipi. Prezentācijas jēdziens, 
lietojums, slaida (Slide) jēdziens. Informācijas vākšanas, 
apkopošanas, strukturizēšanas, uzmetumu veidošanas, vienota 
stila izveides pamatprincipi. 
Populārākās prezentāciju veidošanas programmas, to piedāvātās 
iespējas. 
Prezentāciju aparatūra. Prezentāciju aparatūras pārskats – 
kodoskopi, projektori, kopējošās tāfeles, plazmas monitori,  
datu-, video- un audio-konferenču sistēmas, to lietojums, 
galvenie parametri, priekšrocības, trūkumi, izmaksas. 
MS PowerPoint vide. MS PowerPoint aktivizēšana. Tukšas 
(Blank) prezentācijas izveide, prezentācijas izveide izmantojot 
Design Template un AutoContent Wizard piedāvātās iespējas. 
Prezentācijas atvēršana, saglabāšana, nosaukuma maiĦa. Normal 
(tri-pane) View, Outline View, Slide View, Slide Sorter View un 
Notes Page View režīmi, to lietojums, pārslēgšanās starp tiem. 
Prezentācijas nosūtīšana pa e-pastu. 
Darbs ar slaidiem Normal, Slide un Slide Sorter režīmos. Jauna 
slaida izveide, slaida sagataves (AutoLayout) lietojums, 
izkārtojuma maiĦa (Slide Layout…), teksta ievade. Slaidu 
secības maiĦa, kopēšana ar peles un rīku joslas palīdzību, slaidu 
dublēšana, dzēšana. Slaida ievietošana no citas prezentācijas. 
Prezentācijas satura izveide. Jauna slaida ievietošana. Slaidu, 
apakšpunktu secības maiĦa, dzēšana. Darbs slaidā. Slaida 
sagataves aizpildīšanas pamatprincipi. 
Numurētu sarakstu, sarakstu ar pogām (bulleted) un 
daudzlīmeĦu (outline numbered) sarakstu izveide, noformēšana. 
Fona (background) noformējuma maiĦa. Dažādu objektu (attēlu, 
tabulu, diagrammu, shēmu, navigācijas pogu) ievietošana slaidā, 
noformēšana. Hipersaišu ievietošana slaidā, rediăēšana. 
Animācijas efekti. Animācijas efektu lietojums, pievienošana 
tekstam, objektiem slaidā, Custom Animation dialogloga 
lietojums animācijas pievienošanai tekstam un dažādiem 
objektiem slaidā. Slaidu nomaiĦas efektu (Slide Transition) 
pievienošana. Vienota stila izveide. Slide Master un Title Master 
lietojums vienota stila izveidē, fona objektu, animācijas, 
galvenes (header) un kājenes (footer) pievienošana. Vienota 
noformējuma izveide ar Apply Design Template… palīdzību. 
Stilu pārbaudes līdzeklis Style Checker. 
Prezentācijas sagatavošana demonstrēšanai, demonstrēšana. 
Runātāja piezīmju (Speaker Notes) lietojums, pievienošana 
slaidam. Demonstrācijas uzstādījumu maiĦa (SetUp Show), 
projektora pieslēgšana (Projector Wizard). Jaunas prezentācijas 
izveide ar Custom Show palīdzību. Stāstījuma (narration) 
pievienošana prezentācijai. Rehearse Timings lietojums. 
Prezentācijas sapakošana (Pack and Go…) – lietojums, 
sapakošana. Prezentācijas saglabāšana publicēšanai internetā, 
Web Page Preview lietojums. MS PowerPoint uzstādījumi. 
Lapas uzstādījumu maiĦa (Page Setup). 

4  
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4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 1 un 0,5* 0,5*     
Semināri un patstāvīgie darbi 1 un 0,5* 0,5*     
Kopā 2 un 1* 1*     
* nepilna laika studijas 

4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, pildīti praktiski 
uzdevumi un testi, rakstīti kontroldarbi, nokārtota ieskaite.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Tekošā kontrole, 4 tematiskās ieskaites – praktisko darbu veidā, patstāvīgais darbs (vērtējums 10 
ballu sistēmā), nelieli praktiskie darbi (vērtējums – ieskaitīts). 

Semestra vērtējumu veido:  
patstāvīgais darbs 50 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 50% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 60% 
eksāmena vērtējums 40% 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 
1. Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. – R.: Mācību grāmata, 2002. – 252. lpp. 
2. Dukulis I. Apgūsim jauno EXCEL Microsoft office Excel 2003. – R.: Turība, 2004. – 173.lpp. 
3. Dukulis I. Apgūsim jauno WORD Microsoft officeWORD 2003. – R.: Turība, 2005.-168.lpp 
4. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. PowerPoint. – R.: Turība, 2002. – 112.lpp. 
5. KrieviĦš V. Informācijas meklēšanas stratēăijas internetā un meklētāja Google efektīvs 

lietojums. – MULTINEO RĪGA 2005. – 56.lpp. 
6. Michael B.Karbo Windows XP Viss kurss trijās dienās. – R.:Egmont Latvija, 2002. – 78 lpp. 
7. Jansons V., Kozlovskis Datormācība ekonomistiem 1.grāmata. – R.: RTU, 2004. – 123 lpp. 
8. Jansons V., Kozlovskis Datormācība ekonomistiem 2.grāmata. – R.: RTU, 2004. – 118 lpp. 
9. Sketčers A. Internets? Protams! – R.: Zvaigzne ABC 2005. – 225 lpp. 
Papildliteratūra 
1. AngĜu – latviešu skaidrojošā datorvārdnīca. – R.: Jumava, 1998. 
2. Personālie datori. AngĜu – latviešu – krievu skaidrojošā vārdnīca. – R.: a/s Dati, 1998. 
3. Latvijas Izglītības informatizācijas materiāli internetā: http://www.liis.lv. 
4. Селина Н.Н. Персональный компютер – М.: Эксмо, 2005.-256 с. 
5. Леонтьев В.П. Все об электронной почте – Олма- Пресс, 2004.- 48 с. 
6. Д.Карп, Т.О'Рейлли, Т.Мотт Windows XP Справочник – СПб.: Питер, 2006. - 784 с. 
7. Экслер Алекс Интернет.Самый полный справочник / Алекс Экслер – М.: НТ Пресс,2007. 

– 768 с.: ил. 
8. Beattie Rob The computer book Windows Vista edition – Dorling Kindersley Limited, 2007.- 

512 lpp. 
9. Beattie Rob teach yourself Windows Vista – Mac Bride, 2007. 
10. Колосков П.В. И др. Весь ОFFICE2007.9 Книг в 1 – СПб.:Наука и Техника,2008.-608 с.: 

ил. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
Mikroekonomika – 3 KP 

 
Mag. paed. A. Vilima 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt mikroekonomiskās likumsakarības, kas regulē patērētāju un ražotāju ekonomisko uzvedību 
tirgus apstākĜos, izprast tirgus sistēmas funkcionēšanas pamatus. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Izpētīt uzĦēmuma ražošanas apjoma un preču cenu veidošanās likumsakarības dažādos tirgus 
modeĜos. 
2. Veidot ekonomisko domāšanu, saistot mikroekonomikas teorijas atziĦas ar praksi. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Bez mikroekonomikas apgūšanas nav iespējamas efektīvas studijas uzĦēmējdarbībā, finanšu 
grāmatvedībā, vadības grāmatvedībā un uzĦēmējdarbības analīzē. 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Ievads mikroekonomikā. 
Izprast mikroekonomikas būtību, pamatproblēmas, ekonomiskās sistēmas un to atšėirības, resursu 
ierobežotības problēmas, saimnieciskās aprites modeli, ekonomikas pamatjautājumus, 
ekonomiskuma un efektivitātes būtību. Apzināt galvenās ekonomiskās problēmas. 
4.1.2. Pieprasījums, piedāvājums un līdzsvara cena. 
Izprast pieprasījuma un piedāvājuma ekonomiskās būtības, pārpalikuma un deficīta veidošanās 
iemeslus, tirgus līdzsvara būtību. Prast grafiski attēlot piedāvājuma un pieprasījuma līknes, noteikt 
līdzsvara cenu un līdzsvara daudzumu. 
4.1.3. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 
Izprast elastības teorijas būtību. Prast noteikt elastības koeficientu. Zināt elastības teorijas praktisko 
pielietojumu. 
4.1.4. Patērētāja rīcība tirgū. 
Izprast patērētāja izvēles teorijas pamatus, patērētāja līdzsvara būtību, ienākuma un aizvietošanas 
efektu. Apgūt derīgumu jēdzienu, kopējā un robežderīguma grafisko interpretējumu, vienaldzības 
līknes un budžeta līnijas būtību, to dažādu konfigurāciju grafiskās analīzes, patērētāja optimālas 
izvēles matemātisko un grafisko interpretāciju, preču aizvietošanas robežnormas (MRS) būtību, 
prast to aprēėināt. 
4.1.5. Ražošanas un izmaksu teorija. 
Apgūt ražošanas funkcijas, ražošanas tehnoloăiju būtību un analīzi, izokvantas un izokostas 
pielietošanu optimāla ražošanas faktoru kombinācijas noteikšanā, izmaksu grafisko un 
matemātisko analīzi, optimāla uzĦēmuma lieluma noteikšanas kritērijus. Zināt ražošanas izmaksu 
jēdzienu un dažādu izmaksu veidus: grāmatvedības un ekonomiskās izmaksas, patstāvīgās un 
mainīgās izmaksas, kopējās, vidējās un robežizmaksas. Izprast izmaksu īpašības īsā un ilgā laika 
periodā, atšėirības starp grāmatvedības un ekonomisko peĜĦu, biznesa firmas teoriju un darbības 
mērėi, ražošanas mēroga efektu, tā veidus un cēloĦus. 
4.1.6. Ražošana dažādos tirgus modeĜos. 
Apgūt tirgus formas un tipus, cenu veidošanās principus pilnīgas konkurences tirgū, to līdzsvaru īsā 
un ilgā laika periodā. Zināt monopola veidus, cenu diskriminācijas formas, preces diferenciācijas 
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formas. Izprast atšėirību starp pilnīgu un nepilnīgu konkurenci, monopolfirmas līdzsvara 
veidošanās principus īsā un ilgā laika periodā un peĜĦas maksimizācijas iespējas, oligopola būtību 
4.1.7. Ražošanas faktoru tirgus. 
Izprast ražošanas faktoru tirgus vietu tautsaimniecībā, ražošanas tirgus specifiku, darba tirgu 
ietekmējošos faktorus un līdzsvara veidošanos, arodbiedrību lomu darba tirgū, kapitāla un zemes 
tirgus būtību, diskonta faktora un procenta nozīmi kapitāla tirgū, zemes cenas veidošanās faktorus, 
rentes ekonomisko nozīmi un viedus, zemes cenas veidošanās principus Latvijā. Apgūt darba tirgus 
koncepciju, darba algas mikroekonomisko analīzi, kapitāla pieprasījuma un piedāvājuma faktorus. 
Spēt raksturot pilnīgas un nepilnīgas konkurences darba tirgus pazīmes. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Ievads mikroekonomikā 
     1.1. Mikroekonomikas jēdziens, būtība.  
     1.2. Mikroekonomika kā zinātne. 
     1.3. Vajadzību jēdziens, veidi.  
     1.4. Ekonomikas pamatproblēma.  
     1.5. Alternatīvās izmaksas.  
     1.6. Ekonomiskuma principi.  
     1.7. Ekonomikas aprites modelis. 
     1.8. Ekonomiskās sistēmas.  
     1.9. Latvijas ekonomiskās sistēmas raksturojums 

6 1 

2. Pieprasījums, piedāvājums un līdzsvara cena 
     2.1. Pieprasījums, to ietekmējošie faktori.  
     2.2. Piedāvājums, to ietekmējošie faktori.  
     2.3. Līdzsvara cenas veidošanās. 

6 2 

3. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība 
     3.1. Pieprasījuma elastība.  
     3.2. Piedāvājuma elastība.  
     3.3. Elastības praktiskais pielietojums. 

6 1 

4. Patērētāja rīcība tirgū. 
     4.1. Patērētāja jēdziens un nozīme tirgus ekonomikā. 
     4.2. Mājsaimniecības izdevumi, to struktūra.  
     4.3. Iedzīvotāju ienākuma sadale.  
     4.4. Patērētāja ekonomiskās rīcības (izvēles) teorija.  
     4.5. Robežderīgums un kopējais derīgums.  
     4.6. Krītošā robežderīguma likums.  
     4.7. Vienaldzības līkne un budžeta līnija. 
     4.8. Patērētāja izvēle.  
     4.9. Optimāls mājsaimniecības patēriĦa plāns. 

8 2 

5. Ražošanas un izmaksu teorija 
     5.1. Ražošanas process un ražošanas funkcijas.  
     5.2. Ražošanas funkcija ar vienu mainīgo faktoru.  
     5.3. Ražošanas funkcija ar diviem mainīgajiem faktoriem.  
     5.4. Ražošanas izmaksas, to klasifikācija.  
     5.5. PeĜĦas jēdziens, to veidi.  
     5.6. Bezzaudējuma punkts.  
     5.7. Optimāla uzĦēmuma lieluma noteikšanas kritēriji. 

8 2 
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6. Ražošana dažādos tirgus modeĜos 
     6.1. Tirgus un konkurences jēdziens.  
     6.2. Konkurences formas.  
     6.3. Pilnīgas konkurences tirgus: būtība, cenas, firmas 

līdzsvars. 
     6.4. Nepilnīga konkurence un monopols.  
     6.5. Monopolvara. 

6 2 

7. Ražošanas faktoru tirgus 
     7.1. Ražošanas faktoru tirgus būtība un vieta tautsaimniecībā.  
     7.2. Darba tirgus. 
     7.3. Kapitāla tirgus.  
     7.4. Zemes tirgus.  
     7.5. Zemes cenas veidošanās. 

6 2 

Eksāmens 2  
Kopā 48 12 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 2      
Semināri un patstāvīgie darbi 1      
Kopā 3      
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs vai 
ieskaitīts/neieskaitīta); tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); seminārnodarbības 
(novērtējums ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). 
Semestra vērtējumu veido: 45% no tematu ieskaišu vērtējuma, 

                               55% no patstāvīgā darba vērtējuma. 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā: 40% semestra vērtējums, 
                                                                     60% eksāmena vērtējums 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. – R.: SIA „Izglītības soĜi“, 2004, - 240 lpp. 
2. Libermanis G. Mikroekonomika. – R.: Kamene, 2006, - 371 lpp. 
3. Vilima A., Mikroekonomika/mācību līdzeklis - Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 2008. – 79 

lpp. 
Papildliteratūra 
1. Abizāre V., Ekonomikas pamati/mācību līdzeklis – Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 2006. – 

75 lpp. 
2. Bikse V., Ekonomikas teorijas pamati. I daĜa. – R.: SIA Izglītības soĜi, 2000. – 186 lpp. 
3. Caurbukule Ž. Ekonomikas pamati. – R.: BSA, 2006. – 188 lpp. 
4. Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika. – R.: Zinātne, 2000. – 515 lpp. 
5. Ekonomikas pamati/mācību līdzeklis. R.: Jumava, 2002. – 277 lpp. 
6. Gods U. Mikroekonomika, 1., 2. daĜa. - R.: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 233 lpp 
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7. Libermanis G. CeĜvedis ekonomikā. Ekonomikas uzvedības un rīcības motivācijas 
mehānisma pamati jeb ievads tirgus saimniecībā. – R.: Kamene, 2002. – 68 lpp. 

8. Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. - R.: Kamene, 2002. – 183 lpp. 
9. Nešpors V. Ievads ekonomikā. - R.: Kamene, 2002. – 193 lpp. 
10. Nešpors V. Ievads ekonomikas teorijā. - R.: Kamene, 2006. – 150 lpp. 
11. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. . - R.: Kamene, 2000. – 132 lpp. 
12. OĜevskis G. UzĦēmējs un tirgus. – SIA JāĦa Rozes apgāds, 2007. – 219 lpp. 
13. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. R.: Jumava, 2004. – 279 lpp. 
14. Škapars R. Mikroekonomika. - R.: Latvijas Universitāte, 2004. – 380 lpp. 
15. Микроэкономик. Поиск, 2003.- 367 с. 
16. Stiglics Dž.E., Drifils Dž. Mikroekonomika. - Latvijas Universitāte, saīsināts tulkojums, 

1995. 
17. Varian H.R. Intermediate Microeconomics. - New York, London, 1993. 
18. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics: 13 th Edition. - New York: McGRAW - 

HILL Book Company, 1989. – 1013 p. 
19. Стенли Л.Б. Экономикс. Москва, ИНФРА – М, 2004. – 925 стр. 
20. Periodika, statistikas krājumi, www resursi.lv 

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Makroekonomika – 3 KP 
 
Mag. paed. A. Vilima 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Veidot zinātnisku priekšstatu par ekonomikas kopsakarībām tautsaimniecības līmenī, veidot 
izpratni par valsts ekonomiskās politikas teorētisko pamatojumu un tās praktiskās realizācijas 
mehānismiem, kā arī attīstīt spēju patstāvīgi novērtēt un analizēt daudzveidīgo faktoru iedarbību uz 
tautsaimniecības situāciju un ekonomiskajiem procesiem valstī un pasaulē. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Izprast makroekonomikas likumsakarības kā pamatu ekonomiskās politikas veidošanai; 
2. Apgūt tautsaimniecības makroekonomiskās regulēšanas mehānismus; 
3. Mācēt novērtēt pieĦemto lēmumu sociāli ekonomiskās sekas 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Bez makroekonomikas apgūšanas nav iespējamas efektīvas studijas uzĦēmējdarbībā, finansēs, 
nodokĜos, starptautiskajos ekonomiskajās attiecībās. 
 

4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Makroekonomikas pamatrādītāji. 
Izprast makroekonomikas būtību, cenu izmaiĦu ietekmi uz iekšzemes kopprodukta izmaiĦām, kas 
ir nominālais un reālais iekšzemes kopprodukts, pirktspējas paritāte, ēnu ekonomikas būtība un tās 
ietekme uz iekšzemes kopproduktu, ekonomikas izaugsme un tās galvenie faktori, darba ražīguma 
nozīmi ekonomikas izaugsmē. Zināt makroekonomikas pamatrādītājus: nacionālais kopprodukts, 
nacionālais ienākums, iekšzemes kopprodukts. Prast iekšzemes kopprodukta aprēėināšanas 
metodes: pievienotās vērtības metodi, izdevumu metodi, ienākumu metodi. Prast aprēėināt cenu 
indeksu, reālo iekšzemes kopproduktu, iekšzemes kopproduktu uz 1 iedzīvotāju kā valsts 
labklājības mēru. 
4.1.2. Ekonomikas cikliskās svārstības un makroekonomiskā nestabilitāte. 
Izprast ekonomiskās aktivitātes ciklus un tā fāzes, ekonomikas cikliskās attīstības cēloĦus, 
ekonomiskās aktivitātes cikla ietekmi uz dažādu nozaru attīstību, ekonomiskās aktivitātes svārstību 
prognozēšanu, darbaspēka piedāvājumu un to ietekmējošos faktorus, bezdarba ekonomiskās 
izmaksas, Oukena likumu, bezdarba sociālās sekas, valsts politiku bezdarba samazināšanā, 
inflācijas un bezdarba sakarību. Zināt, kas ir: ekonomiski aktīvie un ekonomiski neaktīvie 
iedzīvotāji, bezdarbs un tā formas, bezdarba līmeni Latvijā, inflācijas un deflācijas būtība, 
inflācijas temps, pieprasījuma inflācija un tās cēloĦi, izmaksu inflācija un tās cēloĦi, stagflācijas 
būtība, inflācijas sekas, jēdzienus: inflācijas spirāle, hiperinflācija, nominālie un reālie ienākumi. 
Prast aprēėināt bezdarba līmeni, un inflāciju. 
4.1.3. Makroekonomiskais līdzsvars. 
Izprast līdzsvara veidošanās mehānismu un to ietekmējošos faktorus. Zināt, kas ir: kopējais 
pieprasījums, piedāvājums un to līdzsvars, patēriĦš un ietaupījumi, investīcijas - tās ietekmējošie 
faktori un nozīme ekonomikas līdzsvara sasniegšanā un valsts attīstībā kopumā. Prast aprēėināt 
investīciju multiplikatora koeficientu. 
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4.1.4. Budžets, nodokĜi un fiskālā politika. 
Izprast valsts lomu ekonomikas regulēšanā, Keinsisma un monetārisma teorijas to būtību, valsts 
finanses un valsts budžeta būtību, budžeta sistēmu Latvijā, nodokĜu īpatsvaru Latvijas kopbudžeta 
ieĦēmumos, budžeta deficīta veidošanās un tā segšanas avotus, Latvijas valsts ārējā parāda 
struktūru, nodokĜu sistēmu Latvijā, Lafēra līkni, fiskālo politiku - kā valsts makroekonomiskās 
stabilitātes nodrošināšanas instrumentu. Zināt Latvijas valsts kopbudžeta uzbūvi, valsts kopbudžeta 
izdevumus, to struktūru pa ekonomiskās darbības veidiem, valsts ieĦēmumu avotus, valsts iekšējo 
un ārējo parādu, tā sastāvdaĜas, nodokĜu būtību un funkcijas, nodokĜu veidus, nodokĜu likmes, 
fiskālās politikas veidus un tās realizācijas pasākumus. Prast aprēėināt; nodokĜus, kopējo parādu un 
tā īpatsvaru IKP, budžeta deficīta īpatsvaru IKP, eksporta īpatsvaru IKP, IKP uz 1 iedzīvotāju, 
kopējo parādu uz 1 iedzīvotāju. 
4.1.5. Nauda, bankas un monetārā politika. 
Izprast naudas būtību, funkcijas, apgrozībā nepieciešamās naudas daudzumu un to ietekmējošos 
faktorus, naudas pirktspēju, I.Fišera kvantitatīvās naudas teorijas būtību, banku sistēmas nozīmi 
tautsaimniecības funkcionēšanā, monetārās politikas mērėu un instrumentu nozīme naudas tirgus 
līdzsvara veidošanas procesā un ietekme uz ekonomiku, Latvijas Bankas monetāro politiku. Zināt 
centrālās bankas un komercbanku funkcijas, kredīta būtību, formas, veidus un makroekonomisko 
nozīmi, aizdevu procentu un to ietekmējošos faktorus. Prast aprēėināt reālo un nominālo kredīta 
procentu likmes, makroekonomiskās stabilitātes līmeni. 
4.1.6. Starptautiskās ekonomiskās attiecības un integrācijas politika. 
Izprast starptautiskās tirdzniecības būtību, nozīmi, absolūtās un salīdzināmās priekšrocības, 
eksportu un importu ietekmējošos faktorus, ārējās tirdzniecības politiku, starptautiskās 
ekonomiskās integrācijas būtību un formas, starptautiskās ekonomiskās globalizācijas un 
integrācijas tendences mūsdienu pasaulē, reăionālās integrācijas priekšrocības, Latvijas 
ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā. Zināt Latvijas importa un eksporta struktūru pa preču 
grupām un pa valstu grupām, eksporta īpatsvaru iekšzemes kopproduktā, tā nozīmi, maksājuma 
bilanci, tās sadaĜas: tekošais, kapitāla un finanšu konts. Prast analizēt valsts maksājumu bilanci un 
novērtēt valsts ekonomiskās attīstības īpatnības. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Makroekonomikas pamatrādītāji 
    1.1.Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopprodukta jēdziens. 
    1.2. Starpprodukts un galaprodukts. 
    1.3. Iekšzemes kopprodukta aprēėināšanas metodes. 
    1.4. Tīrais IKP un nacionālais ienākums. 
    1.5. Nominālais un reālais iekšzemes kopprodukts.  
    1.6. Cenu indeksi. 
    1.7. Ekonomiskā izaugsme. 
    1.8. Iekšzemes kopprodukts un iedzīvotāju labklājība. 
    1.9. Ēnu ekonomika. 

8 2 

2. Ekonomikas cikliskās svārstības un makroekonomiskā 
nestabilitāte 
    2.1. Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs. 
    2.2. Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums.  
    2.3. Bezdarbs, tā formas. Oukena likums. 
    2.4. Inflācija, tās būtība un veidi. 

8 2 

3. Makroekonomiskais līdzsvars 
    3.1. Kopējais pieprasījums, to ietekmējošie faktori. 
    3.2. Kopējais piedāvājums, to ietekmējošie faktori. 

6 2 
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    3.3. Makroekonomiskais līdzsvars un tā izmaiĦas. 
    3.4. Investīcijas, to ietekmējošie faktori. 
    3.5. Investīciju loma Latvijas ekonomikā. 
4. Budžets, nodokĜi un fiskālā politika  
    4.1. Keinsisms un monetārisms par valsts lomu ekonomikā. 
    4.2. Valsts kopbudžets, tā izdevumi un ieĦēmumi. 
    4.3. Budžeta deficīts un valsts parāds. 
    4.4. NodokĜu politika. Lafēra līkne. 
    4.5. Fiskālās politikas būtība, instrumenti, veidi. 

8 2 

5. Nauda, bankas un monetārā politika 
    5.1. Naudas būtība un funkcijas. 
    5.2. Banku sistēma.  
    5.3. Naudas pieprasījums un piedāvājums, tā regulēšana.  
    5.4. Latvijas Bankas monetārā politika 

8 2 

6. Starptautiskās ekonomiskās attiecības un integrācijas 
politika 
    6.1. Starptautiskā tirdzniecība. 
    6.2. Maksājumu bilance.  
    6.3. Starptautiskie norēėini. 
    6.4. Ārējo ekonomisko sakaru politika. 
    6.5.Pasaules ekonomiskā globalizācija un ekonomiskā 
integrācija. 

8 2 

Eksāmens 2  
Kopā 48 12 
 

4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 2 2*     
Semināri un patstāvīgie darbi 1 1*     
Kopā 3 3*     
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi, uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs vai 
ieskaitīts/neieskaitīta); tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); seminārnodarbības 
(novērtējums ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). 
Semestra vērtējumu veido: 45% no tematu ieskaišu vērtējuma, 

                                55% no patstāvīgā darba vērtējuma. 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā: 40% semestra vērtējums, 
                                                                     60% eksāmena vērtējums 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Abizāre V. Makroekonomika/mācību līdzeklis – Jēkabpils Agrobiznesa koledža. 2005. – 72 
lpp. 

2. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss. – R.: SIA “Izglītības soĜi”, 2003. – 314 lpp. 
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3. Šenfelde M., ĥikitina, Kullesa I. Makroekonomika. – R.: Kamene, 2000. 
Papildliteratūra 

4. Bikse V. Makroekonomikas pamati. – R.: Latvijas Universitāte, 1998. - 314 lpp. 
5. Gods. U. Makroekonomika. – R.: BA Turība, 2002. – 351 lpp. 
6. Kassalis E. Makroekonomika – Latvijas Universitāte, R.: 2000. 
7. Libermanis G. Makroekonomika. – R.: Kamene, 2006. – 445 lpp. 
8. Libermanis G. Makroekonomiskā līdzsvara problēmas. Mācību līdzeklis. - R.: 1997. 
9. Libermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz Eiropas Savienību. 1. daĜa – 

R.: Kamene, 2000. – 381 lpp. 
10. Libermanis G. Nauda, inflācija, valūtas kurss. - R.: 1995. 
11. Libermanis G. Valsts un tirgus ekonomika. Mācību līdzeklis. - R.: 1997. 
12. Libermanis G. Makroekonomiskā nestabilitāte: cikliskā attīstība: bezdarbs. Mācību 

līdzeklis. - R.: 1997. 
13. Libermanis G. Nauda, inflācija, valūtas kurss. - R.: 1995. 
14. Libermanis G. Valsts un tirgus ekonomika. Mācību līdzeklis. - R.: 1997. 
15. LiepiĦš A. Analītiskā makroekonomika. – R.: Biznesa augstskola Turība, 2002. – 43 lpp. 
16. ĥiėitina V. Makroekonomika. Studiju materiāls. – R.:KIF „Biznesa komplekss”, 2005. – 

132 pll. 
17. Stiglics Dž. E., Drifils Dž. Makroekonomika: Latvijas Universitāte, saīsināts tulkojums, R.: 

1994. 
18. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics: 13 th Edition. - New York: McGRAW - 

HILL Book Company, 1989. 
19. Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher. Macroeconomics. McGraw – Hill, 1994. 
20. Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. – R.: BA Turība, 2003. 
21. Periodika (Kapitāls, Latvijas Ekonomists, Dienas Bizness, u.c.), statistikas krājumi, www. 

resursi.lv 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Tirgzinību pamati – 2 KP 
 
Mag. biol. I. Veipa 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Veidot izpratni par tirgvedību (mārketingu) kā instrumentu firmas ekonomisko mērėu sasniegšanai, 
attīstīt prasmi analizēt tirgus situāciju un izvēlēties atbilstošas tirgus stratēăijas, veicinot 
saimniecisko procesu vadīšanas orientāciju uz pilnīgu patērētāju vajadzību apmierināšanu. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
Jāprot izteikt savs viedoklis par konkrētās tirgus situācijas novērtēšanu, piedāvājot labāko 
mārketinga aktivitāti. 
Apgūt mārketinga pamatterminus un prast tos pielietot raksturojot uzĦēmējdarbības vidi Latvijā. 
Jāprot pielietot efektīvāko tirgus pētījuma metodi konkrētajā tirgus situācijā. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jābūt apgūtai mikroekonomikai, makroekonomikai un statistikai. Tirgvedība dod iespēju 
labāk apgūt uzĦēmējdarbību, loăistikas pamatus, uzĦēmējdarbības stratēăiju. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Ievads tirgvedībā 
Jāzin terminu mārketings, tirgzinības, tirgvedība skaidrojums. Jāzin mārketinga koncepcijas, jāprot 
tās situācijās atpazīt un raksturot. Jāprot paskaidrot mārketinga procesu, tā būtību un ietekmējošos 
faktorus. Jāprot aprakstīt mārketinga pasākumu kompleksa (mix) elementus. 
4.1.2. Tirgus izpēte 
Jāprot paskaidrot informācijas nepieciešamību un nozīmi. Jāzin kā iedalās informācijas avoti. Jāzin 
nosaukt un aprakstīt tirgus pētījuma metodes. Jāprot sastādīt anketu. 
4.1.3. Pircējs un pirkšanas lēmumu pieĦemšana 
Jāprot nosaukt un paskaidrot pircēju rīcību ietekmējošos faktorus. Jāprot raksturot pircēju lēmuma 
pieĦemšanas procesu, jāzin nosaukt tā posmus. 
4.1.4. Pieprasījuma novērtēšana un mērėtirgus noteikšana 
Jāzin paskaidrot mērėtirgus terminu. Jāprot nosaukt un raksturot tirgus segmentēšanas 
raksturlielumus. Jāprot aprēėināt pēc dotajiem datiem konkrēta uzĦēmuma tirgus daĜu un relatīvo 
tirgus daĜu. 
4.1.5. Produkta politika 
Jāorientējas LR likumā "Par preču zīmēm un ăeogrāfiskās izcelsmes norādēm". Jāzin paskaidrot 
termini produkts, produkta sortiments, produkta dzīves cikls. Jāprot noteikt konkrēta uzĦēmuma 
produkta sortimentu. Jāzin atšėirība starp terminiem zīmols, preču zīme, marka. Jāzin terminu 
kolektīvās preču zīmes un jāprot nosaukt piemērus. Jāprot paskaidrot jauna produkta jēdzienu. 
4.1.6. Cenu politika 
Jāprot praktiski uzdevumos aprēėināt bezzaudējuma punkta cenu, jāprot noteikt "Ideālo" cenu. 
Jāprot orientēties un piemērot konkrēto cenu veidošanas metodi. Jāprot paskaidrot terminus cenu 
atlaides, to veidi un pielietošanas nozīme, cenu diferencēšana. 
4.1.7. Produktu sadale 
Jāzin termina sadale nozīme. Jāzin nosaukt sadales kanālu funkcijas. Jāprot noteikt sadales kanālu 
veidus un prast tos noraksturot, lai pieĦemtu lēmumu, kurš sadales kanāls būtu efektīvākais. Jāprot 
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nosaukt produktu transportēšanas (pārvietošanas) veidus, zināt paskaidrot to priekšrocības un 
trūkumus. 
4.1.8. Produkta virzīšana tirgū 
Jāzin paskaidrot produkta virzīšanas tirgū nepieciešamību, būtību un veidus. Praktiski jāprot 
aprēėināt produkta virzīšanas izmaksas un prast izvēlēties labāko alternatīvu. Jāprot paskaidrot 
reklāmas veidus un nozīmi. Jāprot sastādīt reklāmas tekstu. Prast konkrētam uzĦēmumam izvēlēties 
optimālāko un efektīvāko produkta virzīšanas veidu. 
4.1.9. Mārketinga vadības sistēma 
Jāprot noteikt uzĦēmuma mārketinga mērėu formulējumu. Jāprot sastādīt mārketinga plānu. Jāzin 
mārketinga plānu veidi, saturs, izstrādāšanas secība. Jāprot pēc dotās situācijas veikt mārketinga 
plānu korekciju. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Ievads tirgvedībā 
Jēdzieni: mārketings, tirgzinības, tirgvedība, to būtība. 
Tirgvedības (mārketinga) nozīme uzĦēmuma darbībā. Mārketinga 
mērėi un uzdevumi. Mārketinga koncepcijas. Mārketinga vides 
būtība. Mārketinga iekšējā vide (mikrovide): piegādātāji, pircēji, 
starpnieki, konkurenti, sabiedrība. Mārketinga ārējā vide 
(makrovide), tās faktori: ekonomiskie, sociālie, politiskie, 
tehnoloăiskie, tiesiskie. Mārketinga process, tā būtība un 
ietekmējošie faktori. Mārketinga pasākumu komplekss (mix), tā 
elementi: produkts, cena, sadale un izvietojums, virzīšana tirgū. 

2 1 

2. Tirgus izpēte 
Mārketinga informācijas sistēmas būtība. Informācijas 
nepieciešamība un nozīme. Mārketinga informācijas avoti: 
primārie (pirmreizējie) un sekundārie (apstrādātie). Pirmreizējās 
un apstrādātās informācijas priekšrocības un trūkumi. Apstrādātās 
informācijas avoti: uzĦēmuma iekšējie dati, komercinformācija, 
periodiskie izdevumi u.c. Tirgus informācijas vākšanas process, tā 
posmi: pētījumu objektu noteikšana, pētījumu plāna izstrāde, 
informācijas vākšana, informācijas analīze, pārskatu sastādīšana. 
Mārketinga pētījumu pamatprasības (pamatotība, ticamība, 
objektivitāte). Informācijas ievākšanas metodes: novērošana, 
pētīšana (apsekojums), eksperimenti, to raksturojums. Interviju 
(aptauju) organizēšana. Anketēšana kā pirmreizējo datu vākšanas 
veids. Anketas jautājumu sastādīšanas principi. Jautājumu veidi 
(aizklāti un atklāti jautājumi). Informācijas novērtēšana un 
analīze. 

4 1 

3. Pircējs un pirkšanas lēmumu pieĦemšana 
Pircēja un patērētāja jēdziens. Motivācija, uztvere, vajadzības. 
Pircēju rīcības modelis. 
Pircēju rīcību ietekmējošie faktori. Ekonomiskie faktori: 
ienākumu līmenis, maksātspējas, to ietekme uz pircēju rīcību. 
Sociālie faktori: piederība noteiktam sociālajam slānim, sociālai 
grupai, ăimenes stāvoklis un to ietekme uz pircēja rīcību. 
Personiskie faktori: vecuma grupa, profesija, dzīvesveids, 
pašapziĦa, to ietekme uz pircēja rīcību. Psiholoăiskie faktori: 
motīvs, ieradums, uztvere, pārliecība, nostāja, to ietekme uz 

2 1 
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pircēja rīcību. Pircēju lēmuma pieĦemšanas process. Pirkšanas 
lēmuma pieĦemšanas posmi, to raksturojums. Vajadzības rašanās, 
to ārējie un iekšējie ierosinātāji. Informācijas meklēšana. 
Galvenie pircēju informēšanas avoti: personiskie, komerciālie, 
publiskie, empīriskie. Alternatīvu vērtējums. Produkta izvēles 
kritēriju - produkta īpašības, attieksme pret tirdzniecības marku, 
garantija, izdevīgums. 
Lēmumu pieĦemšana par pirkumu, to ietekmējošie faktori. 
Stāvoklis pēc pirkuma, to ietekmējošie faktori. Pircēja 
neapmierinātības iemesli. Pircēja lēmuma pieĦemšana jauniem 
produktiem. Biznesa tirgus raksturojums un īpatnības. Pircēju 
rīcības modelis biznesa tirgū. Pircēju rīcību ietekmējošie faktori: 
politiskie, tehnoloăiskie, organizatoriskie, personiskie. Lēmumu 
pieĦemšanas process, iepērkoties biznesa tirgū. Budžeta 
organizāciju tirgus, tā īpatnības. 
4. Pieprasījuma novērtēšana un mērėtirgus noteikšana 
Pieprasījuma vērtēšanas un mērīšanas pamatprincipi. Tirgus 
ietilpības jēdziens. Pieprasījuma mērīšanas līmeĦi (laika līmenis, 
vietas līmenis, produkta līmenis). Tirgus veidi un to pazīmes pēc 
pieprasījuma vērtēšanas: potenciālais tirgus, maksātspējīgais 
tirgus, apkalpojamais, iekĜūstošais. UzĦēmuma daĜa tirgū, tās 
novērtēšana. Tirgus daĜai aprēėināšanai nepieciešamā 
informācija. Pieprasījuma prognozēšana. Tirgus segmentēšanas 
jēdziens un vieta mārketinga procesā. Tirgus segmentēšanas 
veidi. Tirgus segmentēšanas raksturlielumi: ăeogrāfiskie, 
demogrāfiskie, sociālekonomiskie, nacionālie, personiskie, 
rīcības. Tirgus segmentēšanas metodes. Tirgus segmentu 
vērtēšana un mērėtirgus noteikšana. Mārketinga stratēăija 
mērėtirgū: nediferencētais, diferencētais, koncentrētais 
mārketings. 

4 1 

5. Produkta politika 
Produkta jēdziens. Produkta raksturlielumi: savienojamība, 
pārbaudāmība, novērojamība, efekta ātrums, vienkāršība, 
salīdzināmās priekšrocības, simbolisms. Produktu klasifikācija: 
patēriĦa preces, ražošanas līdzekĜi, pakalpojumi. PatēriĦa preču 
klasifikācija (ikdienas pieprasījuma preces, speciāli pērkamās 
preces, īpaša pieprasījuma preces, pasīva pieprasījuma preces). 
Ražošanas līdzekĜu klasifikācija (izejvielas un materiāli, 
pamatlīdzekĜi, palīgmateriāli). 
Kopējais produkts. Produkta labums: pamatlabums un 
papildlabumi. Produkta kvalitātes jēdziens. Kvalitātes līmeĦi. 
Produkta marka, to veidojošie elementi: vārds, simbols, krāsu 
salikums. Preču markas (zīmes) lietošanas priekšrocības. Preču 
zīmju reăistrācija un juridiskā aizsardzība. LR likums "Par preču 
zīmēm". Produkta markas stratēăija. Produkta iesaiĦojums, tā 
jēdziens, veidi: sākotnējais, papildu, transportēšanas un 
uzglabāšanas. Etiėete kā iesaiĦojuma sastāvdaĜa. IesaiĦojuma 
koncepcija (inženiertests, vizuālais tests, pārdevēja tests, pircēja 
tests). 
Produkta sortiments, to raksturojošie rādītāji: sortimenta platums, 
garums, dziĜums, blīvums. 
Produkta dzīves cikla jēdziens, tā stadijas: izstrāde, ieviešana, 
attīstība, briedums, kritums. Dažāda veida preču dzīves cikla 

6 1 
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grafisks attēlojums. Ieviešanas posms, tā pazīmes. Mārketinga 
stratēăija produkta ieviešanas posmā. Attīstības posms, tā 
pazīmes. Mārketinga pasākumi produkta attīstības posmā. 
Brieduma posms, tā fāzes. Mārketinga stratēăijas brieduma 
posmā (tirgus modifikācija, preces modifikācija, mārketinga 
līdzekĜu modifikācija). Tirgus niša. Produkta diferenciācija 
(atšėirības radīšana). Krituma posms, tā cēloĦi un izpausmes 
formas. Mārketinga stratēăija krituma posmā. Preces dzīves cikla 
posmu un biznesa raksturlielumu kopsakars. Jaunu produktu 
izstrādes stratēăija. Jauna produkta būtība. Jauna produkta 
izstrādes un attīstīšanas virzieni. 
6. Cenu politika 
Cenu ietekmējošie faktori: iekšējie (mārketinga mērėi, uzĦēmuma 
izmaksas), ārējie (konkurence, likumdošana, pieprasījuma 
elastīgums). UzĦēmuma darbības mērėi attiecībā uz cenām 
(izdzīvošana, peĜĦas maksimizēšana, tirgus apjoma 
nodrošināšana, kvalitātes pozīciju nostiprināšana). UzĦēmuma 
izmaksu ietekme uz cenām. Sakarība starp dažāda veida 
izmaksām un preces cenu. Saistība starp uzĦēmuma ieĦēmumiem, 
peĜĦu un cenām. Tirgus tipa (konkurences) ietekme uz cenām. 
Pieprasījuma elastīguma ietekme uz preces cenām. Sakarība starp 
pieprasījuma elastīgumu un uzĦēmuma ieĦēmumiem. Cenu 
veidošanas metodes, kuru pamatā ir izmaksas. (Vidējās izmaksas 
plus peĜĦa). Bezzaudējumu punkta jeb minimālās cenas 
noteikšana. "Ideālās" cenas noteikšana. Cenu veidošanas metodes, 
kuru pamatā ir pieprasījums. Preces cenas diferencēšana pēc 
tirgus segmentiem. Cenu veidošanas metodes, kuras balstās uz 
konkurentiem. Proporcionālās cenas. Gaidāmās peĜĦas aprēėins. 
Mazumtirdzniecības cenas veidošanās. Tirdzniecības uzcenojums, 
to ietekmējošie faktori. Jaunu preču cenu veidošanas stratēăija 
("krējuma nosmelšanas" politika, tirgus iegūšanas politika, 
prestiža cenas politika). Cenu atlaides, to veidi un pielietošanas 
nozīme. Cenu diferencēšana (pēc pircēja, pēc preces, pēc 
pirkšanas vietas, pēc pirkšanas laika). Psiholoăisko cenu jēdziens 
un pielietošana. Stimulējošo cenu jēdziens. 

5 1 

7. Produktu sadale 
Preču sadales kanālu jēdziens. Sadales kanālu funkcijas: 
pētniecības darbs, preču virzīšana tirgū, kontaktu dibināšana, 
preču transportēšana, uzglabāšana, finansēšana). Sadales kanālu 
veidi. Nulles līmeĦa kanāls, vienlīmeĦa kanāls, divlīmeĦu kanāls, 
trīslīmeĦu kanāls, to salīdzinošs raksturojums. Starpnieku 
izmantošanas priekšrocības. Komercaăenti un mākleri, to 
darbības būtība. Lēmumu pieĦemšana par sadales kanālu izvēli. 
Produktu transportēšanas (pārvietošanas) veidi, to priekšrocības 
un trūkumi. Transporta izmaksu salīdzināšana. Preču 
pārvietošanas izdevumu samazināšanas iespējas. Transporta veida 
izvēles faktori: piegādes laiks, sūtīšanas biežums, uzticamība, 
mobilitāte, pieejamība, izdevumi). Vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības būtība, funkcijas. Mazumtirdzniecības veidi 
un mazumtirdzniecības uzĦēmumu klasifikācija. 
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, tās veidi. Tirdzniecība 
Internetā, tās priekšrocības un attīstības perspektīvas. 

3 1 
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8. Produkta virzīšana tirgū 
Produkta virzīšanas tirgū nepieciešamība, būtība un veidi. 
Reklāmas jēdziens, loma preču realizācijas apjoma palielināšanā. 
Reklāmas ietekmes psiholoăija un ar to saistītās problēmas. 
Vadošie patērētāju rīcības motīvi (fizioloăiskie, emocionālie, 
morālie, atdarināšanas). Reklāmas plānošana. Galvenie jautājumi, 
kas jānoskaidro uzsākot reklamēšanos. Reklāmas mērėi 
(informējošie, pārliecinošie, atgādinošie). Reklāmas līdzekĜi 
(akustiskie, grafiskie, reklāmas pasākumi, vizuālie, dekoratīvie, 
priekšmetu), to raksturojums. Reklāmas nesēju (izplatīšanas 
līdzekĜu) izvēle. Reklāmas izplatīšanas līdzekĜu salīdzinošs 
raksturojums (pēc laika, iedarbības, izmaksām, informācijas 
apjoma). Reklāmas teksta izstrādāšanas principi. Reklāmas 
izmaksu noteikšanas metodes (patvaĜīgā, % no apgrozījuma, 
paritāte ar konkurentu, mērėi - uzdevumi). 
Reklāmas efektivitātes novērtēšana. Pārdošanas veicināšanas 
būtība un mērėi. Pārdošanas stimulēšanas veidi un to izvēli 
ietekmējošie faktori. Pārdošanas stimulēšanas veidu salīdzinošs 
raksturojums. Uz pircējiem orientēti pārdošanas stimulēšanas 
pasākumi: paraugu izplatīšana, kuponi, izmaksu kompensēšana, 
prēmija par pirkumu, atlaides pastāvīgajiem klientiem, konkursi, 
loterijas, spēles. Uz starpniekiem orientēti pārdošanas 
stimulēšanas pasākumi: cenu atlaides, prēmijas, uzĦēmuma 
suvenīru izplatīšana, konkursi, loterijas, bezmaksas preču 
papildpiedāvājums. Uz tirdzniecības personālu orientēti 
pārdošanas stimulēšanas pasākumi: prēmijas, konkursi, 
konferences, semināri, kursi. Dažādu pārdošanas stimulēšanas 
metožu lietošana Latvijas tirgū. Gadatirgi un izstādes, to nozīme 
pārdošanas stimulēšanā. Sabiedriskās domas veidošana un 
ietekmēšana. Netiešās reklāmas būtība, priekšrocības un trūkumi. 
Netiešās reklāmas mērėi (iekarot popularitāti, veidot uzĦēmuma 
tēlu, saglabāt reputāciju). Netiešās reklāmas metodes: paziĦojumi 
presei, raksti žurnālos, uzstāšanās TV vai radio, kursu un 
semināru organizēšana firmā, piedalīšanās sabiedriskajā dzīvē. 
Tiešā pārdošana (personiskā apkalpošana), tās būtība, mērėi un 
principi. Tiešās pārdošanas priekšrocības un trūkumi. Klientu 
apkalpošanas pamatprincipi. Pārdošanas sarunu vadīšana. 

4 1 

9. Mārketinga vadības sistēma 
Mārketinga lēmumu pieĦemšanas process. Stratēăiskais, 
kooperatīvais mārketings. UzĦēmuma mērėa un mārketinga 
mērėa formulējums. Mārketinga plāna veidi, saturs, izstrādāšanas 
secība. Mārketinga plānu korekcija un kontrole. Mārketinga darba 
organizācija, tās atšėirība lielos un mazos uzĦēmumos. 
UzĦēmuma iespēju un riska analīze (SWOT) attiecībā uz 
mārketinga darbību uzĦēmumā. Mārketinga darbības pasākumu 
novērtēšana pēc apgrozījums un tirgus daĜas izmaiĦām.  

2  
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4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 1 1*     
Semināri un patstāvīgie darbi 1 1*     
Kopā 2 2*     
* nepilna laika studijas 

4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi, tiek apkopota un apstrādāta informācija patstāvīgo nodarbību ietvaros, 
lai sagatavotos seminārnodarbībām.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Nokārtota ieskaite ar vērtējumu ne mazāku par "4"; izpildīts un ieskaitīts obligātais kontroldarbs; 
izpildīti testi par katru tēmu; ieskaitīti praktiskie darbi. 
Semestra vērtējumu veido: 
Patstāvīgais darbs 40 % 
Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 60 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā: 
Semestra vērtējums   60 % 
Eksāmena vērtējums 40 % 
  
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 
1. Praude V., BeĜčikovs J. Mārketings. - R: Vaidelote, 1999. 
2. Blaits Dž. Mārketinga rokasgrāmata. – R: Zvaigzne ABC, 2004 
Papildliteratūra 
1. Gaurkubule Ž., Višnevska A. Mārketinga pamati. R.: Merkūrijs LAT,2008.175 lpp. 
2. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas 1.Teorija un prakse. R. : Vaidelote, 2005. - 

485 lpp 
3. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas 2.Teorija un prakse. R. : Vaidelote, 2006. - 

456 lpp 
4. Brauns T. Zīmola filozofija. .Izcili filozofi par zīmoliem. R.: Lietišėās informācijas dienests, 

2007.- 172 lpp. 
5. Kotlers Filips. Kotlers par mārketingu. Kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. R.: Lietišėās 

informācijas dienests, 2007.- 270 lpp. 
6. Čans Kims. Zilā okeāna stratēăija. Kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt 

konkurenci nebūtisku. R.: Lietišėās informācijas dienests, 2007.- 236 lpp. 
7. Kaparkalēja D, Pavloviča A. u.c. Tirgzinības pamati. Mācību līdzeklis - R: Jumava, 2002. 
8. Briăe A. Lietišėais mārketings. – R: Zvaigzne ABC, 2003 
9. Godins S. AtĜaujas mārketings.-R:SIA “Baltijas vadības konferences”, 2002. 
10. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. – R: Merkūrijs LAT 
11. J.Ē.Niedrītis. Mārketings. – R.: Biznesa augstskola Turība, 2000.  
12. D.Denisons. Ievads reklāmā. – R.: Kamene, 2000. 
13. Kotlers Filips Desmit mārketinga grēki Jumava, 2006. – 110 lpp. 
14. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z R.:Jumava, 2007..-204 lpp 
15. OĜevskis G. UzĦēmējs un tirgus R.: JāĦa Rozes apgāds, 2007.-219 lpp. 
16. Godins Sets Violetā govs. KĜūsti ievērojams, pārveidojot savu biznesu R.: izdevniecības nams 

TRĪS, 2008.- 208 lpp. 
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17. Kemblina K.  Īsi par mārketingu. - R: RKS Komercizglītības centrs, 1995. 
18. Mihejeva L, Špoăis K. Agrotirgvedības pamati. - R: LR ZM MMC, 1995. 
19. Kotler P., Amstrong C. Principles of Marketing. Prentice Hall, New Jersy, 1994. 
20. Тантаров Г.А. Ценообразование М.: Финансы и статистика, 2004.-172 с. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
Statistika – 2 KP 

 
Mag. paed. I. Vaikule 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt statistisko datu vākšanas pamatus, prasmi tos apkopot, sagrupēt un prezentēt.  
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Aprēėināt dažādus statistiskos rādītājus: absolūtos un relatīvos, vidējos lielumus, variācijas 

rādītājus, dinamikas rādītājus, indeksus, u. c., 
2. Analizēt un vērtēt statistiskos rādītāju atklātās likumsakarības un tendences. 
3. Jāzina “Valsts statistikas likums”. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, jāzina matemātika, jāprot strādāt ar 
datortehniku. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Statistikas priekšmets  
Jāizprot statistikas priekšmeta būtība un nozīme, jāzinā kāda ir saistība ar citām zinātnēm, jāzinā 
statistikas likums, jāizprot statistikas darba organizācija LR. 
4.1.2. Statistiskā novērošana  
Izprast statistiskās novērošanas būtību un uzdevumus. Zināt statistiskās novērošanas viedus. Prast 
veikt patstāvīgu statistisku novērojumu par kādu sociālu vai ekonomisku parādību vai procesu 
izmantojot sastādītu novērošanas programmu. 
4.1.3. Statistiskā sakopošana un grupēšana. Datu grafiskā attēlošana. 
Zināt statistiskās sakopošanas uzdevumus un galveno saturu. Izprast grafiskās attēlošanas būtību un 
nozīmi. Prast apkopot datus un izveidot tabulas, kā arī attēlot datus grafiskajos attēlos. 
4.1.4. Absolūtie un relatīvie lielumi 
Jāprot aprēėināt absolūtos lielumus un jāzina to mērvienības. Jāprot pielietot relatīvos lielumus 
statistiskajā analīzē. 
4.1.5. Vidējie lielumi un variācijas rādītāji.  
Izprast vidējo lielumu būtību statistikā. Jāmāk aprēėināt un pielietot galvenos variācijas rādītājus: 
dažādus vidējos lielumus, Modu un mediānu u.c. rādītājus. 
4.1.6. Savstarpējo sakarību statistiskā analīze.  
Zināt sakarību veidus un formas. Jāprot aprēėināt korelācijas koeficients. 
4.1.7. Izlases metodes būtība. 
Zināt kas ir izlases kopums un tā svarīgākie raksturotāji. Zināt izlases veidus un paĦēmienus. Prast 
aprēėināt dažādas izlases kĜūdas. 
4.1.8. Dinamikas rindas.  
Jāmāk aprēėināt un izprast dinamikas rindu raksturojošos rādītājus, dinamikas rindu vidējos 
lielumus. 
4.1.9. Indeksi. 
Zināt ekonomikā plašāk lietotos indeksus, to nozīmi ekonomisko procesu attēlošanā. Prast 
aprēėināt individuālos un kopindeksus, indeksu absolūto starpību.  
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Statistikas priekšmets  
Statistikas jēdziens un statistikas zinātnes veidošanās. Statistikas 
priekšmets. Statistikas sakars ar citām zinātnēm. Lielā skaita 
likums statistiskās likumsakarības. 
Valsts statistikas likums. Vispārējie noteikumi. Valsts statistiskās 
informācijas iesniegšanas, izmantošanas un publicēšanas kārtība. 
Atbildība par likuma pārkāpšanu.  
Statistikas darba organizācija LR.  
Iepazīties ar “Valsts Statistikas likumu”, izkonspektēt to. 

4 1 

2. Statistiskā novērošana 
Statistiskās novērošanas būtība un uzdevumi. Statistiskās 
novērošanas mērėis. Statistiskās novērošanas objekts un 
novērošanas vienība. Statistiskās novērošanas pazīmes un to 
klasifikācija. Statistiskās novērošanas veidi (pilnā, nepilnā, 
tekošā, periodiskā, vienreizējā). Nepilnās novērošanas veidi 
(monogrāfiskā, galvenā masīva, anketu, izlases). Statistiskās 
novērošanas paĦēmieni (tiešā, dokumentālais paĦēmiens, iztauja). 
Skaitīšanas. Statistikas pārskati. Statistiskās novērošanas 
organizatoriskie jautājumi. Statistiskās novērošanas vieta, laiks, 
periods. Kritiskais moments un tā nozīme. Statistiskās 
novērošanas kĜūdas, to veidi.  
Veikt patstāvīgu statistisku novērojumu par kādu sociālu vai 
ekonomisku parādību vai procesu (ne mazāk kā 50-60 
novērošanas vienību), izmantojot sastādītu novērošanas 
programmu. 

4 1 

3. Statistiskā sakopošana un grupēšana. Datu grafiskā 
attēlošana 
Statistiskās sakopošana uzdevumi un galvenais saturs. Statistiskās 
sakopošana organizācija. Statistiskās sakopošana tehnikas 
vispārējie principi. Statistiskās grupēšanas būtība. Grupējumu 
veidi: vienkāršā, kombinētā, tipoloăiskā, struktūras, analītiskā, 
primārā un otrreizējā grupēšana. Grupēšanas pazīmes un grupu 
skaita izvēle. Sadalījuma rindas, to veidošanas elementi. 
Sadalījuma rindu veidi. Statistiskās tabulas, to izveidošanas 
elementi. Statistiskās tabulu veidi. Statistiskās tabulu pareizas 
izveidošanas galvenie nosacījumi. Grafiskās attēlošanas būtība un 
nozīme. Grafiskās attēlošanas paĦēmieni. 
Novērojumu rezultātu otrreizējā grupēšana. Datu sakopošana 
statistiskajās tabulās. Datu attēlošana grafiskajos attēlos. 
No iegūtajiem statistiskā novērojuma datiem izveidot statistiskos 
grupējumus, sakārtot tos tabulās un izveidot iespējamos grafiskos 
attēlus. 

4 1 

4. Absolūtie un relatīvie lielumi 
Absolūtie statistiskie lielumi, to veidi un iegūšanas paĦēmieni. 
Absolūto statistisko lielumu mērvienības. Statistisko relatīvo 
lielumu būtība, to izteiksmes veidi. Statistisko relatīvo lielumu 
bāze, tās pareizas izvēles nosacījumi. Salīdzināmības problēma, 
aprēėinot statistisko relatīvos lielumus. Statistisko relatīvo 

4 1 
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lielumu veidi. 
Absolūto lielumu aprēėināšana, mērvienību pielietošana. Relatīvo 
lielumu veidu pielietošana statistiskajā analīzē. 
No sagrupētajiem statistiskā novērojuma datiem aprēėināt 
absolūtos un relatīvos rādītājus (vismaz 6). 
5. Vidējie lielumi un variācijas rādītāji 
Vidējie lielumu būtība statistikā. Vidējo lielumu galvenās 
statistiskās īpašības. Vienkāršie un svērtie statistiskie vidējie 
lielumi. Svaru izvēle, aprēėinot vidējos lielumus. Statistisko svaru 
veidi. Aritmētiskais vidējie lielums un tā galvenās matemātiskās 
īpašības. Vidējais harmoniskais lielums un vidējais ăeometriskais 
lielums, šo lielumu lietošanas īpatnības statiskajā analīzē. Vidējā 
lieluma aprēėināšana diskrētai un intervālu rindai. Vidējais no 
vidējiem. Moda un mediāna. Šo lielumu būtība un aprēėināšanas 
īpatnības diskrētai un intervālu sadalījumu rindai. Variācijas 
statistiskā analīze. Galvenie variācijas rādītāji. 
Dažādu vidējo lielumu veidu aprēėināšana. Modas un mediānas 
aprēėināšana. Variācijas rādītāju aprēėināšana. 
No statistiskā novērojuma datiem aprēėināt iespējamos vidējos 
rādītājus, modu, mediānu, galvenos variācijas rādītājus. 

4 1 

6. Savstarpējo sakarību statistiskā analīze 
Savstarpējo sakarību būtība. Sakarību veidi un formas. 
Savstarpējo sakarību atklāšana un analīzes galvenās metodes: 
analītiskās grupēšanas, paralēlo rindu, bilanču, grafiskā. 
Korelācija. 
Korelācijas koeficienta aprēėināšana. No statistiskā novērojuma 
datiem aprēėināt korelācijas koeficientu. 

2 1 

7. Izlases metode 
Izlases metodes būtība. Izlases kopums un tā svarīgākie 
raksturotāji. Izlases veidi un paĦēmieni. Izlases kĜūdas un tās 
aprēėināšanas paĦēmieni. 
Dažādu izlases kĜūdu aprēėināšana. 
Atbilstoši novērojuma bāzei, aprēėināt izlases novērošanas 
kĜūdas: izlases vidējo robežkĜūdu, izlases robežkĜūdu,  izlases 
relatīvo kĜūdu. 

2 1 

8. Dinamikas rindas 
Dinamikas rindas jēdziens un izveidošanas nosacījumi. 
Dinamikas rindu veidi: momentu un intervālu, absolūto un 
relatīvo, vidējo lielumu dinamikas rindas. Dinamikas rindas 
statistiskie raksturotāji: līmenis, absolūtais pieaugums, augšanas 
temps, pieauguma temps, pieauguma 1 procenta absolūtā nozīme. 
Dinamikas rindas vidējie. IzmaiĦu tendences izzināšanas galvenās 
statistiskās metodes: intervālu paplašināšana, slīdošais vidējais, 
dinamikas rindas analītiskā izlīdzināšana. Dinamikas rindas 
modelēšana. Sezonālo svārstību statistiskā pētīšana dinamikas 
rindās. 
Dinamikas rindu raksturojošo rādītāju aprēėināšana. Dinamikas 
rindu vidējo lielumu aprēėināšana. 
No periodiskas: avīzēm, žurnāliem vai grāmatām izrakstīt kādu 
dinamikas rindu (ne mazāk par 6 līmeĦiem), aprēėināt tās 
raksturojošos rādītājus, aprakstīt vispārējās tendences, kas 
novērojamas konkrētajā dinamikas rindā. 

4 1 



 105 
 

 
9. Indeksi 
Indeksu būtība. Indeksu loma statistikā. Individuālie un 
kopindeksi. Agregātindekss un vidējie indeksi (aritmētiskais 
vidējais un harmoniskais vidējais). Indeksa absolūtā starpība un 
tās ekonomiskā interpretēšana. Indeksu rindas. Ekonomikā plašāk 
lietotie indeksi. 
Individuālo un kopindeksu aprēėināšana. Indeksu absolūto 
starpību aprēėināšana. Kopindeksu pārveidojumu izmantošana 
aprēėinos. 
No ekonomiskās literatūras avotiem sameklēt biežāk lietotos 
indeksus, raksturot to nozīmi ekonomisko procesu attēlošanā. 

4 1 

Kopā 32 8 
 

4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 1      
Semināri un patstāvīgie darbi 1      
Kopā 2      
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi, uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs). Tematiskie kontroldarbi 
(novērtējums ballēs). Ieskaite (novērtējums ballēs). 

Semestra vērtējumu veido:  
patstāvīgais darbs 55 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 45% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 60% 
eksāmena vērtējums 40% 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Goša Z. Statistika. – R.: Latvijas Universitāte, 2003. 
2. Vergina G. , KārkliĦa V. Statistika ekonomistiem. – R.: Kamene, 2000. 

Papildliteratūra 
1. Vergina G. Statistika. – R.: Profesionālās izglītības centrs, 1998. 
2. Vītols J. Statistikas vispārējā teorija. – R.: Zvaigzne, 1988. 
3. Valsts statistikas likums, Latvijas vēstnesis  Nr. 306/307 11.25.97. 
4. Kellison S. The theory of interest. 2nd ed. – Boston: Irwin, 1991. 
5. Weststrom C. Measure of Performance at Statistics Sweden. //Mater. of  Conference of 

European Statisticians. Fourty-seventh plenary session. – Geneva, June 1999 
6. Макконелли К., Брю С. Экономикс. Перевод с английского. – Москва: Республика, 

1992. 
7. Система национальных счетов. Пересмотренный вариант. – Нью-Йорк: ООН, 1993. 
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8. Статистика финансов. Под редакцпей В.Н.Салина. – Москва: Фпнанси и статистика, 
2000. 

9. Экономическая статистика. Под редакцией Ю.Н.Иванова. – Москва: Инфра-М, 1998. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Lietvedība – 1 KP 
 
Mag. paed. A.Baltgaile 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 1996.gada 24.aprīĜa noteikumiem Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi”. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Prast izstrādāt dokumentu saturu tā, lai tas pildītu visas dokumentam raksturīgās funkcijas – 
informatīvo, juridisko un dokumenta autora reprezentācijas funkciju.  
2. Pārzināt lietvedības dokumentu reăistrācijas kārtību, dokumentu apgrozības sistēmu organizācijā 
un dokumentu glabāšanas noteikumus.  
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Lai apgūtu priekšmetu “lietvedība”, nepieciešamas zināšanas latviešu valodā, datorzinībās un 
tiesību zinībās. Zināšanas lietvedībā var tikt izmantotas grāmatvedībā, ekonomikā, personāla 
vadībā. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Lietvedība, lietvedības dienests. Tiesību akti, kas reglamentē lietvedību. 
Dokumentēšana. Dokuments. Dokumenta juridiskais spēks. Dokumentu grupēšana pēc 
dažādām pazīmēm.  
Jāiepazīstas ar jēdzieniem „lietvedība, tās dienests, dokuments, dokumentēšana, dokumenta 
juridiskais spēks” un ar tiesību aktiem, kas reglamentē lietvedību, ar dokumentu grupēšanas 
dažādām pazīmēm.   
4.1.2.Dokumenta un lietvedības valoda.  
Jāprot pareizi pielietot terminus un saīsinājumus, uzrunas formas, lietišėo rakstīšanas stilu, 
noformējot pārvaldes dokumentus. 
4.1.3.Pārvaldes dokumenti un to sastāvdaĜas. Pārvaldes dokumenta veidlapa un papīra lapa. 
Rekvizīti, dienesta atzīmes.  
Jāiepazīstas ar pārvaldes dokumentu iedalījumu, jāprot izstrādāt dokumenta veidlapu. Jāpārzina 
rekvizītu un dienesta atzīmju izvietojums un noformējums pārvaldes dokumentā. 
4.1.4.Dokumenta oriăināla atvasinājumu izgatavošana un apliecināšana. 
Jāmāk izgatavot norakstu, izrakstu un apliecināt to pareizību.   
4.1.5.Pārvaldes dokumentu izstrādāšana un noformēšana. Personāla dokumenti. 
Jāprot atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem uzrakstīt pārvaldes dokumentus, tāpat arī jāpārzina 
personāla dokumentu noformēšana. 
4.1.6.Dokumentu apgrozība. Dokumentu reăistrācija un izziĦas darbs. Dokumentu izpildes 
kontrole. 
Jāizprot izveidot dokumentu apgrozības sistēma organizācijā un dokumentu reăistrēšana. 
4.1.7.Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedība. 
Jāzina iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas termiĦi un reăistrēšanas kārtība. 
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4.1.8. Lietu nomenklatūras izstrādāšana. Lietas veidošana. Dokumentu sagatavošana 
turpmākai glabāšanai un izmantošanai. 
Jāiepazīstas ar organizācijas lietu nomenklatūru un jāprot sakārtot un noformēt tās turpmākai 
uzglabāšanai. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Lietvedība, lietvedības dienests. Tiesību akti, kas 
reglamentē lietvedību. Dokumentēšana. Dokuments. 
Dokumenta juridiskais spēks. Dokumentu grupēšana pēc 
dažādām pazīmēm. 
Lietvedības jēdziens. Lietvedības pamatuzdevumi. Lietvedības 
procesa sastāvdaĜas, lietvedības procesa organizēšana. 
Lietvedības dienests. Tiesību akti, kas reglamentē lietvedību: 
likums par arhīviem, Latvijas Republikas Valodu likums, Pasta 
noteikumi, Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu 
uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, Valsts 
institūciju tipveida dokumentu glabāšanas saraksts, iestādes 
iekšējās kārtības noteikumi, lietvedības instrukcija u.c.  
Dokumentēšana, dokuments, tā pamatfunkcijas. Dokumenta 
oriăināls, dokumenta oriăināla atvasinājumi. Dokumentēšanas 
juridiskā pamatojuma līmeĦi. Dokumenta juridiskais spēks. 
Dokumentācijas sistēmas, to standarti. Dokumentu grupēšana 
pēc dažādām pazīmēm. 

1  

2. Dokumenta un lietvedības valoda. 
Valodu likums par valsts valodas lietošanu valsts varas un valsts 
pārvaldes institūcijās. Terminu un saīsinājumu lietošana 
dokumentos. Valsts nosaukumu un juridisko personu 
nosaukumu rakstība. Uzruna dokumentos. Rakstīšanas stils: 
teikuma skaidrība un konkrētība, precīzu vārdu izvēle. 
Dokumenta teksta struktūra. Dokumenta teksta daĜas: ievaddaĜa, 
izklāsta daĜa un secinājumu daĜa. Teksta sadalījums rindkopās, 
nodaĜās, apakšnodaĜās, punktos un apakšpunktos. Teksta 
pielikuma norāde un uzraksts. 

1  

3. Pārvaldes dokumenti un to sastāvdaĜas. Pārvaldes 
dokumenta veidlapa un papīra lapa. Rekvizīti, dienesta 
atzīmes. 
Pārvaldes dokumentu sistēmas dokumentu grupas: 
organizatoriskie, rīkojuma, izziĦu un pārskatu, sarakstes un 
personāla dokumenti. Pārvaldes dokumenta trīs daĜas: teksts, 
rekvizīti un dienesta atzīmes. Pārvaldes dokumenta veidlapa un 
papīra lapa. Veidlapas rekvizītu zonā izvietojamie rekvizīti: 
valsts ăerboĦa, organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču 
zīmes attēls, dokumenta autora nosaukums, organizācijas 
reăistrācijas numurs, dokumenta autora pasta adrese un norāde 
par dokumenta autora sakaru līdzekli vai līdzekĜiem. Pirmsteksta 
zonā izvietojamie rekvizīti: norāde par dokumenta lietošanas 
ierobežojumu, apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par 
apstiprinājumu, dokumenta veida nosaukums, dokumenta 
izstrādāšanas, izdošanas, pieĦemšanas vai parakstīšanas vietas 

4 2 
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nosaukums, dokumenta datums, dokumenta numurs, saĦemtā 
dokumenta datums atbildes dokumentā, saĦemtā dokumenta 
numurs atbildes dokumentā, adresāts, teksta satura atklāsts. 
Teksta zonā izvietojamais rekvizīts: norāde par pievienoto 
dokumentu. Paraksta zonas rekvizīti: paraksts, zīmoga 
nospiedums, dokumenta saskaĦojuma uzraksts vai atzīme par 
saskaĦojumu, dokumenta izstrādātāja uzvārds un dienesta 
tālruĦa numurs. Dokumenta dienesta atzīmes: rezolūcija, atzīme 
par dokumenta kontroli, vīza , atzīme par iepazīšanos ar 
dokumenta saturu, atzīme par dokumenta izpildi, atzīme par 
dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā, atzīme par 
dokumenta saĦemšanu vai atzīme par dokumenta saĦemšanu un 
reăistrēšanu. 
4. Dokumenta oriăināla atvasinājumu izgatavošana un 
apliecināšana. 
Dokumenta noraksta un kopijas izgatavošana un pareizības 
apliecināšana. Dokumenta izraksta izgatavošana un pareizības 
apliecināšana. Dokumenta dublikāta izgatavošana un 
apliecināšana.  

1  

5. Pārvaldes dokumentu izstrādāšana un noformēšana. 
Personāla dokumenti. 
Organizatorisko dokumentu jēdziens un dokumentu veidi: 
nolikums, amata apraksts, iekšējās kārtības noteikumi. Līguma 
veidi un noformēšanas pamatnoteikumi. 
Rīkojuma dokumenta jēdziens un dokumentu veidi: pavēle, 
rīkojums, lēmums. Rīkojuma dokumentu sagatavošana.  
IzziĦu un pārskata dokumentu jēdziens un dokumentu veidi: 
akts, protokols, izziĦa, pilnvara.  
Sarakstes dokumentu izstrādāšana. Fakss.  
Pasta sūtījumu noformēšanas noteikumi.  
Personāla dokumentu jēdziens un personāla dokumentu veidi: 
iesniegums, paskaidrojums, dzīves un darba gaitas apraksts(CV), 
motivācijas vēstule. 

6 1 

6. Dokumentu apgrozība. Dokumentu reăistrācija un izziĦas 
darbs. Dokumentu izpildes kontrole. 
Dokumentu apgrozības jēdziens, uzdevumi. Korespondences 
pieĦemšana. SaĦemto dokumentu kustība. Nosūtāmo dokumentu 
kustība to sagatavošanas procesā un nosūtīšanas kārtība. Iekšējās 
lietošanas dokumentu apgrozība. Dokumentu apgrozības apjoma 
uzskaite un analīze. Dokumentu reăistrācijas svarīgākie 
uzdevumi. Reăistrācijas procesa sastāvdaĜas un vispārīgie 
noteikumi. Dokumentu reăistrācijas sistēmas: žurnālu, kartīšu un 
datoru. SaĦemto, nosūtāmo un iekšējās lietošanas dokumentu 
reăistrēšana. Dokumenta izpildes kontroles uzdevums un 
noteikumi. Izpildes termiĦi. Izpildes kontroles organizācija, 
izpildes rezultātu apkopojums un analīze. 

1  

7. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedība. 
Normatīvie dokumenti, kas regulē iesniegumu, sūdzību un 
priekšlikumu izskatīšanu un lietvedību. Personu vēstuĜu 
reăistrācija, tās īpatnības, izskatīšanas termiĦi, to izpildes 
kontrole. Pārskats par personu vēstuĜu izskatīšanas termiĦu 
ievērošanu to saturu un izskatīšanas rezultātiem, analīze. 

1  
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8. Lietu nomenklatūras izstrādāšana. Lietas veidošana. 
Dokumentu sagatavošana turpmākai glabāšanai un izmantošanai. 
Lietas apdare. Dokumenta vērtības ekspertīze. Pastāvīgi un 
ilgtermiĦa glabājamo lietu aprakstu sastādīšana. Organizācijas 
dokumentu arhīvs. Organizācijas dokumentu nodošana valsts 
glabāšanā. Kārtība, kādā iznīcināmi dokumenti. 
Lietu nomenklatūras jēdziens, uzdevumi, saturs un 
noformēšanas kārtība. Lietu nomenklatūras sastādīšana(no 
struktūrvienības līdz iestādes kopsavilkumam). Lietas veidošana. 
Personālsastāva dokumentu lietu veidošana. 

1 1 

Kopā 16 4 
 

4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 0,5* 0,5     
Semināri un patstāvīgie darbi 0,5* 0,5     
Kopā 1* 1     
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzēts studentu patstāvīgais darbs, lekcijas, praktiskās nodarbības 
un ekskursija uz Valsts Zonālā arhīva Jēkabpils nodaĜu. Nodarbību laikā tiek rakstīti dokumenti, 
pildīti testi un rakstīti kontroldarbi. Par katru tēmu sagatavoti darba uzdevumi un dokumentu 
paraugi izdalei. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (ballēs); tematiskie kontroldarbi novērtējums 
(ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs).  
VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 40% no kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 60% no 
patstāvīgā darba vērtējuma.  
GALĪGO VĒRTĒJUMU sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES - 40%, IESKAITES 
VĒRTĒJUMS - 60%. Lietvedības priekšmeta apguves līmeni vērtē galīgajā vērtējumā 10 baĜĜu 
sistēmā, kur 50 % no galīgā vērtējuma veido praktiskā darba vērtējums mācību procesa laikā, 50 % 
- ieskaitē izpildīto uzdevumu vērtējums. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 24.aprīĜa noteikumi Nr.154 “Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. ( arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” – 
1996.g.30.aprīlis, Nr.74/75.) Interneta adrese: google.lv 

2. Ābele M. Komerczinības skolēniem „Esi līderis”. Lietvedība. Latvijas UzĦēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, 2003. -  

3. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība, Rokasgrāmata, - Rīga: Birznieks SIA firma Kokone, 
1997. – 257 lpp. 

4. Baltgaile A., Stafecka E. Uzdevumu krājums praktiskajos un patstāvīgajos darbos 
lietvedībā, Jēkabpils, 2006. (arī intranetā: Tulpe/macibu materiāli/ uzdevumu 
krājumi/uzdevumu krājumi lietvedība Stafecka/Baltgaile). 

5. Jurevičs A.Ievads dokumentēšanā. – Pētergailis, 2003. 
6. Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati, 2. papildinātais izdevums, - Rīga: KIP “Biznesa  

komplekss”, 2001. – 190 lpp.. 
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7. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. – Rīga: “Biznesa augstskola Turība”, 2002. – 231 lpp.  
8. http.//www.jak.lv/studiju nodaĜa/neklātiene/metodiskie materiāli/mācību līdzeklis 

lietvedībā, 2008. 
Papildliteratūra 

1. Ezera I. GraudiĦa I. Dreiberga S. Lietišėā komunikācija, - Rīga: Kamene, 2000. – 99 lpp. 
2. Shirley Taylor model Business Letters, E- mails& Other Business Documents Zvaigzne 

ABC, 2006.- 496 lpp. 
3. Kaltigina M. Privātā un lietišėā sarakste vācu valodā, - Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 
4. Pischel S. Darījumu korespondence, - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 
5. SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos, - Rīga: Zvaigzne ABC,1999. 
6. Treiguts E. Datoru tehnoloăija lietvedībā un ekonomikā. Datorzinību bibliotēka, - Rīga: 

“Biznesa augstskola Turība” SIA,1999. – 72 lpp. 
7. ZemĜakovsV., KrasiĜĦikova I. Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā; Lietvedība – darba 

un dokumentu apgrozības vadīšanas organizācija. Rīga: Merkūrijs LAT, 2002. 366 lpp. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Grāmatvedības pamati – 2 KP 
 
Mag. paed. E. Martemjanova 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt pamatzināšanas grāmatvedības teorijā  
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Noskaidrot grāmatvedības  teoriju pamatjēdzienus . 
2. Apgūt iemaĦas grāmatvedības normatīvo aktu izmantošanā  
3. Apgūt iemaĦas grāmatvedības metožu pielietošanai praktiskajā darbā. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst: ekonomikas pamatjēdzieni, mikroekonomikas priekšmetā. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības 
Jāizprot grāmatvedības būtību, nozīmi, organizācijas pamatprincipus, reglamentējošo likumdošanas 
aktu sistēmu.  
4.1.2. Grāmatvedības priekšmets un metodes 
Jāpārzina grāmatvedības objektu un grāmatvedības metodes elementu saturu. 
4.1.3. Grāmatvedības bilance un tās uzbūve 
Jāsaprot grāmatvedības bilances sastādīšanas nosacījumi, jāizprot bilances posteĦu saturs.  
4.1.4. Grāmatvedības konti un to uzbūve 
Jāizprot grāmatvedības kontu sistēmas uzbūve. 
Jāprot izmantot kontu sistēmu galveno saimniecisko operāciju grāmatošanai. 
4.1.5. Saimniecisko operāciju reăistrēšana 
Jāizprot grāmatvedības dokumentu un reăistru sastādīšanas un apgrozības nosacījumi.  
Jāprot sastādīt atsevišėus grāmatvedības pirmdokumentus un reăistrus.  
4.1.6. Grāmatvedības formas 
Jāpārzina dažādu grāmatvedības formu saturs vēsturiskā skatījumā.  
 

4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības 
Grāmatvedības jēdziens, uzdevumi, pamatprincipi, grāmatvedības 
pamatprasības. 

2  

2. Grāmatvedības priekšmets un metodes 
Grāmatvedības uzskaites objekti (līdzekĜi, kapitāls, ieĦēmumi, 
izdevumi u.c.). Saimnieciskās operācijas jēdziens. Grāmatvedības 
metodes elementi (bilance, konti, divkāršais ieraksts, 
inventarizācija, taksācija, kalkulācija, dokumentācija, pārskati). 
Finansu grāmatvedības priekšmets. 

6 2 
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3. Grāmatvedības bilance un tās uzbūve 
Bilances jēdziens. Bilances uzbūve. Bilances posteĦu izmaiĦas. 

6 2 

4. Grāmatvedības konti un to uzbūve 
Kontu jēdziens un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. 
Operāciju kontu uzbūve. PeĜĦas un zaudējumu konta uzbūve. 
Saimniecisko operāciju grāmatošana divkāršā ieraksta sistēmā., 
kontu korespondence. Kontu plāns un tā sastādīšana. 

6 2 

 

5. Saimniecisko operāciju reăistrēšana 
Dokumenta jēdziens un nozīme grāmatvedībā. Dokumentiem 
izvirzītās prasības. Dokumentu apgrozība (operāciju 
iegrāmatošana, pārbaude, taksācija, glabāšana). Grāmatvedības 
reăistru jēdziens. Saimniecisko operāciju ierakstu veidi 
grāmatvedības reăistros (hronoloăiskais, sistematizētais). 
Grāmatvedības reăistru uzbūve (piemēri): grāmatas, kartiĦas, 
vaĜējas lapas, žurnālorderi, saraksti, apgrozījumu pārskati, 
sintētisko kontu reăistri, analītisko kontu reăistri. Ierakstu 
pareizības pārbaude grāmatvedības kontos. KĜūdu labošana 
grāmatvedības dokumentos un reăistros. 

8 2 

6. Grāmatvedības formas 
Grāmatvedības formas jēdziens. Atsevišėu grāmatvedības formu 
raksturojums (žurnāls virsgrāmata, žurnālorderu grāmatvedība, 
izmantojot personālos datorus). 
Praktisko darbu saraksts 
Uzskaites sistēmas divi bloki. UzĦēmuma saimnieciski līdzekĜi un 
to avoti. Grāmatvedības bilances uzbūve un saturs. Bilance un 
bilances konti. Sintētiskās un analītiskās uzskaites konti. Bilances 
un operāciju sintētisko un analītisko kontu pielietošana. 

4  

Kopā 32 8 
 

4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 1      
Semināri un patstāvīgie darbi 1      
Kopā 2      
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (balles); tematiskie kontroldarbi (novērtējums 
ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 45% no 
kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 55% no patstāvīgā darba vērtējuma. GALĪGO VĒRTĒJUMU 
sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES -  40%, IESKAITES VĒRTĒJUMS - 60%. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Rīga 2006. – 
100 lpp. 
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Papildliteratūra  
1. Andžāne V. Ievads finansu grāmatvedībā. Latvijas Universitāte, 1999. 
2. Grāmatvedības terminu vārdnīca. Latvijas Universitāte, 2000. 
3. Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite (mācību līdzeklis) pirmās daĜas 5.izdevums. – Rīga, 

2001. 
4. Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite (mācību līdzeklis) otrās daĜas 4.izdevums. – Rīga, 

2000. 
5. Januška M. Grāmatvedība visiem. – SIA „Inovācija”, 2002. – 84 lpp. 
6. Байга Т. П., Марусенко Е. А., Погорелова Е. В. Теория бухгалтерского учёта. Москва. 

Финансы и статистика. 2004. 128 с. 
Normatīvo aktu saraksts 

1. Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību” ( 1992.g. 14. oktobris, ar grozījumiem un 
papildinājumiem). 

2. Latvijas Republikas “Gada pārskatu likums”(1992.g. 14.oktobris, ar grozījumiem un 
papildinājumiem). 

3. Noteikumi par uzĦēmumu grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (2003.g. 21.oktobrī, 
Rīga. Noteikumi Nr.585) 

4. Latvijas Republikas Ministru kabinets, 2003.g. 21.oktobrī. Noteikumi Nr.584 “Kases 
operāciju uzskaites noteikumi”. 

5. Latvijas Republikas Finanšu ministrija, 1994.g. 30. maijā. Norādījumi Nr.357 “Norādījumi 
par pamatlīdzekĜu un to nolietojuma (amortizācijas) uzskaiti”. 

 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

UzĦēmējdarbība – 2 KP 
 
Mag. paed. I. Vaikule 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Veidot izpratni par komercdarbības saturu un nozīmi tautsaimniecībā, par komercdarbības formām 
un uzĦēmuma organizēšanas un darbības principiem, komercdarbībai nepieciešamajiem resursiem, 
uzĦēmuma iespējām integrēties un kooperēties, spēja orientēties uzĦēmuma vadīšanas jautājumos.  
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Jāzina galvenie normatīvie akti, kas Latvijā regulē uzĦēmējdarbību, komercdarbības formas 
pēc Komerclikuma. 

2. Zināt un prast aizpildīt uzĦēmējdarbības dibināšanas dokumentus. 
3. Izprast uzĦēmējdarbības resursi būtību un uzĦēmuma funkcionēšanas procesu. 
4. Zināt vadīšanas funkcijas. 
5. Prast sastādīt finanšu plānu konkrētam biznesa plānam.  

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, tirgvedībā, tiesību pamatos, lietvedībā, 
grāmatvedībā, finansēs un kreditēšanā, jāprot strādāt ar datortehniku. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. UzĦēmējdarbības būtība  
Jāizprot uzĦēmējdarbības jēdziens un nozīme. Jāzina uzĦēmējdarbības uzsākšanas priekšnoteikumi, 
jāzina kādi ir galvenie normatīvie akti, kas regulē uzĦēmējdarbību Latvijā. 
4.1.2. Komersantu formas, to raksturojums 
Jāpārzina komersantu formu klasifikācija un faktori, kas ietekmē komersantu formu izvēli. Jāzina 
kāda ir atšėirība starp reăistrētu un nereăistrētu komersantu. Jāprot aizpildīt komersanta 
reăistrācijas dokumenti. 
4.1.3. UzĦēmējdarbības uzsākšana  
Jāzina uzĦēmējdarbības uzsākšanas uzdevumi. Jāizprot kāda ir darbības sfēras un mēroga izvēle 
uzĦēmējdarbībā. Jāprot analizēt uzĦēmējdarbības riska veidus un veikt riska analīzi konkrētam 
uzĦēmumam. 
4.1.4. UzĦēmējdarbības resursi un uzĦēmuma funkcionēšana  
Zināt kādi ir uzĦēmējdarbības resursi: zeme, darbaspēks, kapitāls, informācija un uzĦēmējspējas. 
Prast noteikt uzĦēmuma līdzekĜu un kapitāla struktūru konkrētam uzĦēmumam, analizēt to. 
Prast sastādīt kredīta atmaksas grafiku un aprēėināt kredīta kopējās izmaksas. 
4.1.5. Vadīšanas (menedžmenta) pamati  
Izprast vadīšanas jēdzienu un zināt vadīšanas funkcijas: organizēšana, plānošana, motivēšana un 
kontrole. Prast noteikt konkrētam uzĦēmumam organizatorisko struktūru un vadības līmeĦus. 
Jāmāk veikt personāla plānošana un atlase konkrētam uzĦēmumam.  
4.1.6. UzĦēmējdarbības plānošana. 
Jāprot sastādīt finanšu plāns konkrētam biznesa plānam (naudas plūsmas pārskats, peĜĦas vai 
zaudējumu aprēėins un bilance). 
Jāizprot plānu sistēma uzĦēmumā un kāda tiem ir nepieciešamā informācija nepieciešama. 
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. UzĦēmējdarbības būtība 
UzĦēmējdarbības jēdziens un nozīme. UzĦēmējdarbības 
uzsākšanas priekšnoteikumi: ideja, mērėis, motivācija, 
finansējuma avoti. UzĦēmēja (komersanta) jēdziens, uzĦēmējam 
nepieciešamās īpašības. UzĦēmējdarbības procesa dalībnieki, to 
intereses. 
UzĦēmējdarbības vide Latvijā. UzĦēmējdarbību veicinošie un 
bremzējošie faktori Latvijā. UzĦēmējdarbības valstiskas 
regulēšanas nepieciešamība. Galvenie normatīvie akti, kas 
Latvijā regulē uzĦēmējdarbību. UzĦēmējdarbības ierobežojumi, 
to raksturojums. 

4  

2. Komersantu formas, to raksturojums 
Komersantu formu klasifikācija. Faktori, kas ietekmē 
komersantu formu izvēli. Atšėirība starp reăistrētu un 
nereăistrētu komersantu. Īpašās uzĦēmējdarbības 
organizatoriskās formas. 
Mazo un vidējo uzĦēmumu darbība, attīstība un problēmas 
Latvijas tautsaimniecībā. Mazo un vidējo uzĦēmumu attīstības 
programmas, atbalsta fondi un programmas.  
Iepazīties ar uzĦēmējdarbības dibināšanas dokumentiem. 
Iepazīties ar interneta resursiem saistītiem ar uzĦēmējdarbību. 

4 1 

3. UzĦēmējdarbības uzsākšana 
UzĦēmējdarbības uzsākšanas uzdevumi. Darbības sfēras un 
mēroga izvēle. UzĦēmuma atrašanās vietas izvēle, to 
ietekmējošie faktori. UzĦēmuma nosaukums, tā nozīme un 
galvenie principi nosaukuma izvēlē. UzĦēmējdarbības riska 
jēdziens, veidi, cēloĦi. Riska samazināšanas iespējas un drošības 
pasākumi.  
Analizēt uzĦēmējdarbības riska veidus un veikt risku analīzi 
konkrētam uzĦēmumam. Izpētīt konkrēta uzĦēmuma nosaukuma 
nozīmi un galvenos izvēles principus. 

4 1 

4. UzĦēmējdarbības resursi un uzĦēmuma funkcionēšana 
UzĦēmējdarbības resursi: zeme, darbaspēks, kapitāls, 
informācija un uzĦēmējspējas.  
UzĦēmuma līdzekĜi, to struktūra. PamatlīdzekĜu aprites 
īpatnības. PamatlīdzekĜu fiziskās un morālās nolietošanās būtība.  
Apgrozāmo līdzekĜu aprites īpatnības. Apgrozāmo līdzekĜu 
aprites stadijas. Apgrozāmo līdzekĜu aprites ātrums, tā 
paātrināšanas nozīme un iespējas. UzĦēmuma līdzekĜu struktūras 
ietekme uz aprites ātrumu.  
UzĦēmuma kapitāls, tā plānošana (pašu un aizĦemtā kapitāla 
attiecības). 
UzĦēmuma darbaspēka resursi, tos raksturojošie rādītāji.  
UzĦēmuma galvenās funkcijas: materiāli tehniskā sagāde, 
ražošana, realizācija, noliktavu saimniecība, finansēšana.  
Noteikt uzĦēmuma līdzekĜu struktūru un kapitāla struktūru 
konkrētam uzĦēmumam, analizēt to. 
Sastādīt kredīta atmaksas grafiku un aprēėināt kredīta kopējās 

8 2 
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izmaksas. 
5. Vadīšanas (menedžmenta) pamati 
Vadīšanas jēdziens un vadīšanas funkcijas: organizēšana, 
plānošana, motivēšana un kontrole. Vadītāja loma uzĦēmuma 
darbībā. Vadītāja funkcijas, metodes, stili, tos ietekmējošie 
faktori. Vadīšanas līmeĦi, prasības vadītājiem dažādos līmeĦos.  
Informācijas būtība, nozīme lēmumu pieĦemšanā. Informācijai 
izvirzāmās prasības. Informācijas iegūšana lēmumu 
pieĦemšanai. Organizācijas jēdziens, veidi, to ietekmējošie 
faktori. Organizācijas struktūra.  
Personāla nozīme uzĦēmuma darbībā. Personāla vadīšanas 
funkcijas un uzdevumi. Personāla plānošana, adaptācija, atlase, 
motivēšana, attīstīšana, vērtēšana. Personāla izvēle uzĦēmumā. 
Personāla atlases process, atlases metodes. 
Noteikt konkrētam uzĦēmumam organizatorisko struktūru un 
vadības līmeĦus. 
Veikt personāla plānošanu un atlasi konkrētam uzĦēmumam. 

4 2 

6. UzĦēmējdarbības plānošana. 
Plānošanas būtība, saturs, mērėi, veidi ( pēc plānošanas apjoma 
(kopējā, daĜējā); pēc plānošanas satura (stratēăiskā, taktiskā, 
operatīvā); pēc plānošanas objekta (mērėu, līdzekĜu, 
programmu, darbību); pēc termiĦiem (īstermiĦa, vidēja termiĦa, 
ilgtermiĦa); pēc uzĦēmuma funkcionēšanas sfērām (noieta, 
ražošanas, personāla, investīciju, finansu). Plānošanas 
organizācija uzĦēmumā. Plānu sistēma, tiem nepieciešamā 
informācija un plānošanas process.  
Sastādīt finanšu plānu konkrētam biznesa plānam (naudas 
plūsmas pārskats, peĜĦas vai zaudējumu aprēėins un bilance). 
Plānu sistēma uzĦēmumā, tiem nepieciešamās informācijas 
iegūšana un plānošanas process. 

8 2 

Kopā 32 8 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās 
nodarbības 

1 1*     

Semināri un patstāvīgie darbi 1 1*     
Kopā 2 2*     
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi, uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Pilna laika studijas: 
Praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs vai 
ieskaitīts/neieskaitīta); tematiskie kontroldarbi (ieskaites) (novērtējums ballēs); eksāmens 
(novērtējums ballēs). 
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Semestra vērtējumu veido:  
patstāvīgais darbs 55 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 45% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 40% 
eksāmena vērtējums 60% 
Nepilna laika studijās: 
Praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs vai 
ieskaitīts/neieskaitīta); tematiskie kontroldarbi (ieskaites) (novērtējums ballēs); eksāmens 
(novērtējums ballēs). 
Semestra vērtējumu veido: 
patstāvīgais darbs 55 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 45% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 40% 
eksāmena vērtējums 60% 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra:  

1. Diderihs H., UzĦēmuma ekonomika. R., Zinātne, 2000. 
2. Hofs G.K.  Biznesa ekonomika. R., Zinātne 2002.  
3. Mihejeva L., Špoăis K., Viekals U., Ivans U., Jurgena I., Stanka A u.c.UzĦēmējdarbība 

lauku ilgtspējīgā attīstībā. Jelgava., 2004. 
4. Pettere G., Voronova I. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība. R., 2003. 
5. BērziĦa-Zvirbule A. u.c. Ražošana un tās organizēšana. LLU, 2004. 
6. Rurāne M. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana. R.,  2003. 
7. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments, Rīga, Vaidelote 2001. 
8. VedĜa A. CeĜvedis uzĦēmējdarbībā. R., 2002 
9. Garleja R., Darbs, organizācija un psiholoăija. RaKa 2003. 
10. Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas. SIA “Latvijas izglītības fonds”, Rīga, 2004.  
11. www.likumi.lv// Komerclikums., Konkurences likums, Darba likums, Komercdarbības 

atbasta kontroles likums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Par uzĦēmumu un 
uzĦēmējdabiedrību maksātnespēju, Pārtikas aprites uzraudzības likums u.c.,  

Papildliteratūra: 
1. Rurāne M, BeĜčikovs J. Menedžments. R., 1999. 
2. Поповб Ляпунов и др. Cборник бизнес планов М.: КНОРУСБ 2004.- 336 С. 
3. Поповб Ляпунов и др. Бизнес- планирование М.: Финансы и статистикаб 2003.- 670 с. 
4. Баринов В.А. Бизнес- планирование М.: Форум-инфра-Мб 2004.- 271 c 
5. Тэлман П.Н. Малый бизнес М.: Юнитиб 2004.- 287 с. 
6. Rurāne M. UzĦēmējdarbības pamati. R., 1997. 
7. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība. R., 1997. 
8. Špoăis K., Mihejeva L., Ruskule S., u.c. Politika, stratēăija un vadīšana lauku 

uzĦēmējdarbībā, Ozolnieki 1999. 
9. VedĜa A., UzĦēmējdarbības kurss. R., 2000 
10. Mazā biznesa kurss, autoru kolektīvs, Jumava, R., 2002 
11. Šėiltere D. Vadīšanas pamati. Rīga, 1994. 
12. Kehre M. Peronālmenedžments uzĦēmumā. Biznesa augstskola “Turība”, Rīga , 2004. 
13. Līdumnieks A. Vadīšana, izdevniecība Ogre. 1994. 
14. Spulle Ā.A. Praktiskais personālmenedžmets. Biznesa augstskola Turība, Rīga. 2004. 
15. Vitkovskis J. Praktisko darbu krājums vadības teorijā. SIA “Izglītības soĜi”, Rīga, 2004. 
16. Špoăis K., Mihejeva L, Ruskule S. Plēsums J. Politika, stratēăija un vadīšana lauku  

uzĦēmējdarbībā. Ozolnieki, 1998. 
17. http://www.riski.lv/ 
18. Komercdarbības uzsācēju un komersantu portāls - http: //www.mazaisbizness.lv/ 
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19. Starptautiskā neatkarīgā informācijas aăentūra - http://www.bbi.lv/  
20. Latvijas garantija aăenrūras - http://www.lga.lv/ 
21. Finanšu un kapitāla tirgus komisija - http://www.fktk.lv/  
22. Latvijas banka -http://www.bank.lv/  
23. LR Ekonomikas ministrija //http:// www.em.gov.lv 
24. LR UzĦēmumu reăistrs// http://www.ur.gov.lv 
25. Valsts reăionālās attīstības aăentūra// http://www.vraa.gov.lv 
26. LR Vides ministrija// http://www.vidm.gov.lv 
27. LR Zemkopības ministrija// http://www.zm.gov.lv 
28. Lauku atbalsts dienests// http://www.lad.gov.lv 
29. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs/ http://www.ptac.gov.lv 
30. ES struktūrfondi // http://www.esfondi.lv 
31. Latvijas ZaĜais punkts // http://www.zalais.lv 
32. Latvijas tūrisma attīstības valsts aăentūra // http://www.tava.gov.lv 
33. Latvijas eksporta un importa direktorija // http://www.exim.lv 
34. Tūrisma portāls http://www.latviatourism.lv 
35. Latvijas investīciju un attīstības aăentūra http://www.liaa.gov.lv 
36. LR Konkurences padome  http:// www.competition.lv  

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Vadības grāmatvedība – 2 KP 
 
Mag. oec. S. Kozlovska, mag. sc. oec. T. Rozentāle 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Izzināt un apgūt visu ar ražošanu saistīto izmaksu uzskaiti, datu analīzi un dažādu paĦēmienu 
apguvi pašizmaksas kalkulācijas noteikšanā atkarībā no paredzētā aprēėina izmantošanas, kā arī  
izmaksu informācijas pareizu interpretēšanu, lēmuma pieĦemšanas ekonomiskā pamatojuma 
metodiku. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Nodrošināt izmaksu uzskaiti pašizmaksas aprēėināšanai un cenu noteikšanai.  
2. Prast pielietot dažādas pašizmaksas kalkulācijas metodes.  
3. Sagatavot grāmatvedībā pieejamo informāciju uzĦēmuma vadībai īstermiĦa un ilgtermiĦa 

rakstura lēmumu pieĦemšanai.  
4. Sagatavot un iesniegt tekošos pārskatus vadībai.  
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst: mikroekonomika, grāmatvedības pamati, uzĦēmējdarbība, uzĦēmuma finanšu 
pārvaldība. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Vadības grāmatvedības uzdevumi un izmaksu uzskaites pamatjēdzieni, izmaksu veidi 
Izprast izmaksu klasifikāciju atbilstoši vadības grāmatvedības uzdevumu izpildei. 
4.1.2. Kalkulēto izmaksu veidu raksturojums un principi 
Izprast kalkulēto izmaksu nozīmi produkta pašizmaksas aprēėiniem. 
Jāprot noteikt kalkulētās izmaksas. 
4.1.3. Pašizmaksas kalkulācija 
Jāprot aprēėināt produkta pašizmaksa, pielietojot dažādas aprēėina metodes. 
4.1.4. Lēmumu pieĦemšanai svarīgo izmaksu un ieĦēmumu noteikšana 
Izprast lēmumu pieĦemšanas procesu.  
Jāprot noteikt un aprēėināt svarīgās un nesvarīgās izmaksas vadības lēmumu pieĦemšanai. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Vadības grāmatvedības uzdevumi un izmaksu uzskaites 
pamatjēdzieni, izmaksu veidi 
Vadības grāmatvedības būtība, mērėi, uzdevumi, principi. 
Vadības grāmatvedības un finanšu grāmatvedības kopīgās un 
atšėirīgās pazīmes.  
Izmaksu uzskaites uzdevumi, principi, klasifikācijas pašizmaksas 
aprēėinos: izmaksu klasifikācija atkarībā no attiecinājuma uz 
izmaksu nesējiem; izmaksu klasifikācija atkarībā no izmaiĦām 

10 2 
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ražošanas apjomā; funkcijām un rakstura, attiecinājuma uz 
izmaksu nesējiem pēc izmaksu vadīšanas līmeĦiem un citi 
izmaksu klasifikācijas veidi.  
Izmaksu uzskaite pa izmaksu jomām un vietām. Izmaksu vietu 
izdalīšana uzskaitē atkarībā no uzĦēmuma ražošanas 
organizācijas. 
2. Kalkulēto izmaksu veidu raksturojums un principi 
Kalkulatorisko izmaksu uzdevumi un veidi: pamatlīdzekĜu 
kalkulatoriskais nolietojums, aizĦēmumu kalkulatoriskie procenti, 
kalkulatoriskais risks, kalkulatoriskās papildizmaksas,  
uzĦēmuma kalkulatoriskā alga, īres un nomas kalkulatoriskā 
maksa. Pamatdarbības rezultāta norobežošana no uzĦēmuma 
kopējā darbības rezultāta – materiālie izdevumi un ieĦēmumi: 
izmaksas un atdeve; izmaksu korekcija ar kalkulatoriskajām 
izmaksām. 

6 2 

3. Pašizmaksas kalkulācija 
Ražošanas un pilnās pašizmaksas kalkulācijas pielietojums. 
Vispārējo ražošanas izmaksu uzskaites principi.  
Ražošanas struktūras ietekme uz kalkulācijas metodes izvēli.  
Izmaksu nesēju vienības pašizmaksas aprēėinu uzdevumi, 
metodes - kalkulācija ar dalīšanu; ar izslēgšanu, ar pieskaitījuma 
likmēm un kalkulācija ar ekvivalences skaitĜiem.  
Vispārējo izmaksu sadales paĦēmieni. 
Produkcijas vai pakalpojumu cenu kalkulācija. Cenu kalkulācija. 
Piedāvājuma kalkulācija, starpkalkulācija  un pēckalkulācija.  
Pašizmaksas kalkulācija – pilna pašizmaksas kalkulācijas, 
mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācijas, procesa pašizmaksas 
aprēėināšana. 

12 2 

4. Lēmumu pieĦemšanai svarīgo izmaksu un ieĦēmumu 
noteikšana 
Lēmumu pieĦemšanas process. Lēmumu veidu un kvalitatīvo 
faktoru raksturojums. Lēmumu pieĦemšanai svarīgo un nesvarīgo 
izmaksu noteikšana.  

4 2 

Kopā 32 8 
 

4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  1 1*    
Semināri un patstāvīgie darbi  1 1*    
Kopā  2 2*    
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi.  
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5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Pilna laika studijās: 
Praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs vai 
ieskaitīts/neieskaitīta); tematiskie kontroldarbi (ieskaites) (novērtējums ballēs); eksāmens 
(novērtējums ballēs). 

Semestra vērtējumu veido:  
patstāvīgais darbs 55 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 45% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 40% 
eksāmena vērtējums 60% 

Nepilna laika studijās: 
Praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs vai 
ieskaitīts/neieskaitīta); obligātais kontroldarbs (ieskaites) (novērtējums ballēs); eksāmens 
(novērtējums ballēs). 

Semestra vērtējumu veido:  
patstāvīgais darbs 55 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 45% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 40% 
eksāmena vērtējums 60% 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 
1. Vītola Ī, Soopa A. Vadības grāmatvedība. – Jelgava: LLU, 2002 .-178 lpp. 
2. Pelšs A. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija Rēzekne: Rēzeknes Augstskola izd., 

2000-232 lpp. 
3. AlsiĦa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati-Rīga: izd. “RaKa” 2000-

179 lpp. 
4. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija /Lekciju kurss. Rīga: izd “Grāmatvedis”, 

1996.-134 lpp. 
5. UzĦēmuma grāmatvedība un pašizmaksas aprēėināšana. (sast. J.Benze, S.Dreimane, 

T.Rozentāle, E.Vēvers). SIA “Grāmatvedis” 1993. 
Papildliteratūra 
1. Benze J. Finansu grāmatvedība. SIA “Grāmatvedis”. 1995. 
2. Frolova L. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana.- Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

1999.-309 lpp. 
3. Pelšs A. Izmaksu analīze lēmumu pieĦemšanai- Rēzekne: Rēzeknes Augstskola izd., 1999-126 

lpp. 
4. Pelšs A. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija Rēzekne: Rēzeknes Augstskola izd., 

2000-232 lpp. 
5. Rurāne M. Ražošana. – Rīga: Turības mācību centrs, 1997.- 74 lpp. 
6. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība.- Rīga: Turības mācību centrs, 1997.-255lpp. 
7. Vadības grāmatvedība 1.d. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Rīga: Ernst&Young. 

1995.-135 lpp. 
8. Vadības grāmatvedība 2.d.Lēmumu pieĦemšana. Rīga: Ernst&Young. 1995.-102 lpp. 
9. Vadības grāmatvedība 3.d. Lēmumu pieĦemšana, kontrole un plānošana. Rīga: Ernst&Young. 

1995.-95 lpp. 
10. Vadības grāmatvedība  4.d. Jautājumi un atbildes.  Rīga: Ernst&Young.izd.  LR Finanšu 

ministrija, 1995.-105 lpp. 
11. Zinības  vadītājam.vārdnīca. izstādājis autoru kolektīvs Rīga:Zinātne, 2003. – 480 lpp. 
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12. Codification of Governmental accountig and Financial Reporting standards. – Stamford, 1987.-
514 P 

13. Horigen Charls. Cost accounting. – Prentice Hall, 1994.-969 P. 
14. Matz A Cost accounting: Planning and Control, - Prentice Hall, 1984.-786 P 
15. Eisele Wolfang. Tehnik des betrieblichen Rechnungswesens. – Verlag Franz Vahlen, Munchen, 

1993.-S 1082 
16. Gods U.  Mikorekonomika. 1.; 2.daĜas. R: Turība, 2000. 
17. Nešpors J. Ievads mikroekonomikā, R.; RTU 
18. Malderis G. Revīzija un audits. R.: Turība, 2000. – 88 lpp. 
 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Finanses un kredīts – 2 KP 
 
Mag. oec. M.LazdiĦa, mag. oec. M. Grandāne 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt pamatzināšanas par finanšu, banku, budžeta sistēmu valstī, kā arī kredītu un investīciju 
veidiem.    
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
Iepazīties ar LR finanšu sistēmu, budžeta sistēmu, gūt zināšanas par uzĦēmuma finansēšanu ar 
aizĦemto kapitālu u.c. finansēšanas formām, par dažādu palīdzības fondu un mērėprogrammu 
izmantošanu uzĦēmējdarbībā.  
Iepazīties ar bankas funkcijām un kredītiestāžu darbības rādītājiem. 
Apgūt investīciju projektu efektivitātes novērtēšanu.  
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Pirms tam tiek apgūta mikroekonomika un makroekonomika, uzĦēmējdarbība. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. LR finanšu sistēma, tās struktūra un pārvalde. Valsts finanšu kontrole. 
Jāizprot valsts finanšu sistēma, funkcijas, kontrole. Jāpārzina finanšu tirgus un tā galvenie 
dalībnieki. 
4.1.2. LR banku sistēma. 
Jāpārzina LR banku sistēma.  
4.1.3. Valsts un pašvaldību budžets. 
Jāsaprot valsts un pašvaldību budžeta sistēma, veidošanās kārtība, izlietojums. 
4.1.4. Kredīta finansēšana. 
Jāpārzina kredīta piesaistīšanas nosacījumi Latvijas komercbankās, pieejamie kredīta veidi 
uzĦēmumiem un to atmaksāšanas pamatformas. 
4.1.5. Investīcijas. 
Jāmāk analizēt un novērtēt investīciju efektivitāti. Jāprot aprēėināt diskontētos rādītājus. 
4.1.6. Palīdzības fondi uzĦēmējdarbībā. 
Jāiegūst priekšstats par palīdzības fondu piedāvājumu uzĦēmējdarbībā, finansējuma saĦemšanas 
nosacījumiem.  
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. LR finanšu sistēma, tās struktūra un pārvalde. Valsts 
finanšu kontrole. 
Finanšu funkcijas un to raksturojumu. Finanšu sistēma, pārvalde, 
kontrole un politika. Finanšu tirgus un tā dalībnieki. 

2 2 

2. LR banku sistēma. 
Latvijas Banka, komercbankas, krājaizdevumu sabiedrības, to 

6 2 
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darbības veidi un darbības pamatrādītāji. Seminārs par LR 
komercbankām, to darbību. 
3. Valsts un pašvaldību budžets. 
Budžeta sistēma, tās funkcijas. LR likums par budžetu un finanšu 
vadību. Budžeta sagatavošana, apstiprināšana un izpilde. 
Seminārs par valsts budžetu, tā veidošanos un izmaiĦām.  

4 2 

4. Kredīta finansēšana. 
Kredīta finansēšanas jēdziens, būtība. Kredītspēja, kredīta Ħēmēja 
novērtēšana, risks. Kredīta piesaistīšanas noteikumi. Kredīta 
garantiju veidi. Bankas kredīta veidi, atmaksāšanas pamatformas. 
Īpašas finansēšanas formas: līzings, faktorings, komerciālais 
(piegādātāja) kredīts. 

8 2 

5.Investīciju jēdziens un loma uzĦēmējdarbībā.  
Investīciju klasifikācija un struktūra. UzĦēmuma investīciju 
politika. Investīciju plānošana. Investīciju projektu efektivitātes 
novērtēšana: projektu novērtēšanas nediskontētie rādītāji; 
projektu novērtēšanas diskontētie rādītāji. Investīciju lēmumu 
pieĦemšana nenoteiktā situācijā. 

6 2 

6. Palīdzības fondi uzĦēmējdarbībā. 
Subsīdijas. Fondi. Ārzemju finansējumi. ESF, ERAF finansējumi 
mērėa programmām u.c. 

2  

Ieskaite  2 
Kopā 28 12 
 

4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2 gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  1 1*    
Semināri un patstāvīgie darbi  1 1*    
Kopā  2 2*    
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām semināros, risināti 
uzdevumi un testi, rakstīti kontroldarbi un studiju darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Tematiskie kontroldarbi un semināri; pētījuma novērtējums (ballēs). 
Ieskaites nosacījumi: tematisko kontroldarbu pozitīvs vērtējums (ballēs); sekmīga uzdevumu 
risinājuma vērtējums (ballēs vai ieskaitīts/neieskaitīts); pētījuma vērtējums (ballēs). Ieskaites 
novērtējums (ballēs). 
Semestra vērtējumu veido: 
 Patstāvīgais darbs      60 % 
 Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri  40 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums    50 % 
 Ieskaites vērtējums    50 % 
Nepilna laika studijās: 
Semestra vērtējumu veido: 
 Studiju darbs (vērtējums ballēs)   60 % 
 Ieskaite ar vērtējumu ballēs     40 % 
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Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums    50 % 
 Ieskaites vērtējums    50 % 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Kutuzova O. Finanses un kredīts, R.: BAT, 2004. 
2. Rūrāne M. UzĦēmuma finansu vadība. Turības mācību centrs. Rīga, 1997.g. 

Papildliteratūra 
1. Rūrāne M. Finansu pārvaldība. Latvijas izglītības fonds. 2001.- 282 lpp.  
2. Rurāne M. UzĦēmuma finanses. R.: Jumava, 2007.- 266 lpp. 
3. Zaiceva J. Līzings, uzskaites un nodokĜu aplikšanas problēmas. Rīga, 1998. 
4. Briede I., LiepiĦa R. Banku noguldījumi un aizdevumi, to raksturojums un kontrole. 

Turības mācību centrs, 1997. 
5. Briede I. Banku finansu pakalpojumi. Turības mācību centrs, 2000. 
6. Dzintare Z. Banku grāmatvedība. Turības mācību centrs, 1999.- 152lpp. 
7. Kudlinska M. Komercbanku riski un to atbilstība pašu kapitālam./ Datorzinību centrs, 

2005.- 296 lpp. 
8. Vaidere I. Banku sistēmas attīstība Latvijā 1987- 1997./ LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 

104 lpp. 
9. Saksonova S. Banku darbība Latvijas Komercbanku asociācija, 2006. –197 lpp. 
10. Машарский А. Финансовые риски.- Рига, 2005.-99с. 
11. Jakušonoka I.Vērtspapīru tirgus un finansu investīciju vadība I. d., Jelgava, 2001.- 180 lpp. 
12. Rupeika – Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Datorzinību centrs. 2003.- 160 lpp. 
13. Naudas, kredīta un nodokĜu politika. LU EVF zinātniskie raksti 1998. – 220 lpp. 
14. Ducmane K., VēciĦš Ē. Nauda Latvijā. Latvijas Banka, 291 lpp. 
15. Gončarovs G. Finansu teorija. Rīga. 2000. – 110 lpp. 
16. Ekonomikas un finanšu vārdnīca.- R.: Norden AB, 2003.- 514 lpp. 
17. Elder Alexander. Trading for a Living. 1993. 
18. Найман Э. –Л. Малая энциклопедия трейдера.- К.,1999. 
19. Суворов С. Г. Азбука валютного дилинга. – СПб., 1998. 
20. Деньги, кредит, банки. Финансы и статистика.-2004.- 460 стр. 
21. Чернов В.А. Инвестиционная стратегия. Юнити. Москва. 2003.- 158 стр. 
22. Орлова Е.Р. Инвестиции. Курс лекций. Омега – лю. Москва. 2003.- 193 стр. 

Normatīvie materiāli 
1. Likums par budžetu un finanšu vadību  
2. Likums par valsts budžetu // 2007., 2008., 2009. u.c. 
3. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga, EM. 
4. Likums par Latvijas Banku  
5. Kredītiestāžu likums  
6. Likums par krājaizdevu sabiedrībām // www.likumi.lv 
7. http://www.rfb.lv 
8. http://www.lcd.lv 
9. http://www.fktk.lv 
10. http://www.bank.lv 
11. http://www.bankasoc.lv 

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
Projektu sagatavošana un vadība – 2 KP 

 
Mag. math, Mag.sc.comp. R.GlaudiĦš 
 
1. Studiju priekšmeta mērėi 
Vispārējais mērėis: radīt priekšstatu par projektu būtību, nozīmi lomu un veidiem finansu līdzekĜu 
piesaistīšanā 
Specifiskais: Izstrādāt un sagatavot projekta pieteikumu 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
2.1.  Iepazīties ar projektu izstrādes un realizēšanas teorētiskajiem pamatiem (jēdzieni, definīcijas, 
veidi u.c.) 
2.2.  Veikt projekta izstrādi (ideja, pamatojums, mērėis, uzdevumi, aktivitātes, riski, budžets u.c.) 
2.3. Sagatavot un noformēt projekta pieteikumu 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, matemātikā, jāprot strādāt ar datortehniku.  
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1.  Projekta jēdziens (pazīmes, definīcija, nozīme, loma u.c.) 
Apgūtas metodes projekta idejas izstrādei. Apgūta projektu identifikācija atbilstoši pazīmēm un 
definīcijai, veikta projektu ideju nozīmīguma vērtēšana. Ir apzinātas finansējuma piesaistes iespējas 
izmantojot projektus. 
4.1.2. Projekta izstrāde 
Atbilstoši noteiktajām prasībām veikta projekta izstrāde: veikta projekta idejas izvēle un tās 
pamatojums, veikta projekta aktivitāšu plānošana, veikta budžeta plānošana, u.c. 
4.1.3. Projekta pieteikuma sagatavošana un noformēšana 
Atbilstoši izvēlētajai formai sagatavots un noformēts projekts, izveidota tā prezentēšana, veikta tā 
prezentācija. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Ievads 
Projekta vadīšana un veidi. Projekta vadīšanas vēsture. Projekta 
dzīvescikls un parametri. Pārrunas ar projekta saĦēmēju par tā 
kvalitātes prasībām. 
Patstāvīgais darbs: Izstrādāt projekta ideju, kurai rakstīs projektu, 
pamatot to. Novērtēt savas projekta vadītāja spējas. 

2  

2. Projekta identifikācija 
Ar ko sākas projekts. Dalības/ līdzdalības analīze. Problēmu 
analīze. SVID analīze. Alternatīvu (stratēăiju) analīze. Prāta vētra 
un projekta idejas sākums. Izvēlētās stratēăijas analīze. 
Praktiskie darbi: Izstrādāt projekta identifikācijas pasākumu 

8  
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plānu un veikt problēmu analīzi grupā veidotam projektam. 
Patstāvīgais darbs: Izstrādāt projekta identifikācijas pasākumu 
plānu un veikt problēmu analīzi savam veidotam projektam. 
3. Projekta plānošana 
Projekta rādītāju plānošana. Plānošanas soĜi. Kvalitātes 
plānošana. Projekta darba uzdevuma izstrādāšana. Projekta 
aktivitāšu modelēšana. Projekta laika plānošana. Diagrammu 
izstrādāšana (GANTT, PERT, laika). Izmaksu  plānošana. 
Praktiskie darbi: (izmantojot grupā veidoto projektu) Izstrādāt 
projektam darba uzdevumu. Veikt projekta aktivitāšu 
modelēšanu. Veikt projekta laika plānošanu. Izstrādāt  projektam 
nepieciešamo diagrammu modeĜus. Aprēėināt projekta realizācijai 
nepieciešamās izmaksas. 
Patstāvīgais darbs: Veikt visas projekta plānošanas darbības 
savam iecerētajam projektam. 

8  

4. Plāna realizēšana 
Norišu attīstības kontrole (standartu noteikšana, kontroles punktu 
identifikācijas karte, projekta kontroles tabula, robežstabu tabula). 
Projekta gaitas pārraudzīšana 
Praktiskie darbi: Izstrādāt plāna kontroles punktu identifikācijas 
karti. Izstrādāt projekta budžeta kontroles tabulu. 
Patstāvīgais darbs: Analoăiski ar klasē veikto darbu, izstrādāt 
plāna kontroles identifikācijas karti un projekta budžeta kontroles 
tabulu. 

6 2 

5. Projekta pabeigšana 
Projekta sekmīga pabeigšana. Projekta pabeigšanas analīze. 
Praktiskie darbi: Izstrādāt projekta pabeigšanas analīzes shēmu 
grupā rakstāmajam projektam. 
Patstāvīgais darbs: Izstrādāt projekta pabeigšanas analīzes shēmu 
individuāli rakstāmajam projektam. 

4  

6. Projekta novērtēšana 
Projekta novērtēšanas forma. Projekta vadītāja pašpārbaude. 
Praktiskie darbi: Izstrādāt projekta novērtēšanas formu. 
Patstāvīgais darbs: Izstrādāt projekta novērtēšanas formu savam 
veidotajam piemēram. 

4 6 

Kopā 32 8 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  1 0,5* 0,5*   
Semināri un patstāvīgie darbi  1 0,5* 0,5*   
Kopā  2 1 1   
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi, uzrakstīts un aizstāvēts projekts konkrētai juridiskai personai.  
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5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs); tematiskie kontroldarbi 
(novērtējums ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). 
VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 30% no kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 70% no 
patstāvīgā darba vērtējuma.  
GALĪGO VĒRTĒJUMU sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES -  40%, IESKAITES 
VĒRTĒJUMS - 60%. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Projektu vadība. Harvard Buiness Review on. Lietišėās informācijas dienests, 2007. 
2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam, R: Valters un 

Rapa,2004  
3. Projektu vadīšana studijām un biznesam, Rīga, LU, 2001. 
4. Uzulāns J. Projektu vadība, R: Jumava, 2004. 

Papildliteratūra 
1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas, R.:Latvijas izglītības fonds. 
2. Beėeris E. Palīgs mācību pētnieciskajā darbā R.: RTU, 2003.- 44 lpp. 
3. Hanss D.Litke, Jonka Kunova, Projektu vadība NOVO, 2003. -26 lpp. 
4. Harward business review, Inovatīva domāšana, R.: Lietišėās informācijas dienests, 2008.- 

203 lpp. 
5. Harward business review, Lēmumu pieĦemšana R.: Lietišėās informācijas dienests, 2007.- 

194 lpp. 
6. KalniĦa R. Projektu vadīšana – no idejas līdz realizēšanai, Rīga, Latvijas pašvaldību mācību 

centrs, 1999. 
7. Klauss A.u.c. Pārvaldību tehnoloăijas, R.: Mediju nams, 2003.- 240 lpp. 
8. Kā piesaistīt līdzekĜus projektu realizācijai, KVIC “Kalnmiža”, 2001. 
9. Mikose M. Informāciju tehnoloăiju projekts uzĦēmumā, Turība Biznesa augstskola, 2006. - 

242lpp. 
10. Reiters V. Kailā patiesība par projektu menedžmentu, R.: Vaidelote, 2004.- 196 lpp. 
11. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākĜos. Microsoft Office Project R.: SIA 

"Drukātava", 2007. -102 lpp. 
12. Volkova T., VērdiĦa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu apstākĜos, Rīga: 

Banku augstskola, 2001. 
 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Finanšu grāmatvedība – 7 KP 
 
Mag. oec. M.Grandāne, mag. sc. oec. T.Rozentāle 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt finanšu operāciju pilnu uzskaiti un finanšu pārskatu sastādīšanu ievērojot LR likumus un 
citus normatīvos aktus grāmatvedības jomā. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Iegūt zināšanas saimniecisko darījumu dokumentālā noformēšanā. 
2. Prast uzskaitīt uzĦēmumu saimnieciskos darījumus, pielietojot grāmatvedības kontus un 

divkāršo ierakstu, kā arī pielietot citus grāmatvedības paĦēmienus.  
3. Prast izveidot grāmatvedības sistēmu un sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus.  
4. Prast sastādīt uzĦēmumu gada pārskatu. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst mikroekonomika, makroekonomika, uzĦēmējdarbība, grāmatvedības pamati, 
tiesību pamati, nodokĜu un nodevu sistēma. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Ievads  
Jāsaprot uzĦēmuma grāmatvedības organizācijas sistēma. 
4.1.2. Naudas līdzekĜu uzskaite 
Jāprot veikt skaidras un bezskaidras naudas plūsmas uzskaiti un kontroli.  
Jāprot uzskaitīt, reăistrēt, iegrāmatot, naudas līdzekĜus. 
Jāprot izveidot naudas darījumu uzskaites noteikumus. 
4.1.3. Norēėinu ar debitoriem un kreditoriem uzskaite 
Jāprot uzskaitīt, novērtēt, reăistrēt, iegrāmatot, kontrolēt debitoru un kreditoru parādus. 
Jāprot sastādīt norēėinu ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, ar uzĦēmuma darbiniekiem 
un dalībniekiem, debitoriem uzskaites noteikumus.  
4.1.4. Darba un darba algas uzskaite  
Jāprot aprēėināt, uzskaitīt un pārbaudīt darbiniekiem algas, slimības un atvaĜinājuma naudas 
samaksu. 
Jāprot veikt un pārbaudīt norēėinu ar darbiniekiem par darba samaksu sintētisko un analītisko 
uzskaiti. 
4.1.5. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite 
Jāprot uzskaitīt un iegrāmatot darījumus ar ilgtermiĦa ieguldījumiem un to nolietojuma 
aprēėināšanu un iegrāmatošanu. 
Jāprot sagatavot ilgtermiĦa ieguldījumu lietderīgās lietošanas laikus un to noteikšanas principus, 
vērtības noteikšanas kritērijus. 
4.1.6. Krājumu uzskaite 
Jāprot uzskaitīt, reăistrēt, iegrāmatot un novērtēt darījumus ar krājumiem.  
Jāprot sastādīt krājumu un gatavo ražojumu, preču un pakalpojumu pārdošanas noteikumus. 
4.1.7. Nākamo periodu izmaksu uzskaite 
Jāprot uzskaitīt, reăistrēt un iegrāmatot nākamo periodu izdevumus.  
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4.1.8. IeĦēmumu uzskaite 
Jāprot uzskaitīt, reăistrēt un iegrāmatot ieĦēmumus.  
Jāprot sagatavot ieĦēmumu klasifikācijas principus un uzskaites noteikumus. 
4.1.9. Izdevumu uzskaite 
Jāprot uzskaitīt, reăistrēt un iegrāmatot izdevumus.  
Jāprot sagatavot izdevumu klasifikācijas principus un uzskaites noteikumus. 
4.1.10. Finansiālo rezultātu uzskaite 
Jāprot aprēėināt un uzskaitīt peĜĦu vai zaudējumus. 
Jāprot veikt kontu slēguma ierakstus gada beigās.  
4.1.11. Kapitāla, rezervju un uzkrājumu uzskaite 
Jāprot veikt pašu kapitāla, rezervju un uzkrājumu uzskaiti. 
Jāprot noteikt nepieciešamo uzkrājumu apjomu un iegrāmatot to izmaiĦas. 
Jāprot sastādīt pašu kapitāla uzskaites noteikumus. 
4.1.12. Gada pārskats 
Jāprot sagatavot finanšu pārskats atbilstoši Gada pārskatu likumam un LGS un citiem 
normatīvajiem aktiem. 
4.1.13. Grāmatvedības darba organizācija 
Jāprot sagatavot grāmatvedības nolikumu un sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Ievads  
Grāmatvedības organizāciju regulējošie normatīvie akti. Finanšu 
grāmatvedības uzdevumi. Grāmatvedības principi, pieĦēmumi, to 
skaidrojums. LGS un SGS, to pielietojums. 

2 - 

2. Naudas līdzekĜu uzskaite 
Uzskaites objekta ekonomiskais raksturojums. Uzskaites 
uzdevumi. Kases operāciju uzskaites noteikumi. Kases operāciju 
dokumentālā noformēšana, reăistrācija. Raksturīgākā kontu 
korespondence par darījumiem skaidrā naudā. Skaidrā naudā 
veikto darījumu deklarēšanas noteikumi. Norēėinu konta 
atvēršana, tam nepieciešamie dokumenti. Norēėinu operācijas no 
norēėinu kontiem. Norēėinu, valūtas un citi konti bankās. Bankas 
kontu izraksti. Bankas operāciju uzskaites kontu raksturojums, 
kontu korespondence. Pārējo naudas līdzekĜu uzskaite. Naudas 
līdzekĜu uzskaites reăistri. LGS Nr.2 “Naudas plūsmas pārskats”. 
Kases operāciju dokumentācija, kontēšana un reăistrācija. Bankas 
operāciju dokumentācija, kontēšana un reăistrācija. Naudas 
darījumu uzskaites noteikumu izstrādāšana dotajam uzĦēmumam. 
Seminārs par naudas līdzekĜu uzskaiti.  

14 2 

3. Norēėinu ar debitoriem un kreditoriem uzskaite 
Norēėinu attiecību veidošanās uzĦēmējdarbībā, to ekonomiskais 
saturs un uzskaitē pieĦemtā klasifikācija. Debitoru parādu rašanās 
veidi, dokumentācija, novērtēšana, uzskaitē pielietojamie konti, to 
raksturojums, raksturīgākā kontu korespondence. Norēėinu ar 
debitoriem analītiskās uzskaites organizācija, debitoru samaksas 
uzskaite, samaksas termiĦu ievērošana, reăistri. Norēėinu 
personas. Darbinieku komandējumu un darba braucienu 
izdevumi. Kreditoru parādu veidošanās gadījumi, noteiktā 
klasifikācija, uzskaites kontu raksturojums, raksturīgākā kontu 

12 2 
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korespondence, dokumentācijas uzskaite par saistību veidošanos 
un dzēšanu. Norēėinu ar kreditoriem analītiskās uzskaites 
organizācija un reăistri. Debitoru un kreditoru parādu 
saimniecisko operāciju dokumentācija, kontēšana un reăistrācija. 
Norēėinu ar uzĦēmuma darbiniekiem un dalībniekiem uzskaites 
noteikumu izstrādāšana dotajam uzĦēmumam. Norēėinu ar 
piegādātājiem un darbuzĦēmējiem (pakalpojumu sniedzējiem) 
uzskaites noteikumu izstrādāšana. Seminārs par debitoru un 
kreditoru parādiem un komandējumiem.  
4. Darba un darba algas uzskaite 
Darba samaksas formas un to pielietojums, dokumentālā 
noformēšana. Pamatalga un papildalga, to noteikšanas normatīvie 
akti, aprēėināšanas metodika. Ieturējumi no darba algas, 
normatīvie akti to regulēšanai. Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātie maksājumi no darbinieku ienākumiem, likmes, obligāto 
iemaksu aprēėināšana, ieskaitīšana un ziĦošana. Algas nodoklis, 
apliekamie un neapliekamie ienākumi, nodokĜa aprēėināšanas 
metodika, uzskaite, maksāšanas kārtība un pārskati. Darba, darba 
samaksas dokumentācija, reăistrācija. Darba devēja pienākumi. 
Norēėinu par darba algu un ieturējumiem uzskaites kontu 
raksturojums, kontu korespondence. Seminārs par darba, darba 
algas un tai pielīdzināto maksājumu, ieturējumu no darba 
ienākumiem noteikšanu, dokumentu sastādīšanu, saimniecisko 
operāciju kontēšanu un reăistrēšanu. NodokĜu pārskatu 
sagatavošana. Norēėinu ar uzĦēmuma darbiniekiem un 
dalībniekiem uzskaites noteikumu izstrādāšana. 

12 2 

5. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite 
Uzskaites objekta raksturojums un klasifikācija. LGS Nr.7 
“PamatlīdzekĜi”. Nemateriālo aktīvu sastāvs, vērtības 
norakstīšanas metodes, uzskaites kontu raksturojums, 
dokumentācija, raksturīgākā kontu korespondence, analītiskā 
uzskaite. PamatlīdzekĜi, to klasifikācija, novērtēšana, atlikuma jeb 
bilances vērtības noteikšana. PamatlīdzekĜu uzskaites kontu 
raksturojums. PamatlīdzekĜu pieĦemšanas (iegādes, celtniecības, 
rekonstrukcijas, izgatavošanas) ekspluatācijā kārtība, 
dokumentācija, kontu korespondence. PamatlīdzekĜu uzskaite, ja 
izmantoti ES fondu saĦemtie līdzekĜi. PamatlīdzekĜu nolietojuma 
aprēėināšanas metodes saĦemšanas, kalpošanas ilguma 
noteikšanas principi, nolietojuma uzskaites reăistri, nolietojuma 
uzskaites kontu raksturojums, kontu korespondence. IlgtermiĦa 
ieguldījumu individuālā uzskaite. PamatlīdzekĜu izslēgšanas 
kārtība, dokumentācija, kontu korespondence. Nomāto 
pamatlīdzekĜu uzskaites īpatnības. Seminārs par IlgtermiĦa 
ieguldījumiem, līzingu un tā darījumiem. IlgtermiĦa finanšu 
ieguldījumu klasifikācija, uzskaites kontu raksturojums, kontu 
korespondence un analītiskā uzskaite. PamatlīdzekĜu 
pieĦemšanas, izslēgšanas un nolietojuma aprēėina dokumentācija, 
kontēšana un reăistrācija. PamatlīdzekĜu lietderīgās kalpošanas 
laika noteikšanas principu un ilgtermiĦa ieguldījumu vērtības 
noteikšanas kritēriju izstrādāšana dotajam uzĦēmumam. 

16 4 

6. Krājumu uzskaite 
Uzskaites objekta raksturojums un klasifikācija. Krājumu 
novērtēšanas metodes. Krājumu uzskaites metodes. Krājumu 

14 3 
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uzskaites kontu raksturojums, kontu korespondence par kustību, 
pielietojot nepārtrauktās un periodiskās inventarizācijas metodes. 
Materiālo vērtību saĦemšanas, izsniegšanas uzskaites 
dokumentācija, analītiskā uzskaite un reăistrācija. Gatavās 
produkcijas un nepabeigto ražojumu (pasūtījumu) uzskaites 
īpatnības. Mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu 
ekonomiskais saturs, uzskaites īpatnības, kontu raksturojums, 
kontu korespondence, analītiskā uzskaite. Preču uzskaites 
īpatnības tirdzniecības vietās. Avansa maksājumu par precēm 
uzskaite. Materiālo vērtību kustības saimniecisko operāciju 
dokumentācija, kontēšana un reăistrācija. Seminārs par krājumu 
un gatavās produkcijas uzskaiti. Krājumu norakstīšanas 
noteikumu izstrādāšana noteiktajam uzĦēmumam. 
7. Nākamo periodu izmaksu uzskaite 
Uzskaites objekta ekonomiskais raksturojums, izmaksu veidi. 
Nākamo periodu izmaksu uzskaites konta raksturojums, kontu 
korespondence un analītiskā uzskaite. Izmaksu norakstīšanas 
kārtība. Seminārs par nākamo periodu izmaksu uzskaiti. Izejvielu, 
gatavo materiālu, ražojumu, preču glabāšanas, pārdošanas 
noteikumu izstrādāšana dotajam uzĦēmumam. 

2 1 

8. IeĦēmumu uzskaite 
IeĦēmumi. IeĦēmumi no produkcijas, pakalpojumu un darbu 
realizācijas, to sintētiskā un analītiskā uzskaite. Kontu 
raksturojums, kontu korespondence, to slēgšanas kārtība gada 
beigās. Pārējo uzĦēmuma saimnieciskās darbības un dažādo 
ieĦēmumu uzskaite. Citu periodu un nākamo periodu ieĦēmumu 
uzskaite. IeĦēmumu uzskaite no ES fondu saĦemtajiem 
līdzekĜiem. LGS Nr.6 „IeĦēmumi”. Seminārs par ieĦēmumiem, to 
uzskaiti. Saimniecisko operāciju kontēšana, to iereăistrēšana 
reăistros. IeĦēmumu klasifikācija un uzskaites noteikumu 
izstrādāšana noteiktajam uzĦēmumam. 

6 2 

9. Izdevumu uzskaite 
Izdevumu ekonomiskais raksturojums un klasifikācija, uzskaites 
uzdevumi. Saimnieciskās darbības izmaksu saturs un to uzskaites 
konti. Kontu raksturojums, korespondence un slēgšana. 
Administrācijas izdevumu uzskaite. Preču pārdošanas izdevumu 
uzskaite ražošanas uzĦēmumos. Darba drošības un aizsardzības 
izdevumi, to uzskaite. Izdevumu analītiskās uzskaites organizācija 
pa to veidiem un rašanās vietām finanšu grāmatvedībā. Izdevumu 
uzskaite no ES fondu līdzekĜiem. Seminārs par izdevumiem. 
Saimniecisko operāciju kontēšana, to iereăistrēšana reăistros. 
Izdevumu klasifikācija un uzskaites noteikumu izstrādāšana 
noteiktajam uzĦēmumam.  

6 2 

10. Finansiālo rezultātu uzskaite 
Finansiālo rezultātu ekonomiskā būtība un uzskaites uzdevumi. 
PeĜĦas vai zaudējumu konta raksturojums. PeĜĦas vai zaudējumu 
aprēėina shēmas, to posteĦi un sastādīšanas kārtība pārskata 
perioda beigās. PeĜĦas vai zaudējumu uzskaites grāmatojumi. 
PeĜĦas sadale, sadalītās peĜĦas grāmatojumi. UzĦēmumu 
ienākuma nodokĜa uzskaites konta raksturojums, kontu 
korespondence. Saimniecisko operāciju kontēšana, operāciju 
kontu slēgšana gada beigās, peĜĦas vai zaudējumu aprēėina 
sastādīšana, uzĦēmumu ienākuma nodokĜa deklarācijas 

8 - 
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sastādīšana.  
11. Kapitāla, rezervju un uzkrājumu uzskaite 
Kapitālu uzskaites kontu raksturojums, kontu korespondence, 
grāmatvedības reăistri, analītiskā uzskaite. Rezerves kapitālu 
veidošana, izlietošana, uzskaite, rezerves kontu raksturojums, 
analītiskā uzskaite. Nesadalītās peĜĦas un nesegto zaudējumu 
konta raksturojums, kontu korespondence, uzskaite. Uzkrājumi, to 
veidošanas metodika, izmaiĦas, to uzskaite. Uzkrājums atliktajam 
nodoklim. Uzkrājumu veidošana šaubīgajiem debitoru parādiem, 
uzkrātajam atvaĜinājumam u.c. Seminārs par kapitāliem, 
uzkrājumiem. Saimniecisko operāciju kontēšana par 
pamatkapitāla un rezervju kapitāla uzskaiti. Pašu kapitāla 
uzskaites noteikumu izstrādāšana. Uzkrājumu veidošanas 
aprēėini, kontu korespondence. Uzkrājumu aprēėins atliktajam 
nodoklim, šaubīgo debitoru parādiem, atvaĜinājumam. 

6 2 

12. Gada pārskats 
Gada pārskatu likums, gada pārskata saturs, noteikumi 
sastādīšanai. LGS Nr.1 “Finanšu pārskata sagatavošanas 
pamatnostādnes”. Grāmatvedības darba cikli. Darba tabulas 
sastādīšanas nozīme un metodika. Gada pārskata pielikumi. 
Naudas plūsmas pārskats, tā sastādīšanas metodes. Vadības 
ziĦojums. Revidenta slēdziens. Seminārs par gada pārskatu, tā 
sastāvdaĜām. Gada pārskata ar pieliekumiem sastādīšana 
noteiktajam uzĦēmumam. Statistikas pārskatu sastādīšana 
noteiktajam uzĦēmumam. 

12 4 

13. Grāmatvedības darba organizācija 
Grāmatvedības darba organizācijas nolikuma nepieciešamība, 
saturs un veidošanas principi. Saimniecisko darījumu 
pirmdokumentu un attaisnojuma dokumentu pielietošanas 
noteikumu un dokumentu apgrozības shēmas veidošanas principi, 
nepieciešamība. Seminārs par grāmatvedības darba organizāciju 
uzĦēmumā. Grāmatvedības darba organizācijas nolikuma un 
dokumentu apgrozības shēmas izstrādāšana konkrētam 
uzĦēmumam pēc dotajiem datiem. Grāmatvedības kontu plāna un 
tā apraksta sastādīšana. NodokĜu maksāšanas pārskata un 
deklarācijas iesniegšanas grafiku izstrādāšana noteiktajam 
uzĦēmumam.  
Eksāmens 

2 4 

Kopā 112 28 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  2 1 un 1* 1* 0,5*  
Semināri un patstāvīgie darbi  2 2 un 2* 2* 0,5*  
Kopā  4 3 un 3* 3* 1*  
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, aizpildīti grāmatvedības dokumenti un reăistri gan manuālā 
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veidā, gan izmantojot grāmatvedības datorprogrammas, organizēti semināri un diskusijas par 
grāmatvedības uzskaites tēmām, rakstīti kontroldarbi.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Pilna laika studijās: 
Praktisko darbu novērtēšana (ballēs vai ieskaitīts/neieskaitīts); tematiskie kontroldarbi 
(novērtējums ballēs); ieskaite par semestrī izĦemto vielu (novērtējums ballēs); eksāmens 
(novērtējums ballēs). 
Semestra vērtējumu veido: 
 Patstāvīgais darbs      55 % 
 Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri  45 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums      50 % 
 Eksāmena vērtējums     50 % 
Nepilna laika studijās: 
Semestra vērtējumu veido: 
 Mājas kontroldarbs (novērtējums ballēs) 45 % 
 Ieskaite, eksāmens (novērtējums ballēs)  55 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums     50 % 
 Eksāmena vērtējums     50 % 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Soopa A. u.c. Finanšu grāmatvedība. – RaKa, 2004. – 179 lpp. 
2. Svarinska A. u.c. Finanšu grāmatvedība. – Izglītības soĜi, 2005.  

Papildliteratūra 
1. Januška M. Problēmjautājumi pamatlīdzekĜu uzskaites jomā R.: Merkūrijs LAT, 2008..- 

159 lpp. 
2. Ludboržs A. PamatlīdzekĜu uzskaite R.: Lietišėās informācijas dienests, 2006.- 192 lpp. 
3. Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. R.:Turība, 2002.-172 lpp. 
4. ZariĦa V. Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums, ar un bez atrisinājumiem 
5. Danēviča D. Finansu pārskatu revīzija R.:Turība, 2003.- 123 lpp. 
6. ZariĦa V. Grāmatvedības sistēma. Attīstība, standarti, prasības R.:Turība, 2004.- 263 lpp. 
7. Stiglica L.Finansu grāmatvedības praktikums 
8. Benze J. Finanšu grāmatvedība, zin. redaktors doc. D.Vanags. – Rīga, 1998. – 322 lpp. 
9. Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite (mācību līdzeklis) pirmās daĜas 5.izdevums. – Rīga, 

2001. 
10. Grebenko M. Grāmatvedības uzskaite (mācību līdzeklis) otrās daĜas 4.izdevums. – Rīga, 

2000. 
11. VilciĦa I. Finansu grāmatvedība, uzdevumu krājums. 
12. Andžāne V. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite. – Rīga: LU, 2001. – 47 lpp. 
13. Biėe I. Grāmatvedības praktikums. Mācību palīglīdzeklis. 1996. – 136 lpp. 
14. Brūna L., Kaire L. Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite. – Rīga: LU, 2002. – 97 lpp. 
15. Januška M. Grāmatvedība visiem. – SIA “Inovācija”, 2002. – 84 lpp. 
16. Kaprāne V.  Grāmatvedība.  – Rīga, 1996. – 60 lpp. 
17. Lisenoka N. Grāmatvedības kārtošana tirdzniecībā. – Rīga: SIA “Mamuts”, 1998. – 304 

lpp. 
18. Starptautiskie grāmatvedības standarti, 2000. 
19. Apsīte I. UzĦēmuma gada pārskats. – Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2003. – 366 

lpp. 
20. Būmane I., Ludboržs I. Nemateriālo aktīvu būtība un klasifikācija. – Rīga: Latvijas 

Universitāte, 1999. 
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21. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. – Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 
2003. – 282 lpp 

22. Januška M. Mūsdienu prasības bilances kontu uzskaitei un analīzei.- Merkurijs, - 170 lpp. 
23. Kaire L. Konsolidētais gada pārskats un tā sagatavošanas metodika. – LU, 2003. – 38 lpp. 
24. Ivanova O. Starptautiski finanšu pārskatu standarti. – Merkurijs, -  211 lpp. 
25. Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu eksprtīze.- Turība, 2000. 
26. Januška M. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās. – Merkurijs LAT, - 360 lpp. 
27. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā (praktiskas rekomendācijas 

uzĦēmējiem. – MerkurijsLAT, -141 lpp. 
28. ZariĦa V. Grāmatvedības sistēma, attīstība, standartu prasības. – 2004. – 263 lpp. 
29. Accounting the basis for business decisions. Walter B. Meigs, A.N. Mosich, Charles E. 

Johnson 936 lpp. 
30. Quantitative Methods For Business Decisions. Chapman Hall. Yniversity and Professional 

Division. 1995. – 427 lpp.  
31. Accounting in a Business Context. Chapman Hall. Yniversity and Professional Division. 

1995. – 408 lpp. 
32. Foundation Accounting. DP Publications Limited. Aldine Place. London W 12. 8 W. 1995. 

– 377 lpp. 
33. Schmolke S., Deitermann M. Industrielles Rechnungswesen. – Darmstdt: Winklers Verlag 

Gebruder Grimm, 1993. – 448 lpp. 
34. Гусева Т.,М. Шеина Т. Н. Основы бухгалтерского учёта. Теория, Практика, Тесты. 

Москва, Финансы и статистика.  – 2004. 367 с. 
35. Байга Т. П., Марусенко Е. А., Погорелова Е. В. Теория бухгалтерского учёта. Москва. 

Финансы и статистика. 2004. 128 с. 
Normatīvie materiāli 

1. Bilance // Žurnāls (2x mēnesī), izd. SIA “Lietišėās informācijas dienests”. 
2. Grāmatvedības ABC //  Pielikums (2x mēnesī) pie avīzes “Dienas Bizness”. 
3. Kapitāls // Žurnāls (1x mēnesī). 
4. Latvijas ekonomists // Žurnāls (1x mēnesī). 
5. Latvijas Vēstnesis // Avīze. 
6. Grāmatvedība un ekonomika // Žurnāls 
7. www.likumi.lv 

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

NodokĜi un nodevas – 2 KP 
 
Mag. sc. oec. T.Rozentāle 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Sniegt pamatzināšanas nodokĜu un nodevu normatīvās bāzes pielietošanā, veicot grāmatvedības 
uzskaites darbu. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
1. Prast pielietot LR nodokĜu normatīvo bāzi.  
2. Aprēėināt nodokĜus.  
3. Sastādīt nodokĜu deklarācijas un pārzināt maksāšanas kārtību. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst makroekonomika, mikroekonomika, grāmatvedības pamati, tiesību pamati.  
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. LR nodokĜu sistēma 
Jāizprot Latvijas Republikas nodokĜu un nodevu sistēmu veidojošo elementu normatīvās bāzes 
piemērošanas kārtība. 
Jāprot atrast nepieciešamie datu avoti, informācija un nodokĜu normatīvā bāzē pielietoto jēdzienu 
skaidrojums.  
Jāpārzina nodokĜu maksātāju tiesības un pienākumi, kā arī nodokĜu administrācijas piemērojamie 
kontroles veidi, atbildība par nodokĜu un nodevu uzskaites, maksājumu un deklarēšanas 
pārkāpumiem. 
4.1.2. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi 
Jāizprot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīme, speciālo budžetu veidošanās un 
izlietojums. 
Jāmāk aprēėināt un deklarēt obligātās iemaksas dažādām apdrošināto personu grupām. 
4.1.3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
Jāizprot iedzīvotāju ienākuma nodokĜa struktūra, attiecīgās normatīvās bāzes piemērošana nodokĜa 
aprēėinos un ieturējumos no fizisko personu ienākumiem. 
Jāprot aprēėināt, sagatavot reăistrus un veikt ieturētā nodokĜa un ienākumu deklarēšanu. 
4.1.4. Pievienotās vērtības nodoklis 
Jāprot izmantot nodokĜa piemērošanas normatīvā bāze. 
Jāprot sagatavot nodokĜa rēėini, piemērojot likumā noteiktos rekvizītus. 
Jāizprot pārskata perioda deklarāciju un pārskatu sagatavošana. 
4.1.5. Dabas resursu nodoklis 
Jāpārzina nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība. 
4.1.6. Nekustamā īpašuma nodoklis 
Jāpārzina ar nodokli apliekamie objekti un maksāšanas kārtība. 
4.1.7. Akcīzes nodoklis     
Jāizprot nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība.        
4.1.8. Izložu un azartspēĜu nodoklis 
Jāizprot nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība.        
4.1.9. Muitas nodoklis un nodevas 
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Jāizprot nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība.      
4.1.10. UzĦēmuma ienākuma nodoklis 
Jāmāk noteikt apliekamais ienākums un aprēėināt nodoklis. 
Jāizprot nodokĜa deklarācijas saturs, sagatavošanas un iesniegšanas kārtība VID. 
Jāzina nodokĜa maksāšanas kārtība. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. LR nodokĜu sistēma 
Normatīvajos aktos pielietojamo terminu skaidrojums. NodokĜu 
vēsture Latvijā. NodokĜu maksātāji: rezidenti un nerezidenti. 
NodokĜu un nodevu iekasēšanas metodes. NodokĜi, ar tiem 
apliekamie objekti. Ienākuma nodokĜa sistēma valstī. NodokĜu un 
nodevu maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība. NodokĜu 
pārmaksu kompensācijas noteikumi. NodokĜu un nodevu 
iekasēšanas administrēšana. VID uzdevumi, struktūra. NodokĜu 
administrācijas tiesības un atbildība. Dokumentu sagatavošanas 
un iesniegšanas kārtība nodokĜu auditam. VID pieĦemto lēmumu 
pārsūdzēšanas kārtība. 

4 2 

2. Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi 
Sociālās apdrošināšanas veidi. Sociāli apdrošinātās personas. 
Sociālās apdrošināšanas līdzekĜi. Obligāto iemaksu objekts. 
Obligāto iemaksu aprēėināšana, ieskaitīšana un ziĦošana. 
Pašnodarbināto personu apliekamā objekta noteikšanas kārtība. 

4 2 

3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
Ienākuma nodokĜa struktūra. Maksātāji. Apliekamie un 
neapliekamie ienākumi, to noteikšana. Attaisnotie izdevumi. 
Neapliekamā minimuma piemērošanas kārtība. Atvieglojumi. 
Ienākuma nodokĜa no fizisko personu saimnieciskās darbības 
aprēėins. NodokĜa samaksas kārtība. NodokĜa ieturēšanas kārtība 
ienākuma izmaksas vietā. Kontrole par nodokĜa aprēėināšanas un 
samaksas pareizību. 

2 1 

4. Pievienotās vērtības nodoklis 
Apliekamie darījumi, likmes, apliekamās personas, to reăistrācija, 
izstāšanās kārtība. Atvieglojumi un izĦēmumi. NodokĜa 
aprēėināšanas un maksāšanas kārtība. Īpatnības PVN 
aprēėināšanā un deklarēšanā darījumos ar ES dalībvalstīm. 
Atliktie maksājumi. NodokĜa rēėins. Deklarācijas. NodokĜa 
aprēėināšanas un samaksas pareizības kontrole. 

6 2 

5. Dabas resursu nodoklis 
NodokĜa maksājumu veidi, dabas resursu limitēšana. Normas un 
to pielietošana. NodokĜa pārskati, samaksas kārtība. Atvieglojumi 
un izĦēmumi. Iepakojuma nodoklis. 

2  

6. Nekustamā īpašuma nodoklis 
NodokĜa maksātāji. Apliekamais objekts. Maksāšanas kārtība. 
Atlaides.  

2  

7. Akcīzes nodoklis            
NodokĜa maksātāji, likmes. Maksāšanas kārtība. NodokĜa 
atmaksas kārtība lauksaimniekiem. 
 

2  



 139 
 

8. Izložu un azartspēĜu nodoklis 
NodokĜa maksātāji. Apliekamais objekts. Maksāšanas un 
deklarēšanas kārtība. 

2  

9. Muitas nodoklis un nodevas 
NodokĜa maksātāji. Ar nodokli apliekamie objekti, likmes. 
NodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība. 

2  

10. UzĦēmuma ienākuma nodoklis 
NodokĜa maksātāji. Apliekamā ienākuma noteikšana, koriăēšana. 
NodokĜa atlaides, to piemērošana. NodokĜa uzskaite. UzĦēmuma 
ienākuma nodokĜa deklarācijas saturs un sastādīšanas kārtība. 
Avansa maksājumi. 

6 1 

Kopā 32 8 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  1 1*    
Semināri un patstāvīgie darbi  1 1*    
Kopā  2 2*    
* nepilna laika studijas 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite par semestrī izĦemto vielu (novērtējums 
ballēs), praktiskie darbi (novērtējums ballēs); galīgā atzīme priekšmetā novērtējums ballēs.   
Pilna laika studijās semestra vērtējumu veido tematiskie kontroldarbi, semināri, praktiskā darba 
vērtējums - 60 % un patstāvīgais darbs 40 %.  Galīgo vērtējumu veido semestra  vērtējums 50 % un 
eksāmena vērtējums 50 %. 
Nepilna laika studijās semestra vērtējumu veido ieskaite (novērtējums ballēs) 60 % un mājas 
darbs (novērtējums ballēs) 40 %. Galīgo vērtējumu veido 50 % semestru vērtējums un 50 % 
eksāmena vērtējums. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 
1. Kavale L., Joppe A. NodokĜu politikas un administrēšanas pamati, R.: Latvijas universitāte, 

2008. – 78 lpp. 
2.  www.vid.gov.lv/ Tiesību akti  

Papildliteratūra 
1. KodoliĦa I. NodokĜi Latvijā 2005. – Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2007. – 108 

lpp. 
2. Leibus I., Individuālā uzĦēmēja grāmatvedība un nodokĜi. Atkārtots un papildināts 

izdevums, R.: Lietišėās informācijas dienests, 2007.- 260 lpp. 
3. Podvinska N., Pievienotās vērtības nodoklis, Rīga, 2006. – 272 lpp. 
4. Zvejnieks A. NodokĜi un nodevas. Mācību grāmata. Rīga, 1996. –293 lpp. 
5. Baron Bedeksy. What are takses. 2008, 32 p. 
6. //http://www.vid.gov.lv/Noderīgi 

7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
UzĦēmuma finanšu pārvaldība – 2 KP 

 
Mag. paed. I. Vaikule 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Veidot izpratni par uzĦēmuma finanšu pārvaldības saturu un nozīmi uzĦēmuma darbības procesā. 
Sniegt pamatzināšanas par uzĦēmuma ražošanas un finansiālās darbības rādītājiem, to novērtēšanu 
un izstrādāt pasākumu plānu to uzlabošanai.  
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Noskaidrot uzĦēmējdarbības analīzes būtību, zināt tās mērėus un uzdevumus, metodes un 
paĦēmienus.  

2. Zināt un prast analizēt uzĦēmuma ražošanas un finansiālās darbības rādītājus, novērtēt tos, 
izstrādāt pasākumu plānu to uzlabošanai.  

3. Izprast kapitāla struktūru ietekmējošos faktorus, prast aprēėināt kapitāla cenu.  
4. Prast novērtēt pamatkapitāla un peĜĦas veidošanos, dividenžu un amortizācijas politiku. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, grāmatvedībā, uzĦēmējdarbībā, jāprot 
strādāt ar datortehniku. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Ievads finanšu pārvaldīšanā. 
Jāizprot finanšu pārvaldības būtība, mērėi un uzdevumi. 
4.1.2. Kapitāla struktūras pārvaldība 
Jāzina kapitāla struktūru ietekmējošos faktorus. Jāprot veikt uzĦēmuma kapitāla analīzi. 
4.1.3. Pamatkapitāla kā ārējās finansēšanas avota pārvaldība  
Jāizprot pamatkapitāla jēdziens un tā veidošanas pamatprincipi. Jāmāk aprēėināt pašu kapitāla 
pieauguma tempu. 
4.1.4. Analīzes metodes, veidi, datu avoti, rādītāju sistēma 
Jāpārzina analīzes metodes, veidi, datu avoti, rādītāju sistēma. Jāprot aprēėināt rādītājus un izdarīt 
secinājumus. 
4.1.5. UzĦēmuma SVID analīze  
Jāprot izstrādāt uzĦēmumam SVID analīze un jāzina tās būtība un nozīme. 
4.1.6. Galveno ražošanas rādītāju analīze. 
Jāprot veikt ražošanas rādītāju aprēėinus un analizēt tos konkrētam uzĦēmumam. 
4.1.7. Finansiālās darbības rādītāju analīze  
Jāmāk aprēėināt un analizēt konkrētam uzĦēmumam finansiālās darbības rādītājus. 
4.1.8. PeĜĦas pārvaldība  
Jāzina peĜĦu ietekmējošos faktorus. Jāprot izveidot kopējo izmaksu vienādojumu un sadalīt 
patstāvīgās un mainīgās izmaksas. Noteikt rentabilitātes slieksni. Jāmāk novērtēt dividenžu 
politikas efektivitāti. 
4.1.9. Pasākumu plāna izstrādāšana uzĦēmuma darbības uzlabošanai. 
Jāprot izstrādāt pasākumu plāns uzĦēmuma darbības uzlabošanai. 
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Ievads finanšu pārvaldīšanā 
Finanšu pārvaldīšanas galvenie jēdzieni, būtība, metodes. Finanšu 
vadīšanas mērėi, uzdevumi. 

2  

2. Kapitāla struktūras pārvaldība 
Kapitāla struktūru ietekmējošie faktori. Pamatkapitāls. 
AizĦemtais kapitāls. Kapitāla struktūras optimizācija. UzĦēmuma 
kapitāla analīze. Kapitāla vajadzības noteikšana. Kapitāla cena. 
Pašu kapitāla cena. AizĦemtā kapitāla cena. UzĦēmuma 
ekonomiskā vērtība. UzĦēmuma finansiālās stabilitātes kontroles 
formas. 
Analizēt aktīvu struktūras izmaiĦas gada laikā. 

6 1 

3. Pamatkapitāla kā ārējās finansēšanas avota pārvaldība 
Ārējās finansēšanas avoti. Pamatkapitāla jēdziens un veidošana. 
Pamatkapitāla palielināšana. Pamatkapitāla samazināšana. 
Aprēėināt pašu kapitāla pieauguma tempu. 

4 1 

4. Analīzes metodes, veidi, datu avoti, rādītāju sistēma 
Analīzes metodes: salīdzināšana (ar plānoto, ar iepriekšējiem 
periodiem, ar nozares līmeni); faktoru noteikšana un analīze; 
relatīvie lielumi; bilanču metode; grafiskā metode; pakāpeniskās 
aizstāšanas metode; ekonomiski matemātiskās metodes. Analīzes 
veidi: ārējā, iekšējā. Analīzes datu avoti (grāmatvedības uzskaites 
un atskaites dokumenti, līgumi, tāmes, biznesa plāni, 
inventarizācijas dati, u.. c.) 
Analīzes rādītāju sistēma: uzĦēmuma ekonomisko potenciālu 
raksturojošie rādītāji; uzĦēmuma saimniecisko darbību 
raksturojošie rādītāji; saimnieciskās darbības efektivitāti 
raksturojošie rādītāji; finansiālo stāvokli raksturojošie rādītāji; 
konkurētspēju raksturojošie rādītāji. 

6 1 

5. UzĦēmuma SVID analīze 
SVID analīzes būtība un sastāvs: ārējie un iekšējie faktori. Iespēju 
un draudu analīze. Stipro un vājo pušu analīze. 
Izstrādāt konkrētam uzĦēmumam SVID analīzi un īsu pasākumu 
plānu draudu mazināšanai un vājo pušu negatīvo iespaidu. 

4 1 

6. Galveno ražošanas rādītāju analīze 
UzĦēmuma lieluma un ražošanas apjoma analīze. PamatlīdzekĜu 
un apgrozāmo līdzekĜu analīze. Darbaspēka izmantošanas un 
darba ražīguma analīze. Riska faktoru analīze. 
Veikt ražošanas rādītāju aprēėinu un analīzi konkrētam 
uzĦēmumam. 

4 1 

7. Finansiālās darbības rādītāju analīze 
Bilances horizontālā analīze. UzĦēmuma likviditātes analīze. 
UzĦēmuma maksātspējas analīze. UzĦēmuma iespējamā bankrota 
draudu analīze. UzĦēmuma finansu stabilitātes analīze. 
UzĦēmuma finansēšanas avotu izmantošanas analīze. UzĦēmuma 
peĜĦas un ienesīguma analīze. Naudas plūsmas analīze. 
Bezzaudējuma punkta analīze. No konkrēta uzĦēmuma 
finansiālajiem datiem aprēėināt un novērtēt uzĦēmuma finansiālo 
darbību. 

6 2 
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8. PeĜĦas pārvaldība 
PeĜĦu ietekmējošie ekonomiskie faktori: ārējie, iekšējie. PeĜĦas 
veidi un aprēėināšana. PeĜĦas sadale un izmantošana. Izmaksu 
diferencēšana. Rentabilitātes slieksnis. Izveidot kopējo izmaksu 
vienādojumu un sadalīt patstāvīgās un mainīgās izmaksas. 
Rentabilitātes sliekšĦa, finansiālās drošības rezerves aprēėins.  

6 1 

9. Pasākumu plāna izstrādāšana uzĦēmuma darbības 
uzlabošanai 

2  

Kopā 40 8 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības   1 1*   
Semināri un patstāvīgie darbi   1 1*   
Kopā   2 2*   
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi, uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (ballēs vai ieskaitīts / neiesk.); tematiskie 
kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). 
Pilna laika studijās: 
Semestra vērtējumu veido: 
 Patstāvīgā darba vērtējums    50 % 
 Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri  50 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums     55 % 
 Ieskaites vērtējums     45 % 
Nepilna laika studijās: 
Semestra vērtējumu veido: 
 Patstāvīgā darba vērtējums    50 % 
 Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri  50 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums     55 % 
 Ieskaites vērtējums     45 % 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Rūrāne M. Finansu pārvaldība. Latvijas izglītības fonds. 2001.g.  
2. Rūrāne M. UzĦēmuma finanses. Apgāds Jumava. 2007.g. 
3. Saksonova S. UzĦēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Merkūrijs. 2007.g. 
4. Saksonova S. UzĦēmuma darbības plānošanas paĦēmieni. Izglītības soĜi. 2004.g. 

Papildliteratūra 
1. Abizāre V. Ievads UzĦēmējdarbībā. RaKa. 2004. – 140 lpp. 
2. Dūdele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. Banku augstskola. 2001. – 99 lpp. 
3. Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika. Zinātne. 2000.g.  
4. Bernarskis L, Paupa V., Vaikulis J. Finansu pārskatu analīze. LU, 1994.g. 
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5. Mazā biznesa kurss, mācību līdzeklis. Jumava. 1999.g.  
6. Dobele A.,Mihejeva L. u.c. Saimniekošanas mācība. Ozolnieki, 1999.g. 
7. Bormann D., Federmann. Managemann. Management. S+W Steuer und Wirtschaftverlag, 

Hamburg, 1994. 
8. Heuer M., Danilina G. Grundsbegriffe der Marktwirtschaft, Kurz erklart. S+W Steuer und 

Wirtschaftverlag, Hamburg, 1994. 
9. Schebert E. Produkcion und Kosten. Verlag Dr. Max Gehlen, Hamburg, 1992. 
10. Cтоянова тоянова . и др. Финансовый менеджмент; теория и практикаю Учебник. 

Под.ред. Стояновой М. Перспектива 1996. 
11. Браун С. Дж., Крицмен М.И. Количественные методы финансово анализа. М., Инфра, 

1996. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

UzĦēmējdarbības likumdošana – 2 KP 
 
Mg. iur. E. Zalaka 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Sniegt pamatzināšanas uzĦēmējdarbības un saimnieciskās darbības likumdošanā.  
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Analizēt galvenos uzĦēmējdarbības institūtus. 
2. Dot iespēju noteikt uzĦēmējdarbības subjektus, to tiesības un pienākumus, atbildību, 

sadarbību ar valsts reăistru turētājiem uzĦēmējdarbības jomā. 
3. Sniegt zināšanas komercdarījumos – līgumu slēgšanā, līguma saistošo spēku un sekas.  
4. Iegūt zināšanas par strīdu risināšanas iespējām.  
5. Analizēt praktiskas problēmas, kāzusus un noformēt nepieciešamos dokumentus. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Pirms tam ir jāapgūst sekojoši studiju priekšmeti: tiesību pamati, uzĦēmējdarbība, 
mikroekonomika. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. UzĦēmējdarbības jēdziens. Komerctiesību jēdziens. UzĦēmējdarbības avoti. 
Jāzina uzĦēmējdarbību regulējošie normatīvie akti, jāizprot komercdarbības atšėirības no 
uzĦēmējdarbības. 
4.1.2. UzĦēmumu reăistrs, komercreăistrs. 
Jāzina Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistra pārziĦā esošie reăistri, to funkcijas. Jāprot piemērot 
atbilstošas tiesību normas dotajai faktiskajai situācijai. 
4.1.3. Saimnieciskās darbības formas. 
Jāpārzina saimnieciskās darbības formas un  būtība, to atšėirības. 
4.1.4. Pārstāvība. 
Jāzina pārstāvības veidi uzĦēmējdarbībā, jāizprot pārstāvības likumiskie un līgumiskie 
ierobežojumi, to atšėirības un saistošais spēks. Jāprot piemērot atbilstošas tiesību normas dotajai 
faktiskajai situācijai. 
4.1.5. UzĦēmējdarbības subjektu reăistrācija. 
Jāpārzina uzĦēmējdarbības subjektu reăistrācijas kārtība un jāprot sagatavot nepieciešamos 
dokumentus tā reăistrācijai. Jāzina komersantu manta un pārvaldes institūcijas. 
4.1.6. UzĦēmējdarbības subjektu reorganizācija. 
Jāizprot reorganizācijas būtība un sekas, jāzina reorganizācijas veidi. 
4.1.7. temats. UzĦēmējdarbības subjektu likvidācija. 
Jāizprot likvidācijas būtība un sekas, jāzina reorganizācijas veidi. 
4.1.8. Komercėīla. 
Jāizprot komercėīlas institūta būtība, atšėirība no citiem likumā  regulētajiem ėīlas veidiem. 
4.1.9. Līgumi uzĦēmējdarbībā. 
Jāzina līgumu veidi un būtība. Jāprot sagatavot līgumus atbilstoši konkrētai saistībai. 
4.1.10. Konkurence uzĦēmējdarbībā. 
Jāizprot konkurences stāvoklis un priekšrocības. 
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. UzĦēmējdarbības jēdziens. Komerctiesību jēdziens. 
UzĦēmējdarbības avoti. 
LR normatīvie akti uzĦēmējdarbības jomā. UzĦēmējdarbība un 
komercdarbība, to savstarpējā saikne un jēdzieni. Komerctiesību 
attīstības vēsture. Komerctiesību reforma. 

2  

2. UzĦēmumu reăistrs, komercreăistrs. 
LR UzĦēmuma reăistra pārziĦā esošie reăistri. LR UzĦēmumu reăistra 
funkcijas. Komercreăistra un uzĦēmumu reăistra savstarpējā saikne un 
to jēdzieni. Komercreăistrs un komercreăistra iestāde. Praktiskais darbs: 
Par komercreăistra saistošo spēku 

2 2 

3. Saimnieciskās darbības formas 
Saimnieciskās darbības formas: komercdarbība; kooperatīvā darbība; 
aroddarbība; pārējā saimnieciskā darbība. Komersantu veidi: 
Personālsabiedrības; kapitālsabiedrības; individuālais komersants. 
UzĦēmums, filiāles, ārvalstu pārstāvniecības. Saistītais uzĦēmums. 
Valdošais uzĦēmums. Firma. 

4  

4. Pārstāvība  
Likumiskā pārstāvība: valde; biedri; dalībnieki; administratori; 
likvidatori. Līgumiskā pārstāvība: prokūristi; komercpilnvarnieki; 
komercaăenti. Mākleris. Praktiskais darbs: Par pārstāvju pilnvarojuma 
apjomu 

4 2 

5. UzĦēmējdarbības subjektu reăistrācija 
UzĦēmumu, komersantu dibināšana un reăistrēšana. Komersantu manta 
un pārvaldes institūcijas. Licences nepieciešamība. TermiĦš. Praktiskais 
darbs: Sagatavot nepieciešamos dokumentus komersanta reăistrēšanai. 

6  

6. UzĦēmējdarbības subjektu reorganizācija 
Reorganizācijas būtība un veidi. Reorganizācijas process. UzĦēmuma 
pāreja. Kreditoru aizsardzība reorganizācijas un uzĦēmuma pārejas 
procesā. 

4 2 

7. UzĦēmējdarbības subjektu likvidācija 
Likvidācijas būtība un veidi. Likvidācijas process. Maksātnespējas 
būtība un process. Kreditoru, parādnieka aizsardzība likvidācijas un 
maksātnespējas procesā. 

4 2 

8. Komercėīla 
Komercėīlas jēdziens un būtība. Komercėīlas reăistrēšana. Komercėīlas 
izbeigšanās. 

1  

9. Līgumi uzĦēmējdarbībā 
Komercdarījumi, to tiesiskā daba. Nomas, pirkuma, cesijas, 
pilnvarojuma, piegādes, pārvadājuma, maiĦas, komisijas, aizdevuma, 
un pārvadājuma līgums. INKOTERMS noteikumi. Praktiskais darbs: 
Sastādīt līgumu paraugus atbilstoši konkrētai saistībai. 

4  

10. Konkurence uzĦēmējdarbībā 
Konkurences būtība un priekšrocības, konkurences jomu regulējošās 
institūcijas. Konkurences tiesiskā reglamentācija Latvijas Republikā. 

1 
 

 

Kopā 32 8 
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4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  1 1*    
Semināri un patstāvīgie darbi  1 1*    
Kopā  2 2*    
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti kāzusi, uzdevumi 
un testi, rakstīti kontroldarbi. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Regulāra zināšanu pārbaude - atbilstoši formatīvās vērtēšanas uzdevumiem; katra temata 
noslēgumā – ieskaite; praktisko iemaĦu apguvē praktiskie darbi; patstāvīgo darbu - seminārs, 
individuāla pārbaude. Zināšanu novērtējumus 10 ballu sistēmā, minimālais novērtējums – 4 balles. 
VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 45% no kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 55% no 
patstāvīgā darba vērtējuma. GALĪGO VĒRTĒJUMU sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES - 
40%, IESKAITES VĒRTĒJUMS - 60%. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Normatīvie akti 

• 13.04.2000. Komerclikums. Latvijas Vēstnesis, 04.05.2000., 158/160. 
• 20.12.2001. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums. Latvijas Vēstnesis, 28.12.2001., 

Nr. 188. 
• 26.09.2002. Likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām”. 

Latvijas Vēstnesis, 16.10.2002., Nr. 149. 
• 31.01.2008. Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums. Latvijas Vēstnesis, 19.02.2008., 

Nr. 27.  
• 01.11.2007. Maksātnespējas likums. Latvijas Vēstnesis, 22.11.2007., Nr. 188. 
• Likums “Konsolidēto gada pārskatu likums”. Latvijas Vēstnesis, 08.11.2006., Nr. 178. 
• 17.03.2005. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums. Latvijas 

Vēstnesis, 01.04.2005., Nr. 52 (3210). 
• Eiropas komercsabiedrību likums. Latvijas Vēstnesis, 24.03.2005., Nr. 49. 
• 17.06.2004. Eiropas ekonomisko interešu grupu likums. Latvijas Vēstnesis, 07.07.2004., 

Nr. 106. 
• 25.10.2001. Administratīvā procesa likums. Latvijas Vēstnesis 14.11.2001., Nr. 64.  
• 04.10.2001. Konkurences likums. Latvijas Vēstnesis, 23.10.2001., Nr. 151. 
• 03.05.2001. Likums “Par zvērinātiem revidentiem”. Latvijas Vēstnesis, 22.05.2001., Nr. 78. 
• 29.03.2001. Krājaizdevu sabiedrību likums”. Latvijas Vēstnesis, 18.04.2001., Nr. 60. 
• Koncernu likums. Latvijas Vēstnesis, 13.04.2000., Nr. 131/132. 
• Komercėīlas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.11.1998., Nr. 337/338;  
• 14.10.1998. Civilprocesa likums. Latvijas Vēstnesis 03.11.1998., Nr. 326/330. 
• 10.06.1998. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums. Latvijas Vēstnesis, 

30.06.1998., Nr. 188/189. 
• 05.02.1998. Kooperatīvo sabiedrību likums. Latvijas Vēstnesis, 24.02.1998., Nr. 48/49.  
• 05.10.1995. Kredītiestāžu likums. Latvijas Vēstnesis. 24.10.1995., Nr. 163.  
• 02.02.1993. Likums “Par amatniecību”. ZiĦotājs, 04.03.1993., Nr. 8. 
• 08.01.1992. Likums “Par individuālo (ăimenes) uzĦēmumu, zemnieka vai zvejnieka 

saimniecību un individuālo darbu. ZiĦotājs, 1992., Nr. 4, 17, 49/50. 
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• 14.10.1992. Likums “Gada pārskatu likums”. ZiĦotājs, 12.11.1992., Nr. 44. 
• 20.11.1990. Likums “Par Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistru”. ZiĦotājs, 06.12.1990., 

Nr. 49. 
• 29.09.2008. MK noteikumi Nr. 795 “Konkurences padomes nolikums”. Latvijas Vēstnesis, 

15.10.2004., Nr. 164. 
• 03.07.2007. MK noteikumi 458 “Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju 

licencēšanas un uzraudzības kārtība.” Latvijas Vēstnesis 08.07.2005., Nr. 106. 
• 28.06.2005. MK noteikumi Nr. 469 “UzĦēmumu reăistra nolikums” . Latvijas Vēstnesis 

01.07.2005., Nr. 102. 
• 21.04.2008. MK noteikumi Nr. 291 “Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai 

maksātnespējas reăistrā”. Latvijas Vēstnesis, 24.04.2008., Nr. 64. 
• MK noteikumi Nr. 1001 “Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu 

UzĦēmumu reăistrā”. Latvijas Vēstnesis, 15.12.2006., Nr. 200. 
• 13.07.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr. 596 “Noteikumi par valsts nodevu ierakstu 

izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reăistrā”. Latvijas Vēstnesis, 16.07.2004., 
Nr. 112. 

• 16.12.2003. MK noteikumi Nr. 704 “Noteikumi par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 
padomes un valdes locekĜu skaitu, padomes un valdes locekĜa atlīdzību, valsts un 
pašvaldību kapitāla daĜu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” . Latvijas 
Vēstnesis, 19.12.2003., Nr. 180. 

• 16.07.2002. MK noteikumi Nr. 310 “Maksātnespējīgo uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) 
darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība”. Latvijas Vēstnesis, 30.07.2002., Nr. 110. 

• 06.10.1998. MK noteikumi Nr. 395 “Noteikumi par amatiem, kuros personu profesionālā 
darbība ir uzskatāma par amatniecību”. Latvijas Vēstnesis, 09.10.1998., Nr. 289. 

• 02.03.1999. MK noteikumi Nr. 81 “Noteikumi par  komercėīlas reăistrācijas pieteikumu 
veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtība”. Latvijas Vēstnesis 10.03.1999. Nr. 70/72. 

• 29.03.2005. MK noteikumi Nr. 204 “Noteikumi par šėīrējtiesu reăistru”. Latvijas Vēstnesis 
01.04.2005. Nr. 52. 

• 29.03.2005. MK noteikumi Nr. 205 “Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai 
šėīrējtiesu reăistrā.” Latvijas Vēstnesis 01.04.2005., Nr. 52. 

• 27.12.2001. MK noteikumi Nr. 567 “Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem 
komercreăistrā”. Latvijas Vēstnesis, 28.12.2001., Nr. 188. 

• 20.02.2007. MK noteikumi Nr. 140 “ Noteikumi par ierakstu izdarīšanas UzĦēmumu 
reăistra žurnālā un komercreăistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reăistrēšanas valsts 
nodevu”. Latvijas Vēstnesis, 23.02.2007., Nr. 33. 

• 27.12.2002. MK noteikumi Nr. 599 “Noteikumi par komercreăistra ierakstu izsludināšanas 
izmaksu apmēriem un ierakstīšanas kārtību””. Latvijas Vēstnesis, 30.12.2002., Nr. 190. 

• 21.06.2004. MK noteikumi Nr. 544 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas 
sniegšanu no UzĦēmumu reăistra reăistriem”. Latvijas Vēstnesis 29.06.2004. Nr. 101; 
23.11.2004., Nr. 185. 

• 16.12.2003. MK noteikumi Nr. 728 “Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”. Latvijas Vēstnesis, 24.12.2003., Nr. 182. 

• 16.12.2003. MK noteikumi Nr. 710 “Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrības 
tipveida statūtiem”. Latvijas Vēstnesis, 19.12.2003., Nr. 180. 

Literatūra 
• Torgāns K. Saistību tiesības. II daĜa. Mācību grāmata. – Rīga: Tiesu namu aăentūra, 2008., 

361.lpp. 
• Torgāns K. Saistību tiesības. I daĜa. Mācību grāmata. Tiesu namu aăentūra, Rīga, 2006. 
• LR Civillikuma komentāri Saistību tiesības. Autoru kolektīvs. Rīga: K. Torgāna vispārīgā 

zinātniskā redakcija. 2000. 
• Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Biznesa augstkola Turība. Rīga, 2003. 
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• Strupišs A. Komerclikuma komentāri I daĜa. SIA “A. Strupiša juridiskais birojs”, Rīga, 
2003. 

• Strupišs A. Komerclikuma komentāri II daĜa. SIA “A. Strupiša juridiskais birojs”. Rīga, 
2003. 

Publikācijas 
• Žurnāli: “Latvijas Ekonomists”, “Bilance”, “Mans īpašums”. 
• Laikraksti: “Latvijas Vēstnesis”, “Komersanta Vēstis” “Jurista vārds”. 

Interneta resursi: 
• www. likumi.lv 
• www. likumi.lid. lv 
• pro.nais.lv 
• www.ur.gov.lv 

 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Audita pamati – 2 KP 
 
Mag. oec. I. Mārāne 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Sniegt zināšanas par kontroles būtību, nozīmi un organizāciju, par audita būtību, veidiem un 
mērėiem, kā arī izprast un apgūt audita darba tehnoloăiju un metodes. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Apgūt zināšanas par audita organizāciju un tehniku uzĦēmumā. 
2. Iegūt zināšanas par kontroles būtību, nozīmi, organizāciju. 
3. Iepazīties ar audita darbību reglamentējošiem normatīviem aktiem. 
4. Apgūt audita organizācijas pamatprincipus. 
5. Apgūt atsevišėu bilances posteĦu audita procedūras. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, uzĦēmējdarbības analīze, nodokĜi 
un nodevas, uzĦēmējdarbības likumdošana. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Kontroles būtība un veidi 
Jāizprot kontroles jēdzienu būtība. Jāpārzina kontroles institūcijas Latvijā, to tiesisko regulēšanu. 
Jāpārzina saimnieciskās darbības kontroles veidus, funkcijas. 
4.1.2. Audita būtība, mērėi, attīstības vēsture, veidi un tiesiskā regulēšana 
Jāizprot audita būtība, mērėis. Jāpārzina audita attīstības vēsture, audita veidi un tiesiskā 
regulēšana. 
4.1.3. Auditoru profesionālās darbības saturs un formas 
Jāpārzina zvērināto revidentu profesionālo pakalpojumu veidi. Jāpārzina un jāizprot prasības, kuras 
zvērinātiem revidentiem noteiktas profesionālās ētikas kodeksā. Jāpārzina, jāizprot un jāprot 
pielietot Starptautiskās revīzijas standartos noteiktās prasības.  
4.1.4.Audita darba dokumentācija 
Jāpārzina audita darba dokumentu veidi un jāizprot to nepieciešamība un nozīme. 
4.1.5.Audita procesa galvenie posmi, to raksturojums 
Jāpārzina audita procesa galvenie posmi. Jāpārzina audita plānošanas stadijas un jāmāk analizēt un 
novērtēt klienta uzĦēmējdarbību. Jāizprot, kā novērtēt uzĦēmuma uzskaites un iekšējās kontroles 
sistēmas, audita risku un būtiskumu. Jāizprot audita plāna nozīmi un sastādīšanas prasības. Jāprot 
sagatavot audita programmas. Jāizprot audita pierādījuma jēdziens un jāpārzina audita pierādījumu 
iegūšanas procedūras. Jāpārzina audita pierādījumu gūšanas avoti un to ticamība. Jāpārzina, kādi ir 
vadības izteiktie apgalvojumi par finanšu pārskatu posteĦiem un jāmāk formulēt audita mērėis par 
vadības apgalvojumiem. Jāpārzina audita ziĦojuma pamatprasības un tā veidus. Jāprot sagatavot 
audita ziĦojums. 
4.1.6.Atsevišėu bilances posteĦu audits 
Jāprot formulēt un pielietot audita procedūras bilances posteĦu audita veikšanai. 
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Kontroles būtība un veidi 
Jēdzienu „kontrole”, „revīzija”, „audits” būtība. Kontroles 
institūcijas Latvijā un to darbības tiesiskā regulēšana. 
Saimnieciskās darbības kontroles raksturojums. 

4  

2. Audita būtība, mērėi, attīstības vēsture, veidi un tiesiskā 
regulēšana 
Audita būtība. Audita mērėis. Auditora jēdziens. Audita attīstības 
vēsture. Ārējā audita un iekšējā audita raksturīgās iezīmes. Audita 
tipi: operacionālais audits, atbilstības audits, finanšu pārskatu 
audits. Sākotnējais un periodiskais audits. Brīvprātīgā un obligātā 
audita atšėirīgās iezīmes.  
Likums “ Par zvērinātiem revidentiem”. Auditoru darbību 
reglamentējošie likumdošanas akti LR. Institūcijas, kas 
nodarbojas ar auditu un revīziju Latvijā. Latvijas zvērināto 
revidentu asociācijas darbība. 

2 2 

3. Auditoru profesionālās darbības saturs un formas 
Zvērināto revidentu profesionālo pakalpojumu veidi. Zvērinātiem 
revidentiem izvirzītās profesionālās kvalifikācijas un 
nevainojamas reputācijas prasības. Zvērināto revidentu 
profesionālās ētikas kodekss. 

2  

4. Audita darba dokumentācija 
Audita darba dokumentu jēdziens un nozīme. Darba dokumentu 
mērėis. Darba dokumentu saturs, formas un grupēšana. Audita 
pastāvīgās lietas un kārtējās audita lietas. Darba dokumentu 
lietotāji. Darba dokumentu pamatprasības. 

2  

5. Audita procesa galvenie posmi, to raksturojums 
Audita standarti un normas. Audita sagatavošanās etaps. Audita 
riska un būtiskuma noteikšana. Audita plāns un programma. 
Audita  pierādījumu būtība, gūšanas avoti un ticamība. Analītisko 
procedūru būtība un to pielietošana. Izlases metodes. Audita 
ziĦojuma sagatavošana, tā veidi. 

14  

6. Atsevišėu bilances posteĦu audits 
Nemateriālo aktīvu audits. PamatlīdzekĜu audits. IlgtermiĦa 
finanšu ieguldījumu audits. Krājumu audits. Debitoru parādu 
audits. Naudas līdzekĜu audits. Pašu kapitāla audits. IlgtermiĦa un 
īstermiĦa saistību audits. 

6 2 

Ieskaite 2  
Kopā 32 8 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības   1 1*   
Semināri un patstāvīgie darbi   1 1*   
Kopā   2 2*   
* nepilna laika studijas 
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4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi, uzrakstīts un prezentēts referāts.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (iesk. vai neiesk.); tematiskie kontroldarbi 
(novērtējums ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). 
Semestra vērtējumu veido: 
 Patstāvīgais darbs      30 % 
 Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri  70 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums    50 % 
 Ieskaites vērtējums    50 % 
Nepilna laika studijās: 
Semestra vērtējumu veido: 
 Mājas kontroldarbs (vērtējums ballēs)  40 % 
 Ieskaite ar vērtējumu ballēs     60 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums    50 % 
 Ieskaites vērtējums    50 % 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. D.DaĦēviča Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti, Biznesa augstskola 
Turība, Rīga, 2003. 123.lpp. 

2. G. Mālderis Revīzija un audits, Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 2000. 92.lpp. 
3. G. Mālderis Grāmatvedība Revīzija Audits, Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 2002. 

128 lpp. 
Papildliteratūra 

1. Ievads auditā, ACCA Latvijas Universitāte, Rīga, 1997., 167 lpp. 
2. Žečickis V. Revīzijas un kontroles pamati, Rīga, Apgāds  “Zvaigzne ABC’, 1996., 126 lpp. 
3. Grāmatvedības un audita pamati starptautisko standartu skatījumā (semināra materiāli), 

Lielbritānijas auditorfirma Moore Stephen, Latvijas Universitāte, Rīga, 1996., 143 lpp. 
4. LR likums “Par zvērinātiem revidentiem” ,Latvijas vēstnesis, 1996.26.11., Nr.201 
5. Starptautiskie revīzijas standarti, 1998., LZRA Izglītības centrs, Rīga, 1999., 490 lpp. 
6. Beck`sches Handbuch der Rechnungslegung.- Munchen, 1995. 
7. Edvards J.D., Hermanson R.H., Salmonson R.F. A survey of financial and managerial 

acconting.-Boston: IRWIN, 1989. 
8. Introduction to auditing. Presented by Staff of the Chartered Association of Certifed 

Accountants, 1991. 
9. Аренс Аюб Лоббек Дж. Аудит. М.: Финансы и статистикаб 1995. 
10. Аудит Монтгомери. Ф. Дефлиз, Г.Дженик, В.О.Рейли, В.О.Рейли, М.Хирш.- Пепр с 

англ Я.Соколова.- М.Аудит, ЮНИТИ, 1997.-542 с. 
11. Крупченко Е., Замыцково О. Аудит: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000ю- 314 с. 
12. Основы  аудита/ Под ред. Проф. Я.Соколова.-М.: Бухгалтерсский учет, 2000.- 448 с. 
13. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА- М,1995. 

 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Datorgrāmatvedība – 2 KP 
 
Mag. sc.oec. T.Rozentāle 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Sniegt pamatzināšanas grāmatvedības datorprogrammu pielietošanā divkāršā ieraksta uzskaites 
sistēmā. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
Iegūt priekšstatus par datorgrāmatvedības produktu tirgu Latvijā, programmu izvēli atbilstoši 
uzĦēmēja darbības specifikai un lielumam. Izprast konkrēto programmu darba principus. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst informātika, grāmatvedības pamati, finanšu grāmatvedība, nodokĜi un nodevas.  
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Datorgrāmatvedības uzdevumi, iespējas, pamatprasības 
Jāizprot programmu vispārējā klasifikācija un atšėirības pēc to automatizācijas pakāpes, 
pielietojuma iespējām dažādu tautsaimniecības nozaru komersantu grāmatvedībā. 
4.1.2.Datorprogrammas galvenie darbības principi 
Jāpārzina programmu galvenie darbības principi.  
Jāprot izmantot un pielietot drošības pasākumi informācijas apstrādē un saglabāšanā. 
4.1.3.Klasifikatoru izveidošana 
Jāizprot dažādu klasifikatoru un sistēmas iestatījumu nozīme informācijas tālākā apstrādē. 
4.1.4. Naudas līdzekĜu un norēėinu uzskaite 
Jāprot pielietot programma naudas līdzekĜu finanšu dokumentu un atskaišu par naudas plūsmu un 
norēėiniem sagatavošanā. 
4.1.5. Darba algas uzskaite 
Jāprot sagatavot informācija par darbiniekiem. 
Jāpārzina darba samaksas aprēėina un uzskaites secība. 
Jāprot sagatavot atskaites par aprēėināto darba samaksu un nodokĜu deklarācijas. 
4.1.6. Preču un materiālo vērtību uzskaite 
Jāprot programmā reăistrēt ilgtermiĦa ieguldījumu kustības datus un aprēėināt nolietojumu. 
Jāpārzina informācijas apstrādes un atskaišu sagatavošanas secība. 
4.1.7. PamatlīdzekĜu uzskaite un nolietojuma aprēėini 
Jāprot sagatavot nosacīti – pastāvīgā informācija par preču – materiālajām vērtībām un 
pakalpojumiem, jāzina tās nozīme datu tālākā apstrādē. 
Jāizprot noliktavas un finanšu dokumentu apstrādes secība, to nozīme dažādu pārskatu un analīzes 
datu sagatavošanā. 
4.1.8. Noslēdzošās operācijas un bilance 
Jāizprot finanšu pārskatu sagatavošanas secība, atskaišu formēšanas, eksportēšanas un 
importēšanas uz/no citām programmām un failiem. 
4.1.9. Datorprogrammas pielietojums izmaksu un ieĦēmumu vadībā, pašizmaksas 
kalkulācijās. 
Jāizprot programmas iespējamais pielietojums un informācijas apstrādes kārtība vadības 
grāmatvedības uzdevumu risināšanā. 
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 
Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Datorgrāmatvedības uzdevumi, iespējas, pamatprasības  
Datorgrāmatvedības uzdevumi, iespējas. Populārākās 
datorgrāmatvedības programmas, to iespējas, trūkumi un 
īpatnības. Datorgrāmatvedības uzdevumi. Programmatūru cenas 
un izmaksu veidošanās. Datorizētās grāmatvedības uzskaites 
vispārīgais modelis. Datorprogrammas galveno bloku darbības 
analīze. Pamatprasības grāmatvedības uzskaites programmām. 
Prasības par informācijas drošību un saglabāšanu. Aizsardzība 
pret nesankcionētu ielaušanos datu bāzē. Grāmatvedības 
programmas atbilstības pārbaude lietotāja prasībām. 

2  

2. Datorprogrammas galvenie darbības principi 
Programmas apakšsistēmas, to raksturojums un savstarpējā 
mijiedarbība. Apakšsistēma "Klasifikatori", klasifikatoru 
veidošanas principi, secība. Opcijas saturs, nozīme programmas 
darbībā. Apakšsistēmas "Dokumenti", raksturojums, saistība ar 
klasifikatoriem. 

2  

3. Klasifikatoru izveidošana 
Klasifikatoru izveidošana par valūtām, valūtas kursiem, bankām, 
personām, atbildības centriem. Kontu plāna izveidošanas principi, 
sintētiskie un analītiskie konti, kontu tipu pielietojums, kontu 
korekcijas. Eksperta paraugu izveidošana un pielietošanas iespēju 
vērtējums. Citi uzstatījumi programmas lietošanai informācijas 
apstrādē un pārskatu sagatavošanā. 

4  

4. Naudas līdzekĜu un norēėinu uzskaite 
Kases orderu ievadīšana, grāmatošana. Kases grāmatas un 
pārskata sagatavošana. Maksājumu uzdevumu izrakstīšana, 
grāmatošana. Galvenās grāmatas dokumentu apskats. Avansa 
norēėinu datu ievadīšana. Žurnālorderu, kontu korespondences 
sagatavošana par kasi, norēėinu kontu, debitoriem un kreditoriem. 
Norēėinu ar norēėinu personām stāvokĜa pārbaude. 
Salīdzināšanas aktu sagatavošana. 

4 1 

5. Darba algas uzskaite 
Kadru kartiĦu ievadīšana. Algu aprēėina dokumentu un parametru 
sagatavošana. Slimības un atvaĜinājuma naudas aprēėini. Algu 
atskaišu un sarakstu sagatavošana. Operāciju grāmatošana. 
NodokĜu pārskatu sagatavošana. 

4 1 

6. Preču un materiālo vērtību uzskaite 
Preču grupu ievadīšana. Noliktavas un realizācijas klasifikatoru 
izveidošana. Preču un pakalpojumu veidu klasifikatora 
sagatavošana. Ienākošo pavadzīmju, rēėinu ievadīšana, 
kontēšana. Iekšējo pavadzīmju sagatavošana. Izejošo pavadzīmju, 
rēėinu sagatavošana. Noliktavas atskaišu veidošana. Rēėinu 
atskaites. Žurnālorderu par preču un materiālu uzskaites kontiem 
sagatavošana.  

6 2 

7. PamatlīdzekĜu uzskaite un nolietojuma aprēėini 
PamatlīdzekĜu grupu ievadīšana nolietojumu aprēėināšanai 
finanšu un nodokĜu grāmatvedībā. PamatlīdzekĜu uzskaites kartīšu 
ievadīšana. Nolietojuma aprēėins un grāmatošana. PamatlīdzekĜu 

4 2 
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kustības datu ievadīšana. PamatlīdzekĜu kustības un nolietojuma 
atskaišu izveidošana. PamatlīdzekĜu nolietojuma aprēėins 
nodokĜu vajadzībām. 
8. Noslēdzošās operācijas un bilance 
Pievienotās vērtības nodokĜa deklarācijas un pārskata 
sagatavošana. Noslēdzošo operāciju specifikācijas izveidošana un 
aprēėins. Kontu slēgums. Bilances specifikācijas izveidošana un 
aprēėins. 

4 2 

9. Datorprogrammas pielietojums izmaksu un ieĦēmumu 
vadībā, pašizmaksas kalkulācijās. 
Izmaksu un ieĦēmumu uzskaites organizēšana par uzskaites 
objektiem. Nepieciešamo klasifikatoru un dokumentu 
sagatavošana. Atskaišu sagatavošana. 

2  

Kopā 32 8 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  0,5 0,5 0,5*   
Semināri un patstāvīgie darbi  0,5 0,5 0,5*   
Kopā  1 1 un 1* 1*   
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Mācību priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi, uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Pilna laika studijās: praktisko darbu novērtēšana (ballēs); tematiskie kontroldarbi (novērtējums 
ballēs); ieskaite par semestrī izĦemto vielu (novērtējums ballēs); galīgā atzīme priekšmetā ballēs. 
Semestra vērtējumu veido praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 60 % un patstāvīgais 
darbs 40 %. 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā: semestru vērtējums 50 % un eksāmena vērtējums 50 % 
Nepilna laika studijās: 
Semestra vērtējumu veido ieskaite (novērtējums ballēs) 55 % un mājas kontroldarbs (novērtējums 
ballēs) 45 %. 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā semestra vērtējumu 50 % un eksāmena vērtējumu 50 % 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 
1. Tildes Jumis Lietotāja rokasgrāmata, 2006., 255 lpp. 
2. 1C:UzĦēmums, Konfigurācija „Tirdzniecības vadība Latvijai”, Maskava, firma „1C”, 2006, 

559 lpp. 
Papildliteratūra 
1. Datorfirmu prospekti, bukleti. 
2.  www.fortech.lv 
3.  www.batsoft.lv 
4.  www.tilde.lv  
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
Grāmatvedības praktikums – 2 KP 

 
Mag. sc. oec. T.Rozentāle, Mag. oec. M. Grandāne 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Pielietot praktiskajā darbā grāmatvedības, darba un nodokĜu likumdošanu.  
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Prast pielietot nodokĜu, grāmatvedības, lietvedības, darba likumdošanas normatīvo bāzi.  
2. Prast sagatavot grāmatvedības attaisnojuma un organizācijas dokumentus, reăistrus, 

nodokĜu deklarācijas un pārskatus un līgumus. 
3. Prast sagatavot gada pārskatu. 
4. Prast analizēt uzĦēmuma finansiālo darbību. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst, grāmatvedības pamati, tiesību pamati, lietvedība, finanšu grāmatvedība, nodokĜi 
un nodevas, datorgrāmatvedība, vienkāršā grāmatvedība.  
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. UzĦēmuma dibināšana 
Jāprot sastādīt uzĦēmuma dibināšanas dokumentus. Jāprot izstrādāt grāmatvedības organizācijas 
dokumentus.  
4.1.2. Grāmatvedības un lietvedības iekārtošana 
Jāprot iekārtot grāmatvedības un lietvedības dokumentus un reăistrus. Jāprot noformēt darbinieku 
pieĦemšanu darbā.  
4.1.3. UzĦēmuma saimnieciskā darbība 
Jāprot veikt uzĦēmuma darbības un finanšu operāciju pilnu uzskaiti.  
4.1.4. Gada pārskata sastādīšana 
Jāprot sastādīt gada pārskatu.  
4.1.5. Finansiālās darbības analīze 
Jāprot analizēt uzĦēmuma finansiālo darbību. Jāizstrādā ieteikumus uzĦēmuma vadītājam lēmumu 
pieĦemšanai.  
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. UzĦēmuma dibināšana 
Sabiedrības dibināšanas dokumentu sastādīšana. Grāmatvedības 
organizatorisko dokumentu izstrāde.  

4  

2. Grāmatvedības un lietvedības dokumentu iekārtošana 
Darbinieku pieĦemšanas darbā dokumentāla noformēšana. 
Grāmatvedības un lietvedības dokumentu un reăistru iekārtošana. 
Dibināšanas bilances sastādīšana. 

4  
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3. UzĦēmuma saimnieciskās darbības reăistrēšana.  
Kases un bankas dokumentu un reăistru sastādīšana. Pavadzīmju 
un rēėinu sastādīšana. Debitoru un kreditoru parādu uzskaite. 
PamatlīdzekĜu iegādes un uzskaites dokumentu sastādīšana. 
IlgtermiĦa ieguldījumu nolietojuma aprēėināšana finanšu un 
nodokĜu grāmatvedības vajadzībām. Darba samaksas un 
ieturējumu no tās aprēėināšana. Preču realizācijas uzskaite. 
NodokĜu deklarāciju un pārskatu sastādīšana. Dokumentu 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas pielietošana.  

12 4 

4. Gada pārskata sastādīšana 
PeĜĦas vai zaudējuma aprēėina, bilances, pielikumu, naudas 
plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiĦu pārskata sastādīšana. 
Vadības ziĦojuma sastādīšana. 

6 2 

5. Finansiālās darbības analīze 
Bilances horizontālā un vertikālā analīze. Aktivitātes, likviditātes, 
rentabilitātes, maksātspējas rādītāju aprēėināšana.  

6 2 

Kopā 32 8 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības   0,2 1  1* 
Semināri un patstāvīgie darbi   0,3 0,5  1* 
Kopā   0,5 1,5  2* 
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek analizētas un 
izvērtētas situācijas, risināti uzdevumi un sastādīti grāmatvedības dokumenti un reăistri, nodokĜu 
deklarācijas un pārskati, rakstīti kontroldarbi.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Studenti vērtējumu ballēs iegūst par darbu praktiskajās nodarbībās un izliekot vērtējumu pirms 
ieskaites, tas veidojas no vērtējuma praktiskajās nodarbībās (45%) un patstāvīgo darbu vērtējuma 
(55%). 
Galīgo vērtējumu veido: 
Vērtējums pirms ieskaites 60 % 
Ieskaites vērtējums 40 %. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Soopa A. u.c. Finanšu grāmatvedība. – RaKa, 2004. – 179 lpp. 
2. Svarinska A. u.c. Finanšu grāmatvedība. – Izglītības soĜi, 2005.  
3. NodokĜu sistēma Tiesību akti//http://www.vid.gov.lv 
4. Darba likums 
5. Komerclikums 
6. Datorprogrammu apraksti 
7. Rūrāne M. Finansu pārvaldība. Latvijas izglītības fonds. 2001.g.  
8. Rūrāne M. UzĦēmuma finanses. Apgāds Jumava. 2007.g. 
9. Saksonova S. UzĦēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Merkūrijs. 2007.g. 
10. Saksonova S. UzĦēmuma darbības plānošanas paĦēmieni. Izglītības soĜi. 2004.g. 
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Papildliteratūra 
1. Abizāre V. Ievads UzĦēmējdarbībā. RaKa. 2004. – 140 lpp. 
2. Dūdele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. Banku augstskola. 2001. – 99 lpp. 
3. Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika. Zinātne. 2000.g.  
4. Januška M. Problēmjautājumi pamatlīdzekĜu uzskaites jomā R.: Merkūrijs LAT, 2008..- 

159 lpp. 
5. Ludboržs A. PamatlīdzekĜu uzskaite R.: Lietišėās informācijas dienests, 2006.- 192 lpp. 
6. Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. R.:Turība, 2002.-172 lpp. 
7. ZariĦa V. Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums, ar un bez atrisinājumiem 
8. Danēviča D. Finansu pārskatu revīzija R.:Turība, 2003.- 123 lpp. 
9. ZariĦa V. Grāmatvedības sistēma. Attīstība, standarti, prasības R.:Turība, 2004.- 263 lpp. 
10. Stiglica L.Finansu grāmatvedības praktikums 

 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Saskarsmes psiholoăija – 1 KP 
 
S. Strušele 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Priekšmeta mērėis ir veidot zināšanas par saskarsmi, attīstīt individuālās iemaĦas saskarsmē un 
komunikācijā. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Jāapgūst prasme noteikt savas vajadzības, izvirzīt mērėus, atrast metodes un paĦēmienus to 
sasniegšanai, 

2. Jāveicina uzĦēmīgas personības veidošanās, attīstot spēju pieĦemt lēmumus, paškritiku, 
spēju pārvarēt grūtības, attīstot pašcieĦu un pašapziĦu, 

3. Jāapgūst iemaĦas strādāt komandā, prast pielietot dažādus paĦēmienus domstarpību 
novēršanai saskarsmē, 

4. Jāprot novērtēt ētiskās vērtības(taisnīgumu, patiesīgumu, atbildību, cieĦu, godu, u.c.) 
5. Jāapgūst saskarsmes iemaĦas darbā ar klientiem un prezentācijas prasme.  

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Saistība ar studiju priekšmetiem ”Filosofija”, ”Ētika un estētika”, „Socioloăija”, „Grāmatveža 
profesionālā ētika” 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Saskarsmes loma cilvēka dzīvē 
Vispārējās zināšanas par saskarsmes lomu cilvēka dzīvē. Jēdzieni, psihologu viedoklis par tēmu. 
Tests “Ko tu gaidi no psiholoăijas”. Pārrunas par testa rezultātiem. 
4.1.2. Saskarsmes struktūra 
Izprast saskarsmes struktūras būtību. Jēdzieni un galvenās teorijas par tēmu. Pāru darbs un viedokĜa 
izteikšana. 
4.1.3. Saskarsme – māka pazīt pašam sevi un pašpilnveidoties 
Paplašināt un pilnveidot zināšanas sevi. Jēdzieni un galvenās teorijas par tēmu. Pāru darbs, grupu 
darbs un viedokĜa izteikšana. Grupas biedru vērojums lekcijā. Grupas biedru vērojums apraksts, 
analīze. 
4.1.4. Personības raksturojums 
Prast novērtēt sevi kā personību. Jēdzieni un galvenās teorijas par personību. Tests ”Personības 
intelektuālie komponenti”. Grupas darbs, viedokĜa izteikšana. 
4.1.5. Cilvēka pamatvajadzības un uzvedības motivācija 
Izprast un izmantot idejas par cilvēka pamatvajadzībām. Teorētisko zināšanu secīgs izklāsts. 
Kontroldarbs par teoriju. Pārrunas, viedokĜu apmaiĦa. 
4.1.6. Pozīcijas saskarsmē. Dzīves scenāriji 
Pilnveidot prasmes publiski uzstāties. Seminārs. 
4.1.7. Saskarsmes stili un personas teritoriālais modelis 
Izprast un izmantot zināšanas par saskarsmes stiliem un personas teritoriālo modeli. 
4.1.8. Konflikti 
Paplašināt un pilnveidot zināšanas par konfliktiem - iekšējiem un ārējiem, par konfliktu risināšanu. 
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4.1.9. Neverbālā saskarsme 
Paplašināt un pilnveidot zināšanas par neverbālās saskarsmes funkcijām.  
4.1.10. Verbālā saskarsme 
Izprast un izmantot zināšanas par valodu un runu, par runas veidiem. Runāšana – prasme pateikt to, 
ko gribam. Klausīšanās un tās loma saskarsmē. Saruna, tās vadīšana. Uzstāšanās auditorijā. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Saskarsmes loma cilvēka dzīvē 
Saskarsmes raksturojums. Saskarsme un savstarpēja saprašanās. 
Saskarsmes funkcijas. Saskarsmes ietekmējošie faktori. 
Saskarsmes loma profesijā. 

1  

2. Saskarsmes struktūra 
Komunikācija – informācijas apmaiĦas process starp cilvēkiem 
jeb informatīvā saskarsme. Sociālā percepcija – cilvēku 
savstarpējā uztvere. Interakcija jeb mijiedarbība. 

1  

3. Saskarsme – māka pazīt pašam sevi un pašpilnveidoties 
PašizziĦas un pašnovērtējuma loma saskarsmē. Saskarsme pašam 
ar sevi un profesionālas kvalitātes. 

1  

4. Personības raksturojums 
Personība, tās jēdziens un būtība. Personība kā sabiedrisko 
attieksmju veidotāja. 

2  

5. Cilvēka pamatvajadzības un uzvedības motivācija 
Vajadzību jēdziens, to veidi. Garīgās un materiālās vajadzības. 
Sociālās vajadzības. Uzvedības jēdziens un tās motivācija. 

1 1 

6. Pozīcijas saskarsmē. Dzīves scenāriji 
Pozīcijas saskarsmē. Transakcijas. Dzīves scenāriju būtība. 

1 1 

7. Saskarsmes stili un personas teritoriālais modelis 
Saskarsmes stili. Publiskā un privātā teritorija. 

1  

8. Konflikti 
Konflikti, iekšējie un ārējie. Vertikālie konflikti. Konfliktu 
risināšana. 

2  

9. Neverbālā saskarsme 
Neverbālās saskarsmes funkcijas. Neverbālo vērtējumu veidi. 

2 1 

10. Verbālā saskarsme 
Valoda un runa. Runas veidi. Runāšana – prasme pateikt to, ko 
gribam. 
Klausīšanās un tās loma saskarsmē. Saruna, tās vadīšana. 
Uzstāšanās auditorijā. 

4 1 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  0,5     
Semināri un patstāvīgie darbi  0,5     
Kopā  1     
* nepilna laika studijas 
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4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas. Testu pildīšana par tēmu un pārrunas par testa 
rezultātiem. Pāru darbs, grupu darbs un viedokĜa izteikšana. Grupas biedru vērojums lekcijā. 
Grupas biedru vērojums apraksts, analīze. Pilnveidot prasmes publiski uzstāties. Seminārs. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Studenti vērtējumu ballēs iegūst par teoriju, par darbu praktiskajās nodarbībās un Izliekot 
vērtējumu pirms galīgā pārbaudījuma – ieskaites, tas veidojas no vērtējuma teorijā un praktiskajās 
nodarbībās (45%) un patstāvīgo darbu vērtējuma (55%). 
Izliekot vērtējumu studiju priekšmetā, tas veidojas no vērtējuma pirms galīgā pārbaudījums (20%) 
un ieskaites (80%). 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. S. Andersons. Saskarsme un sadarbība. 1.daĜa. R., Latvijas pašvaldības mācību centrs, 
1993. 

2. L. Dubkēvičš. Ievads saskarsmē. Ozolnieki, 1977. 
3. D. Eids. Efektīva komunikācija. Rīga, SIA “Asja”, 1999. 
4. Ā.Karpova. Personība. Teorijas un rādītāji. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. 
5. D. Kārnegī. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. R., Latvijas žurnālistu savienības 

komerccentrs, 1990. 
6. D. Kārnegī. Kā priecāties par dzīvi un darbu. Rīga, Zvaigzne, 1991. 
7. I. Kons. Es – atklāšana. Rīga, Avots, 1982. 
8. J. Kupš. Saskarsmes psiholoăija. Saskarsmes būtība. Zvaigzne ABC, 1997.” 

Papildliteratūra 
1. Dz.Meikšāne.  Psiholoăija mums pašiem. Rīga, RaKa, 1998. 
2. V.Latiševs. Lietišėās sarunas un lietišėie kontakti. Rīga, 1990. 
3. S. Omārova. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga, 1996. 
4. S. Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. Birznieka SIA “Kamene”, 1998.   
5. A.Vorobjovs. Psiholoăijas pamati. Rīga, Mācību apgāds NT, 1996. 
6. R.Vuorinens, E.Tūnala, V.Mikonens. Psiholoăijas pamati. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. 
7. Psiholoăijas vārdnīca. G.Breslava red. Rīga, Mācību grāmata, 1999. 
8. B. Newman, P.Newman. Development Though Life, The Dorsey Press, Homewood, Illiois, 

1975. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Socioloăija – 1 KP 
 
Mag. biol. I. Veipa, S. Strušele 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Veidot izpratni par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem un politiskajiem procesiem. Šajā kursā 
apgūstamās zināšanas palīdz veidoties par pilsoniskās sabiedrības locekli, kas brīvprātīgi un 
apzināti iesaistās sociālajās norisēs. Sociālās zināšanas ir speciālista profesionālās kultūras 
sastāvdaĜa. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Jāapgūst prasme izmantot socioloăijas zināšanas izmantot vērtējot notiekošos sociālos un 
politiskos procesus. 

2. Jāpilnveido zināšanas pilsonisku sabiedrību un politisko līdzdalību. 
3. Jāveicina uzĦēmīgas personības veidošanās, kas aktīvi savas un līdzpilsoĦu dzīves 

veidošanā. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Studiju kurss turpina vidusskolā apgūtos sociāli politiskā un humanitārā cikla priekšmetus, to 
vēlams apgūt pēc filozofijas un psiholoăijas kursiem. Bez socioloăijas pamatkursa apgūšanas nav 
iespējams apgūt tādus mācību kursus kā socioloăisko pētījumu metodika un organizācija, izglītības 
socioloăija, lauku socioloăija, visus piedāvātos izvēles kursus humanitārajā blokā utt. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1.Ievads. Socioloăijas priekšmets 
Vispārējās zināšanas par socioloăiju. Sociālās zināšanas kā speciālistu profesionālās kultūras 
sastāvdaĜa. Socioloăisko pētījumu organizācija un metodika. Informācijas vākšanas metodes 
socioloăijā: novērošana, dokumentu analīze, aptauja. Socioloăisko pētījumu programma un plāns. 
4.1.2. Indivīds un sabiedrība 
Izprast kultūras jēdzienu socioloăijā, tās svarīgākās iezīmes. Kultūras struktūra un modeĜu 
daudzveidība. Nacionālās attiecības Latvijā un etnopolitiskās perspektīvas. 
4.1.3.Sociālās institūcijas 
Paplašināt un pilnveidot zināšanas par ăimenes funkcijām sabiedrībā. Dzimums. Vīrieša un 
sievietes uzvedība kā divi sociālās uzvedības tipi. Dzimumu bioloăiskā un sociālā diferenciācija. 
Feminisms kā ideoloăija un sociāla kustība mūsdienās. 
4.1.4.Politika, vara, valsts 
Izprast un izmantot jēdzienus politiskā vara, varas leăitimācija, sabiedrības politiskā sistēma, 
pilsoniskā sabiedrība, politiskā līdzdalība. Pilnveidot zināšanas par Latvijas Republikas valsts 
iekārtu, Latvijas Republikas Satversmei.  
4.1.5.Sociālā politika 
Izprast sociālās politikas veidošanās procesus. Sociālās politikas un sociālo problēmu risināšana. 
Sociālās politikas regulācijas institucionālā struktūra un instrumenti. Valsts un pašvaldību loma 
sociālās politikas īstenošanā. Latvijas Republikas sociālās politikas pamatprincipi. 
4.1.6.Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā 
Izprast un izmantot jēdzienus deviance un noziedzība. Paplašināt un pilnveidot zināšanas par 
noziedzības teorijām. Alkoholisms, narkomānija, homoseksuālisms, pornogrāfija, prostitūcija kā 
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sociālas problēmas. Vides problēmas. Cilvēka ietekme uz vidi. Pārtikas problēmas pasaulē. 
Atkritumu problēma. Iedzīvotāji un reăionālā plānošana. Demogrāfiskie procesi: dzimstība, 
mirstība, iedzīvotāju migrācija. Reăionālās plānošanas problēmas Latvijā. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Ievads. Socioloăijas priekšmets 
Socioloăijas pētīšanas priekšmets. Sabiedrības analīzes līmeĦi 
socioloăijā: vispārsocioloăiskā teorija, speciālās socioloăiskās 
teorijas, konkrētie socioloăiskie pētījumi. Sociālās zināšanas kā 
speciālistu profesionālās kultūras sastāvdaĜa. Socioloăijas kā 
zinātnes rašanās. Ogists Konts, Herberts Spensers, Kārlis Markss. 
Emīla Dirkheima un Maksa Vēbera ietekme uz sociālo teoriju 
attīstību. Socioloăisko pētījumu organizācija un metodika. 
Zinātniskās metodes jēdziens. Izlases jēdziens. Ăenerālais un 
izlases kopums. Izlases veidi. Informācijas vākšanas metodes 
socioloăijā: novērošana, dokumentu analīze, aptauja. 
Socioloăisko pētījumu programma un plāns. 

2  

2. Indivīds un sabiedrība 
Kultūras jēdziens socioloăijā, tās svarīgākās iezīmes. Kultūras 
struktūra un modeĜu daudzveidība. Sociālā stratifikācija. 
Stratifikācijas teorijas: K.Markss un M.Vēbers. Sociālās 
mobilitāte: vertikālā un horizontālā. Sociālās stratifikācijas 
pamatsistēmas. Sociālās stratifikācijas analīzes metodes. 
Sabiedrības formālā organizācija. Etniskās attiecības. Etniskās 
grupas un etniskās attiecības sabiedrībā. Nacionālās attiecības 
Latvijā un etnopolitiskās perspektīvas. 

2  

3. Politika, vara, valsts 
Politiskā vara. Politiskās varas būtība. Varas leăitimācija. 
Sabiedrības politiskā sistēma. Pilsoniskā sabiedrība. Politiskā 
līdzdalība. Valsts. Valsts būtība un loma sabiedrības pārvaldē. 
Latvijas Republikas valsts iekārta. Latvijas Republikas 
Satversme. Partijas un vēlēšanas/ Politiskie režīmi un 
demokrātija. 

2  

4. Sociālās institūcijas 
Ekonomika pirmsindustriālajā un industriālajā sabiedrībā. 
Ekstensīvā un intensīvā ekonomika. Ăimenes funkcijas 
sabiedrībā. Izglītības kā sociālas institūcijas vēsturiskā attīstība: 
problēmas un perspektīvas. Dzimums. Vīrieša un sievietes 
uzvedība kā divi sociālās uzvedības tipi. Dzimumu bioloăiskā un 
sociālā diferenciācija. Feminisms kā ideoloăija un sociāla kustība 
mūsdienās. 

4 2 

5. Sociālā politika 
Sociālās politikas veidošanās. Sociālās politikas jēdziens. 
Sociālās darbs. Sociālā politika un sociālo problēmu risināšana. 
Sociālās politikas regulācijas institucionālā struktūra un 
instrumenti. Valsts un pašvaldību loma sociālās politikas 
īstenošanā. Latvijas Republikas sociālās politikas pamatprincipi. 

2 
 

 

6. Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā 
Deviance un noziedzība. Deviantās un nekovencionālās uzvedības 

4 2 



 163 
 

jēdziens. Noziedzības teorijas. Alkoholisms, narkomānija, 
homoseksuālisms, pornogrāfija, prostitūcija kā sociālas 
problēmas. Vides problēmas. Cilvēka ietekme uz vidi. Pārtikas 
problēmas pasaulē. Atkritumu problēma. Iedzīvotāji un reăionālā 
plānošana. Demogrāfiskie procesi: dzimstība, mirstība, 
iedzīvotāju migrācija. Reăionālās plānošanas problēmas Latvijā.  
Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 0,5* 0,5     
Semināri un patstāvīgie darbi 0,5* 0,5     
Kopā 1* 1     
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām. Pāru darbs, grupu darbs 
un viedokĜa izteikšana. Pilnveidotas prasmes publiski uzstāties. Seminārs. 
  
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Semestra vērtējumu veido praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums 
(novērtējums ballēs vai ieskaitīts/neieskaitīta); seminārnodarbības (novērtējums ballēs); 45% un 
patstāvīgais darbs veido 55%;   
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā: 40% semestra vērtējums, 
                                                                     60% ieskaites vērtējums. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. R.: 1996. 
2. Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā. R.: Zvaigzne ABC, 2002. 

Papildliteratūra 
1. Kons I. “Es” atklāšana. R.: 1982. 
2. Krūzmētra M. Ăimenes socioloăija. Jelgava, 1993. 
3. LapiĦš A. Politiskie režīmi: demokrātija, autoritārisms, totalitārisms.        
4. Lekcijas politikas zinātnē. Jelgava, 1993. 
5. Latvijas Republikas Satversme. R.: 1991. 
6. Demokrātijas pamati. R.: 1993. 
7. Valstiska cilvēka kanons. R.: 1990. 
8. Levin J. Spates J. Starting Sociology. New Yourk, 1985. 
9. Nohlen D. Worterbuch Staaat un Politik. Munchen, 1991. 
10. Vander Zanden J.W. Sociology the Core. Mcgraw – Hill 1990.  

 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Darba likumdošana – 1 KP 
 
Mg. iur. E. Zalaka 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt darba tiesību teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevums: 
Prast pielietot praktiskajā darbā grāmatvedībai saistošos normatīvos aktus.  
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Nepieciešamās priekšzināšanas – tiesību pamatu studiju priekšmeta apguve, civiltiesību vispārējās 
daĜas un saistību tiesību apguve. Darba likumdošanas studiju priekšmets saistīts ar finanšu tiesību 
un grāmatvedības studiju priekšmetiem. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Darba tiesības kā tiesību nozare 
Jāizprot darba tiesību principi, ārējo un iekšējo tiesību normu hierarhija, jāzina darba tiesību 
regulējošie normatīvie akti. 
4.1.2. Darba koplīgums 
Jāzina darba koplīguma subjekti, saistošais spēks; atšėirība no darba līguma. 
4.1.3. Darba līgums 
Jāzina darba līguma subjekti, jāizprot darba līguma saistošais spēks. 
4.1.4. Darba laiks 
Jāizprot darba laika organizācijas veidu atšėirības, piemērošanas gadījumi. 
4.1.5. Atpūtas laiks 
Jāzina atpūtas laiku veidi, piešėiršanas kārtība. 
4.1.6. Darba samaksa 
Jāprot aprēėināt darba samaksa, vidējā izpeĜĦa. 
4.1.7. Darba kārtība 
Jāzina disciplinārās un civiltiesiskās atbildības piemērošanas pamats un kārtība. 
4.1.8. Darba līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība 
Jāzina darba līguma grozīšanas un izbeigšanas piemērošanas pamats un kārtība; darba devēja 
pienākumi darba līguma izbeigšanas un grozīšanas gadījumā. 
4.1.9. Darba strīdi 
Jāzina darba strīdu izšėiršanas veidi un kārtība. 
4.1.10. Darba aizsardzība 
Jāzina darba devēja un darbinieka tiesības un pienākumi darba aizsardzības jomā. 
4.1.11. Darba normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība un kontrole 
Jāpārzina valsts un pašvaldības institūciju kompetence darba normatīvo aktu ievērošanas jomā. 
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Darba tiesības kā tiesību nozare 
Darba likumdošanas kā studiju priekšmeta saturs, apguves mērėi 
un uzdevumi Darba tiesību priekšmets, saturs; darba tiesību 
principi; darba tiesību normatīvie akti; starptautiskās darba 
tiesības; darba tiesisko attiecību subjekti un struktūra. 

2 0.5 

2. Darba koplīgums 
Darba koplīguma jēdziens un būtība; puses; ăenerālvienošanās; 
koplīguma forma, noslēgšanas kārtība un saturs; koplīguma 
izpilde, strīdu izšėiršana. 

1  

3. Darba līgums 
Darba līguma jēdziens; darba sludinājums, darba intervija, darba 
Ħēmēja statuss, darbinieka izvēle; darba līguma noslēgšanas 
kārtība, puses, forma, sastāvdaĜas; darbinieka statuss, atšėirīgas 
attieksmes aizliegums; darba devēja tiesības un pienākumi; 
darbinieka tiesības un pienākumi. Praktiskais darbs: Sastādīt 
darba līgumu pēc dotā uzdevuma nosacījumiem. 

4 1 

4. Darba laiks 
Darba laika jēdziens un veidi; darba laika organizācija un 
uzskaite; virsstundu darbs, maiĦu darbs; nakts darbs; summētais 
darba laiks. 

1  

5. Atpūtas laiks 
Atpūtas laika jēdziens un veidi; pārtraukumi; atvaĜinājumi un to 
veidi. 

1 0.5 

6. Darba samaksa 
Darba samaksas vispārīgie noteikumi, darba samaksas izmaksas 
kārtība un laiks; piemaksas; vidējā izpeĜĦa; ieturējumi no darba 
samaksas. Praktiskais darbs: Aprēėināt darbiniekam izmaksājamo 
darba samaksu. 

2 1 

7. Darba kārtība 
Darba kārtības jēdziens; darba kārtības noteikumi, saturs, 
izdošanas kārtība; disciplināratbildība, disciplinārsodi, to 
uzlikšanas kārtība un pārsūdzēšana; darbinieka civiltiesiskā 
atbildība. 

1  

8. Darba līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība 
Darba devēja tiesības un pienākumi grozīt darba līgumu. Darba 
līguma grozīšana darba devējam un darbiniekam vienojoties. 
Darbinieka uzteikums. Darba devēja uzteikums, uzteikuma 
pamati un kārtība. Praktiskais darbs: Piemērot attiecīgās tiesību 
normas dotajā faktiskajā situācijā. 

1 1 

9. Darba strīdi 
Darba strīdu jēdziens un veidi; interešu darba strīdi, streika 
tiesības; tiesību darba strīdi, darba strīdu komisijas, kompetence; 
strīdu izskatīšana tiesā, prasības pieteikums, saturs, iesniegšanas 
termiĦi; atjaunošana darbā, samaksa par darba piespiedu 
kavējumu vai mazāk atalgota darba izpildi, tiesas nolēmumu 
izpilde. Praktiskais darbs: Sastādīt prasības pieteikumu par 
atjaunošanu darbā un atlīdzības piedziĦu par darba piespiedu 
kavējuma laiku. 

1  
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10. Darba aizsardzība 
Darba aizsardzības principi. Darba aizsardzības sistēmas 
organizēšana. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra. 
Nodarbinātā un uzticības personas tiesības un pienākumi. 

1  

11. Darba normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība un 
kontrole 
Valsts un pašvaldības kompetence darba un darba aizsardzības 
jomā; Valsts darba inspekcija, statuss, kompetence. 

1  

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 0,5* 0,5     
Semināri un patstāvīgie darbi 0,5* 0,5     
Kopā 1* 1     
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti kāzusi un testi, 
rakstīti kontroldarbi.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Regulāra zināšanu pārbaude - atbilstoši formatīvās vērtēšanas uzdevumiem; katra temata 
noslēgumā – ieskaite; praktisko iemaĦu apguvē praktiskie darbi; patstāvīgo darbu - seminārs, 
individuāla pārbaude. Zināšanu novērtējumus 10 ballu sistēmā, minimālais novērtējums – 4 balles. 
VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 45% no kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 55% no 
patstāvīgā darba vērtējuma. GALĪGO VĒRTĒJUMU sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES - 
40%, IESKAITES VĒRTĒJUMS - 60%. 
 
6. Izmantojamās literatūras un avotu saraksts 
Normatīvie akti 

• 15.02.1922. Latvijas Republikas Satversme. /Latvijas Republikas likums. // Latvijas 
Vēstnesis, 01.07.1993., Nr. 43. 
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7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Tiesību pamati – 1 KP 
 
Mg. iur.  E. Zalaka 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt tiesību teorijas un galveno tiesību nozaru vispārējos pamatus, kas nepieciešami praktiskajā 
darbā, un savu ar likumu aizsargāto tiesību un interešu realizēšanai: tiesību būtība, tiesību sistēma, 
nozares, normatīvie akti, institūti, normas, tiesiskās attiecības, tiesību pārkāpums, juridiskā 
atbildība; krimināltiesību un administratīvo tiesību normu saturs un piemērošanas mērėis un 
kārtība, disciplināratbildība; civiltiesību saturs, institūti, civilo tiesību aizsardzība un realizēšana. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 
Iemācīt orientēties tiesiskajās attiecībās un tās regulējošo tiesību normu un juridiskās literatūras 
klāstā. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Vispārizglītojošie priekšmeti kā pamats visu pārējo specializēto priekšmetu apgūšanai. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti. 
4.1.1. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. 
Jāsaprot tiesību normu atšėirību no citām sociālām normām, jāzina tiesību normu atšėirību no 
tiesību piemērošanas aktiem, tiesību normu hierarhija, jāprot piemērot atbilstošu tiesību normu 
attiecīgajam faktiskajam gadījumam. 
4.1.2. Lietu tiesības. 
Jāzina lietu juridisko iedalījumu un tā nozīmi lietu civiltiesiskajā apgrozībā, jāizprot atšėirību starp 
lietas valdījumu, turējumu un īpašumu. 
4.1.3. Saistību tiesības. 
Jāzina līgumu veidi un būtība. Jāprot sagatavot līgumus atbilstoši konkrētai saistībai. 
4.1.4. Civilprocess. 
Jāpārzina strīdu izskatīšanas veidus, jāprot sagatavot nepieciešamos dokumentus strīda gadījumā. 
4.1.5. Administratīvais process. 
Jāprot nošėirt administratīvo aktu no citiem tiesību realizēšanas aktiem un tiesību normām, jāzina 
administratīvā akta izdošanas stadijas un piemērojamie principi, administratīvā akta pārsūdzēšanas 
kārtība. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Tiesību teorijas pamatjēdzieni 
Tiesību pamatu priekšmets, mērėi, uzdevumi. Izmantojamās 
literatūras un normatīvo aktu apskats. Tiesību būtība (jēdziens), 
izcelšanās, mijiedarbība ar citām sociālām normām (morāles, 
politiskajām, reliăiskajām u.c.).Tiesību sistēmas pamatjēdzieni: 
tiesību sistēma, nozares, normatīvie akti, institūti, normas. 

6 1 
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Tiesību avoti.  
Tiesību normas: definīcija un pazīmes. Tiesību normu veidi: 
publiskās, privātās, vispārējās, speciālās, imperatīvās, 
dispozitīvās. Tiesību normas loăiskā uzbūve (hipotēze, 
dispozīcija, sankcija). Tiesību normu piemērošanas akti: atšėirība 
no normatīvajiem aktiem, stadijas un prasības (likumība, 
pamatotība, lietderība (samērīgums). Tiesību normu tulkošanas 
(interpretācijas) veidi, pamatprincipi. Atsevišėu tiesību nozaru 
raksturojums. 
Normatīvi akti. Likumdošanas process. Normatīvo aktu spēks 
laikā, telpā un attiecībā pret personām. Normatīvo aktu hierarhija. 
Tiesisko attiecību jēdziens, elementi (subjekts, objekts, saturs). 
Juridiskie fakti, to veidi. Juridiskās sekas un to rašanās pamata 
saistība ar attiecīgu tiesību nozari. 
Tiesību pārkāpuma un atbildības jēdziens un pamats: 
administratīvajās tiesiskajās attiecībās: soda uzlikšanas 
pamatprincipi, amatpersonu un iestāžu lēmumu pārsūdzēšanas 
kārība, sodu veidi; atsevišėu pārkāpumu sīkāks raksturojums. 
Krimināltiesiskajās attiecībās: noziedzīga nodarījuma sastāvs, 
saukšanas pie atbildības pamatprincipi, sodu veidi, nodarījumu 
veidi; krimināllietas ierosināšana un izbeigšana, nolēmumu 
pārsūdzēšana, apsūdzība un aizstāvība. Civiltiesiskajās attiecībās: 
līgumiskajās un ārpuslīgumiskajās. Zaudējumu atlīdzināšanas 
priekšnoteikumi, atbildības veidi. Disciplināratbildības jēdziens 
un piemērošanas kārtība. Praktiskais darbs: Noteikt tiesību normu 
iedalījumu. 
2. Lietu tiesības 
Lietu tiesību jēdziens un saturs. Lietu klasifikācija LR 
Civillikumā. Īpašuma jēdziens, īpašuma tiesība, saturs, rašanās un 
izbeigšanās veidi, aprobežojumi (kopīpašums, servitūti), 
aizsardzība. Nekustamo īpašumu reăistrēšana zemesgrāmatā. 
Valdījuma jēdziens, īpašnieka un neīpašnieka valdījums, atšėirība 
no turējuma, valdījuma veidi, aizsardzība (aizskarta un atĦemta 
valdījuma aizsardzība). Ėīlas jēdziens, tās veidi. Izpirkuma un 
pirmpirkuma tiesības. Praktiskais darbs: Piemērot attiecīgās 
tiesību normas dotajai faktiskajai situācijai. 

2 1 

3. Saistību tiesības 
Saistību tiesību jēdziens un saturs. Saistību rašanās pamati. 
Saistības, kas rodas no darījumiem. Tiesisks darījums un līgums: 
jēdziens, veidi, dalībnieki, pārstāvība, priekšmets, sastāvdaĜas 
(būtiskas, dabiskas, nejaušas), forma, termiĦi un nosacījumi, laiks 
un vieta, līguma sekas. Saistību tiesību pastiprināšana (galvojums, 
līgumsods, rokasnauda); procenti, cesijas jēdziens. Saistības, kas 
rodas no neatĜautas darbības: ārpuslīgumiskajās un līgumiskajās 
attiecībās. NeatĜauta darbība, vainas pakāpes, nokavējums, 
kaitējuma un zaudējumu jēdzieni, zaudējumu veidi, atlīdzināšana, 
novērtēšana. Saistību tiesību kopdalībnieku savstarpējās 
attiecības. Saistību tiesību izbeigšanās: izpildījums, ieskaits, 
prasījuma un parāda sakritums, atcēlējs līgums, pārjaunojums, 
izlīgums, tiesas spriedums, noilgums. Praktiskais darbs: Piemērot 
attiecīgās tiesību normas dotajai faktiskajai situācijai. 

3 1 

4. Civilprocess 
Aizskarto un apstrīdēto civilo tiesību aizsardzības un ar likumu 

3 1 
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nodrošināto interešu realizēšanas tiesā vispārējs apskats. 
Tiesvedības veidi: prasības tiesvedība, sevišėās tiesāšanas kārtība, 
lietu izskatīšana, kas rodas no administratīvi tiesiskajām 
attiecībām. PakĜautība un piekritība; lietu iztiesāšanas galvenie 
principi (lietu nozīmēšana, dalībnieku aicināšana, lietas 
izskatīšanas tiesas sēdē kārtība, pierādījumi, lietas izskatīšanas 
atlikšana, tiesvedības apturēšana vai prasības pieteikuma 
atstāšana bez izskatīšanas). Prasības pieteikuma, pieteikuma, 
sūdzības noformēšanas, iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, 
tiesāšanās izdevumi un procesuālie termiĦi; pārstāvība 
civilprocesā. Tiesas nolēmumu pārsūdzēšanas kārtība: 
blakussūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības iesniegšana un 
izskatīšana. Šėīrējtiesas jēdziens. Tiesas nolēmumu un citu 
izpildu dokumentu izpildes kārtība. Praktiskais darbs: Sagatavot 
dokumentus tiesai strīda gadījumā. 
Administratīvais process 
Administratīvo tiesību jēdziens, loma, avoti. Administratīvais 
akts. Administratīvais process iestādē. Administratīvais process 
tiesā. 

2  

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības 0,5* 0,5     
Semināri un patstāvīgie darbi 0,5* 0,5     
Kopā 1* 1     
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti kāzusi un testi, 
rakstīti kontroldarbi. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Regulāra zināšanu pārbaude - atbilstoši formatīvās vērtēšanas uzdevumiem; katra temata 
noslēgumā – ieskaite; praktisko iemaĦu apguvē praktiskie darbi; patstāvīgo darbu - seminārs, 
individuāla pārbaude. Zināšanu novērtējumus 10 ballu sistēmā, minimālais novērtējums – 4 balles. 
VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 45% no kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 55% no 
patstāvīgā darba vērtējuma. GALĪGO VĒRTĒJUMU sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES - 
40%, IESKAITES VĒRTĒJUMS - 60%. 
 
6. Izmantojamās literatūras un avotu saraksts 
Normatīvie akti 

• 15.02.1922. Latvijas Republikas Satversme. /Latvijas Republikas likums. // Latvijas 
Vēstnesis, 01.07.1993., Nr. 43. 

• 28.01.1937. Civillikums. Saistību tiesības. /Latvijas Republikas likums. // AP un Valdības 
ZiĦotājs, 1992, Nr. 4. 

• 28.01.1937. Civillikums. Ăimenes tiesības. /Latvijas Republikas likums. // AP un Valdības 
ZiĦotājs, 1993, Nr. 22/23. 

• 28.01.1937. Civillikums. Ievads. /Latvijas Republikas likums. // AP un Valdības ZiĦotājs, 
1992, Nr. 29. 
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• 28.01.1937. Civillikums. Mantojuma tiesības. /Latvijas Republikas likums. // AP un 
Valdības ZiĦotājs, 1992, Nr. 29. 

• 28.01.1937. Civillikums. Lietu tiesības. /Latvijas Republikas likums. // AP un Valdības 
ZiĦotājs, 1992, Nr. 29. 

• 07.07.1992. Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma 
tiesību un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību. /Latvijas Republikas likums. // 
AP un Valdības ZiĦotājs, 30.07.1992., Nr. 29. 

• 07.12.1994. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. /Latvijas Republikas likums. // 
ZiĦotājs, 20.12.1984., Nr. 51. 

• 17.06.1998. Krimināllikums. /Latvijas Republikas likums. // Latvijas Vēstnesis, 
08.07.1998., Nr. 199/200. 

• 04.11.1998. Likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”. /Latvijas 
Republikas likums. // Latvijas Vēstnesis, 04.11.1998., Nr. 331/332.  

• 14.10.1998. Civilprocesa likums. /Latvijas Republikas likums // Latvijas Vēstnesis, 
03.11.1998., Nr. 326/330. 

• 25.10.2001. Administratīvā procesa likums. /Latvijas Republikas likums.// Latvijas 
Vēstnesis, 14.11.2001., Nr. 164.  

• 21.04.2005. Kriminālprocesa likums. /Latvijas Republikas likums. // Latvijas Vēstnesis, 
11.05.2005.. Nr. 74. 

• 22.12.1937. Zemesgrāmatu likums. /Latvijas Republikas likums.// AP un Valdības 
ZiĦotājs., 29.04.1993, Nr. 16/17. 

• 15.12.1992. Likums “Par tiesu varu”. /Latvijas Republikas likums. 
• 16.02.1993. Likums “Par dzīvojamo telpu īri”. /Latvijas Republikas likums. // AP un 

Valdības ZiĦotājs, 18.02. 1993., Nr.7. 
• 28.10.1993. Likuma “Par Valsts ieĦēmumu dienestu”./ Latvijas Republikas likums. // 

Latvijas Vēstnesis, 11.11.1993., Nr. 105. 
• 19.05.1994. Likums par pašvaldībām. /Latvijas Republikas likums. // Latvijas Vēstnesis, 

24.05.1994., Nr. 61. 
• 08.06.1994. Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieĦemto 

aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību. /Latvijas 
Republikas likums. // Latvijas Vēstnesis, 08.06.1994., Nr. 166. 

• 28.09.1995. Par dzīvokĜa īpašumu. /Latvijas Republikas likums. // Latvijas Vēstnesis, 
12.10.1995., Nr. 157. 

• 30.01.1997. Likums par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās. /Latvijas 
Republikas likums // Latvijas Vēstnesis, 20.02.1997., Nr. 52/53. 

• 20.06.2001. Darba likums. /Latvijas Republikas likums. //Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001., 
Nr. 105. 

• 06.06.2002. Valsts pārvaldes iekārtas likums. /Latvijas Republikas likums. // Latvijas 
Vēstnesis, 21.06.2002., Nr. 94. 

• 07.06.1994. Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma 
pirmpirkuma tiesības. / Ministru kabineta noteikumi Nr. 110. // Latvijas Vēstnesis, 
16.06.1994., Nr. 71. 

Pamatliteratūra 
• Balodis K. Ievads civiltiesībās. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 
• International Law. Rebecca M.M.Wallace. London 2002.  
• Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. – Rīga: AGB, 1997. 
• Grūtups, E. KalniĦš. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietu tiesības, Īpašums.-  

Rīga: TNA, 2002. 
• Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. – Rīga:  SIA “Biznesa ªugstskola 

Turība”, 2003. 
• KrastiĦš I. Tiesību būtība un forma. – Rīga: LU, 1998. 
• KrastiĦš I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni.- 3. izd.: Rīga, LU, 1997. 



 174 
 

• KrastiĦš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. – Rīga: TNA, 1999. 
• Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārējā daĜa. 1. grāmata. – Rīga: RAKA,  2000. 
• Autoru kolektīvs. Juridisko terminu vārdnīca. -  Rīga: Nordik, 1998. 
• Autoru kolektīvs prof. K. Torgāna vispārējā zinātniskā vadībā. Latvijas Republikas 

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. -  Rīga: Mans Īpašums, 2000. 
• VišĦakova G, Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas, Valdījums, 

Tiesības uz svešu lietu -  Rīga: Mans Īpašums, 1999. 
• Torgāns K. Saistību tiesības. II daĜa. Mācību grāmata. – Rīga: Tiesu namu aăentūra, 2008. 
• Torgāns K. Saistību tiesības. I daĜa. Mācību grāmata. – Tiesu namu aăentūra: Rīga, 2006. 
• Ėāve A., Zalaka E. Tiesību pamati. – Jēkabpils: Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 2005. 
• Zalaka E. Tiesību pamati. Mācību līdzeklis – lekciju konspekts. – Jēkabpils: Jēkabpils 

Agrobiznesa koledža, 2008. 
• Likumu terminu vārdnīca. Otrais paildinātais izdevums. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004. 

Papildliteratūra 
• Bojārs J. Starptautiskās tiesības.-  Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 
• JakubaĦecs V. Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas.-  Rīga, 1997. 
• MeĜėisis E. Tiesību normu interpretācijas metodes. – Rīga: LU, 1996. 
• Neimanis J. Tiesību tālākveidošana. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 
• Meikališa Ā. Tiesu vara Latvijā. – Rīga: Avots, 1997. 
• KrastiĦš I. Tiesību doktrīnas. 2. izd.-  Rīga: LU, 1997. 
• Meikališa Ā., Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības. Shēmas. – Rīga: 2000. 

Publikācijas 
• Žurnāli  -“Latvijas Ekonomists”, “Bilance”, “Mans īpašums”. 
• Laikraksti - “Latvijas Vēstnesis”, “Jurista vārds”. 

Interneta resursi: 
• www.likumi.lv 
• www.likumi.lid.lv 
• pro.nais.lv 
• www.vid.gov.lv 
• www.vdi.gov.lv 
• www.at.gov.lv 
• www.tiesas.lv 

 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
 
 
 
 



 175 
 

A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 

 
Ētika un estētika – 1 KP 

 
Mag. paed. S.PutniĦa 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Veicināt un izkopt studentos patstāvīgu, motivētu vērtību izpratni un sekmēt estētisku pasaules 
apguvi. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Dot iespēju iepazīties ar ētiskās un estētiskās domāšanas specifiku, veicināt patstāvīgas 
domāšanas attīstību. 

2. Veidot un uzturēt kultūrizglītojošu vidi rosināt šos principus izmantot, veidojot savu 
personību un strādājot izvēlētajā specialitātē. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Lai apgūtu priekšmetu nepieciešamas zināšanas filosofijā, psiholoăijā, socioloăijā. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1.Ētikas un estētikas raksturojums.  
Vispārējās zināšanas par ētikas un estētikas lomu cilvēka dzīvē. 
4.1.2. Antīkā ētika. 
Izpratne par ētisko un estētisko uzskatu veidošanos antīkajā sabiedrībā. 
Spēja novērtēt antīkās kultūras vērtību nozīmi. 
4.1.3. Dzīves gudrības un pašpilnveides izpratne Austrumu mācībās.  
Prasme analizēt vēsturisko mācību saistību ar mūsdienu cilvēku morāli. 
4.1.4. Ētikas klasiėu domas par piedošanu.  
Spēja pilnveidot zināšanas par sevi, analizējot piedošanas problēmas pasaules filosofijas klasiėu 
darbos. 
4.1.5. Vai morāles normas ir mūžīgas un vispārējas?  
Prasme salīdzināt ētiskās domas attīstību gadsimtu gaitā. 
Izpratne par morāles normām, analizējot ētikas problēmas pasaules filosofijas klasiėu darbos un 
mūsdienu dzīves situācijās. 
Spēja iegūtās zināšanas izmantot savas ētisko vērtību sistēmas veidošanā. 
4.1.6. Vai mēs esam atbildīgi par citiem?  
Spēja izprast, salīdzināt dažādu ētikas klasiėu idejas par cilvēka atbildību pret cilvēci, tautu, 
līdzcilvēkiem, dabu.  
Savas nākamās profesionālās lomas un tās morālo pamatsaistību apzināšanās. 
4.1.7. Vai cilvēks ir brīvs? 
Argumentācijas prasme noteikt pamatproblēmas un atšėirības teorētiėu atziĦās par ētikas 
kategoriju „brīvība”.  
Vēlēšanās veidot ētisku attieksmi saskarsmē ar līdzcilvēkiem. 
4.1.8. Kas ir laime? 
Prasme zināšanas izmantot praksē, veidojot savus ētiskos un estētiskos ideālus. 
Prasme izmantot ētikas idejas situācijās, kas rodas uzĦēmējdarbībā. 
4.1.9. Mīlestība. 
CieĦa pret ētikas vērtībām, kas pozitīvi un radoši ietekmē personību, Ĝaujot saglabāt ētiskos ideālus.  



 176 
 

 
4.1.10. Dzīves māksla. 
Spēja analizēt un sintezēt teorētiskos viedokĜus un savu attieksmi pret dzīvi. 
Lojāla attieksme pret dzīves bagātināšanu ar citādības uztvērumu, pieredzes daudzveidību.   
4.1.11.Estētiskās apziĦas metamorfozes. 
Prasme pazīt, analizēt, interpretēt dažādus mākslas virzienus un stilus. 
CieĦa pret dažādu tautu kultūras vērtībām. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Ētikas un estētikas raksturojums.  
Personiskās pilnveidošanās ceĜi. 

1  

2. Antīkā ētika  
saprātīgais = labais = skaistais (Sokrats. Platons); ētiskie un 
dianoētiskie tikumi (Aristotelis); labais kā patika, bauda (Aristips. 
Epikūrs); labais – nomierinātā dvēsele (stoiėi). 

1  

3. Dzīves gudrības un pašpilnveides izpratne Austrumu 
mācībās.  
Mūsdienu ētikas problēmu izpausmes, risinot jautājumus par 
personiskās pilnveidošanās ceĜiem. 

1  

4. Ētikas klasiėu domas par piedošanu.  
Sokrata dzīve un nāve. Kristīgā ētika: maksima “mīli savus 
ienaidniekus”. Vainas un piedošanas izpratne humānistiskajā 
psihoanalīzē (E.Fromms). 

1  

5. Vai morāles normas ir mūžīgas un vispārējas?  
Ētiskais relatīvisms vēsturiskajā un mūsdienu perspektīvā. 
Ētiskais absolūtisms. Kristīgā ētika un I.Kanta ētika. Teoloăiskā 
ētika: utilitārisms. Ciešanu jēga. Ciešanu attīrošā jēga kristīgajā 
ētikā. Askēzes skaistums. Ciešanu pārvarēšanas ceĜš budismā. 
Ciešanas kā morāla problēma humānistiskajā psihoanalīzē 
(E.Fromms). Dzīves jēgas problēmas avoti: nejaušība, cilvēka 
dzīves īslaicīgums (B.Paskāls): vientulība, cilvēka “ES” 
noslēpumi (A.Kamī); vienaldzība. 

2  

6. Vai mēs esam atbildīgi par citiem?  
Atšėirība starp kriminālu, politisku, morālu un metafizisku vainu 
un atbildību (K.Jaspers); Ž.P.Sartrs par eksistenciālismu kā 
humānismu. Atbildības problēma E.Levina ētikā. 
Atbildības problēma mūsdienu sabiedrībā. 

2  

7. Vai cilvēks ir brīvs? 
Brīvība pret likteni (stoicisms). Brīvība kā grēka avots 
(kristietība). Brīvība kā morāla autonomija (I.Kants). Brīvība kā 
izvēle (eksistenciālisms). Brīvība un drošība, bēgšana no brīvības 
(E.Fromms). 

 2 

8. Kas ir laime? 
Aristotelis par laimi kā augstāko labumu. Laime – iztēles, ne 
saprāta auglis (I.Kants). F.Nīče par laimīgu dzīvi. 
Izpratne par sabiedriskās morāles vietu sociālajā sistēmā. 

2  

9. Mīlestība. 
Platons par mīlestību. Svētais Pāvils par mīlestību. Ordo amoris 
(M.Šēlers). Radoša mīlestība un neiroze (K.Hornija). 

2  
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Estētiskās un mākslinieciskās vērtības. Māksla un jaunrade. 
Klasiskās, modernās un postmodernās mākslas teorijas. Estētiskā 
apziĦa sociālajā kontekstā: stils un mode; etiėete; vides estētika. 
10. Dzīves māksla. 
Eksistences estētika antīkajā kultūrā. (M.Fuko “Baudu lietojums” 
un “Rūpes par sevi”). Kas ir dzīves mākslinieks? 

2  

11. Estētiskās apziĦas metamorfozes. 
Estētiskās un mākslinieciskās vērtības. Māksla un jaunrade. 
Klasiskās, modernās un postmodernās mākslas teorijas. Estētiskā 
apziĦa sociālajā kontekstā: stils un mode; etiėete; vides estētika. 

2  

Ieskaite  2 
Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  0,5     
Semināri un patstāvīgie darbi  0,5     
Kopā  1     
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas diskusijas - seminārnodarbības, rakstītas esejas un studiju 
darbs, darbs ar filosofu darbu fragmentiem, grupas darbs, viedokĜu izteikšana, problēmsituāciju 
analīze, aplūkojot ētikas klasiėu darbus kontekstā ar mūsdienām. Videomateriālu izmantošana. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Studenti vērtējumu ballēs iegūst par teoriju, par darbu seminārnodarbībās. 

Izliekot vērtējumu (semestra vērtējumu) pirms galīgā pārbaudījuma – ieskaites, tas veidojas no 
vērtējuma kontaktstundās (40%) un patstāvīgo darbu vērtējuma (60%).     

Izliekot gala vērtējumu studiju priekšmetā, tas veidojas no vērtējuma pirms galīgā pārbaudījuma- 
(60%) un ieskaites- (40%). 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Aristotelis. Poētika. – Rīga: Zvaigzne ABC,1998 
2. Aristotelis. Nikomaha ētika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1985  
3. Bēringers A. Kas ir filosofija? – Rīga:Lielvārds, 1995  
4. Kūle M. Kūlis R., Filosofija. – Rīga:Burtnieks, 1996 
5. Lasmane S. Milts A. Rubenis A. Ētika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1992 
6. Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika: lekciju kurss. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000  
7. Milts A. Kas ir ētika? –Rīga: Zvaigzne ABC,1999  

 
Papildliteratūra 

1. Klīve V.V. Rīcības ceĜos. – Rīga: Zinātne, 1998  
2. Kūle M. Eirodzīve: forma, principi, izjūtas. – Rīga: LU Filozofijas un socioloăijas institūts, 

2006 
3. Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz  postmodernismam. – R.1998  
4. Lasmane S. 20.gadsimta ētikas pavērsieni. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004 
5. Mamardašvili M. Domātprieks. – Rīga: Filosofiskās izglītības centrs, 2002 
6. MonteĦs M. Esejas. – Rīga: Zvaigzne, 1981 
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7. Milts A. Esejas par morāli. –  Rīga: Zvaigzne ABC, 1985 
8. Nīče F. Tā runāja Zaratustra. – Rīga: Zvaigzne ABC,  200l 
9. Rubene M. No pagātnes uz tagadni. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995 
10. Raksti periodikā: laikrakstā “Kultūras Forums”, žurnālos “Kentaurs –XXI”, “Karogs”. 
11. Социальные и гуманитарные науки [elektroniskais resurss] :библиографичекие базы 

данных : науковедение : поступления 1991-2001 гг. /Институт научной информации 
по общественным наукам Российской академии наук, Москва : ИНИОН РАН, 2002  

12. www.liis.lv/etika 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Budžeta iestāžu grāmatvedība – 1 KP 
 
Mag. oec. M.Grandāne, mag. sc. oec. T.Rozentāle 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt finanšu operāciju uzskaiti un finanšu pārskatu sastādīšanas īpatnības budžeta iestādēs 
ievērojot LR likumus un citus normatīvos aktus grāmatvedības jomā. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Prast organizēt grāmatvedības darbu budžeta iestādēs. 
2. Prast sastādīt galvenos finanšu pārskata dokumentus budžeta iestādēs. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst: grāmatvedības pamati, nodokĜi un nodevas, finanšu grāmatvedība. Līdztekus 
budžeta iestāžu grāmatvedībai jāapgūst pašvaldību grāmatvedība. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Vispārējie noteikumi 
Jāzina galvenie normatīvie akti kas reglamentē budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaiti.  
4.1.2. Grāmatvedības dokumenti un to apgrozība 
Jāprot sastādīt galvenie budžeta iestādēs izmantojamie dokumenti un reăistri. Jāzina par finanšu un 
budžeta izpildes pārskatu sastādīšanu. 
4.1.3. Materiālo vērtību uzskaite, glabāšana un norakstīšanas kārtība 
Jāmāk veikt pamatlīdzekĜu un mazvērtīgā inventāra uzskaite, pamatlīdzekĜu nolietojuma un 
nemateriālo ieguldījumu amortizācijas aprēėināšana budžeta iestādēs. 
4.1.4. Finansēšana no valsts budžeta. Budžeta ieĦēmumu un izdevumu ekonomiskā 
klasifikācija 
Jāprot sastādīt finanšu pārskata galvenās sastāvdaĜas. Jāzina budžeta ieĦēmumu un izdevumu 
ekonomiskā klasifikācija. 
4.1.5. Kontrole un audits 
Jāzina par ministriju un valsts kontroles veicamajām revīzijām budžeta iestādēs. Jāzina par iekšējā 
audita veikšanu iestādē. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Vispārējie noteikumi 
LR likums “Par budžetu un finanšu vadību”. Lietotie termini un 
vispārīgie jautājumi; Grāmatveža tiesības, pienākumi un atbildība. 
Speciālie budžeti, to veidošanas, izlietošanas kārtība. 

2  

2. Grāmatvedības dokumenti un to apgrozība 
Grāmatvedības kontu plāna shēma, kontu pielietošana. Kontu 
plāna skaidrojums par pamatlīdzekĜiem, materiālu krājumiem, 
mazvērtīgiem un ātri nolietojamiem priekšmetiem, izmaksām, 

4 1 
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naudas līdzekĜiem, institūciju iekšējiem norēėiniem, norēėiniem, 
finansēšanu, fondiem, ieĦēmumiem, zembilances kontiem. 
Finanšu un budžeta izpildes pārskati. Finanšu pārskatu 
sastādīšana: vispārīgie jautājumi, galvenie jēdzieni; finanšu 
pārskatu kvalitatīvais raksturojums; finanšu pārskati, to 
sastāvdaĜas, paskaidrojošās piezīmes. Eiropas Savienības 
piešėirto līdzekĜu uzskaite. Kases un bankas dokumentu 
sastādīšana, reăistrēšana, grāmatojumi. Pavadzīmes ar VID 
piešėirto numuru, rēėinu sastādīšana, iegrāmatošana. 
3. Materiālo vērtību uzskaite, glabāšana un norakstīšanas 
kārtība 
PamatlīdzekĜu, mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu 
uzskaites, glabāšanas un norakstīšanas kārtība budžeta iestādēs. 
PamatlīdzekĜu nolietojuma aprēėināšanas un uzskaites īpatnības. 
Nemateriālo ieguldījumu amortizācijas aprēėināšana. 
Inventarizāciju norises kārtība. PamatlīdzekĜu, mazvērtīgo un ātri 
nolietojamo priekšmetu pieĦemšanas un norakstīšanas galveno 
dokumentu sastādīšana, to reăistrēšana, kartīšu iekārtošana, 
grāmatojumi. Inventarizācijas saraksta sastādīšana par materiālām 
vērtībām. 

4 1 

4. Finansēšana no valsts budžeta. Budžeta ieĦēmumu un 
izdevumu ekonomiskā klasifikācija 
Apropriāciju piešėiršanas kārtība (budžeta ieĦēmumu un 
izdevumu veidošanās). Darba samaksas sistēma atsevišėu no 
budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem. Par budžeta ieĦēmumu 
un valdības funkciju klasifikāciju. Par budžeta izdevumu 
ekonomisko klasifikāciju. Finanšu pārskata galveno daĜu 
sastādīšana. 

4 1 

5. Kontrole un audits 
Ministrijas, valsts kontroles un citas centrālās valsts iestādes 
iekšējās revīzijas noteikumi. Iekšējā audita veikšana iestādē. 

2 1 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  0,8 0,8*    
Semināri un patstāvīgie darbi  0,2 0,2*    
Kopā  1 1*    
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi, 
rakstīti kontroldarbi.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (balles); tematiskie kontroldarbi (novērtējums 
ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 45% no 
kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 55% no patstāvīgā darba vērtējuma. GALĪGO VĒRTĒJUMU 
sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES - 40%, IESKAITES VĒRTĒJUMS - 60%. 
 



 181 
 

6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. A.Jesemčika. Budžeta iestāžu grāmatvedība. LLU, Jelgava, 2002. 27 lpp. 
2. A.Schick, The federal budget: Politics, policy, process. 2000. 

Papildliteratūra 
1. LR likums “Par budžetu un finansu vadību” 
2. LR MK noteikumi Nr.867 “Kārtība, kādā budžetu iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
3. LR MK noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 
4. LR MK noteikumi Nr. 811 „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ceturkšĦa finanšu 

pārskatu sagatavošanas kārtība” 
5. LR MK noteikumi Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi”  
6. LR MK noteikumi Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu nolietojuma 

normām un pielietošanas nosacījumiem” 
7. LR MK noteikumi Nr. 810 „Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju” 
8. LR MK noteikumi Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām” 
9. LR MK noteikumi Nr. 1032 „Noteikumi par budžetu ieĦēmumu klasifikāciju” 
10. LR MK noteikumi Nr. 749 „Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada 

pārskatu sagatavošanas kārtību” 
11. LR MK instrukcija „Kārtība kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes 

pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem” 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Pašvaldību grāmatvedība – 1 KP 
 
I. Panga 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt pašvaldību budžeta veidošanos, grāmatvedības organizēšanu un galvenos dokumentus, kā 
arī pašvaldību pasūtījuma piešėiršanas, organizēšanas kārtību. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Prast organizēt grāmatvedības darbu pašvaldību iestādēs. 
2. Prast sastādīt galvenos finanšu pārskata dokumentus pašvaldības iestādēs. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst grāmatvedības pamati, nodokĜi un nodevas, finanšu grāmatvedība, finanses un 
kredīts. Līdztekus pašvaldību grāmatvedības apgūšanai, jāapgūst budžeta iestāžu grāmatvedība. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Pašvaldības, to budžets 
Jāsaprot pašvaldību budžeta veidošanās principi un sagatavošanas un sastādīšanas process.  
4.1.2. Pašvaldības finanšu vadības un grāmatvedības sistēma 
Jāprot sastādīt pašvaldību grāmatvedības dokumentus, budžeta izpildes gada finanšu pārskatu. 
Jāprot analizēt pašvaldību budžets. 
4.1.3. Investīciju projekti un ilgtermiĦa plānošana pašvaldībās 
Jāizprot pašvaldību pasūtījuma piešėiršanas procedūras noformēšana. 
Jāprot sastādīt ieĦēmumu un izdevumu tāme konkrētam pasūtījumu projektam. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Pašvaldības, to budžets 
Pašvaldību budžeta definīcija un mērėis, apjoms, tiesības. 
Budžeta periods. Pašvaldību budžeta iedalījums: pamatbudžets un 
speciālais budžets; saimnieciskais un investīciju budžets. Budžeta 
veidi: pēc budžeta struktūras veida; pēc budžeta aprēėināšanas 
veida. Budžetā ietvertā informācija. Pašvaldību budžeta ieĦēmumi 
un izdevumi. Pašvaldību izpildinstitūcijas, budžeta sastādīšanas 
vadība, atbildība par budžetu. Budžeta sastādīšanas gaita. Budžeta 
sagatavošanas process. Budžeta izpildes kontrole, ikmēneša 
pārskati un ziĦojumi par ieĦēmumu, izdevumu un aizĦēmumu 
apjomu. Grozījumi budžetā un budžeta publicēšana. Pašvaldību 
budžeta sastādīšana, analīze. Nekustamā īpašuma nodokĜa 
iekasēšanas pareizības pārbaude. 

6 1 

2. Pašvaldības finanšu vadības un grāmatvedības sistēma 
Pašvaldību finanšu sistēma. Grāmatvedības ierakstu sistēma. 

6 1 
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Grāmatvedības darba organizācija. Grāmatvedības dienesti un to 
pienākumi, funkcijas un galvenie uzdevumi, tiesības. Atbildība 
par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu. Grāmatvedības 
organizācijas dokumenti. Dokumentu aprites shēma. Pašvaldību 
budžeta izpildes gada finanšu pārskata sastāvdaĜas. Pašvaldību 
grāmatvedības dokumentu sastādīšana, budžeta izpildes gada 
finanšu pārskata sastādīšana, analīze. 
3. Investīciju projekti un ilgtermiĦa plānošana pašvaldībās 
Investīciju definējums. Investīciju plānošanas nepieciešamība. 
Investīciju plānošanas gaita. Investīciju finansēšanas avoti, 
finansēšana no pašvaldības speciālā budžeta. Pašvaldību 
aizĦemšanās iespējas – kredīti. Īpašuma pārdošana. Kopprojekti. 
Pašvaldību pasūtījums: definējums; pasūtījuma piešėiršanas 
metodes (izsole, uz konkursu pamata, veicot cenu aptauju u.c.); 
pasūtījuma piešėiršanas organizēšana; pasūtījuma piešėiršanas 
dokumentēšana. Dažādu fondu finansētie projektu veidi. 
Pašvaldību pasūtījuma piešėiršanas procedūras noformēšana, 
ieĦēmumu un izdevumu tāmes sastādīšana konkrētam pasūtītajam 
projektam. 

4 2 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības    0,5 0,5*  
Semināri un patstāvīgie darbi    0,5 0,5*  
Kopā    1 1*  
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi, 
rakstīti kontroldarbi.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktiskie darbi – ieskaitīti; kontroldarbi (novērtējums ballēs), ieskaite (novērtējums ballēs). 
VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 45% no kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 55% no 
patstāvīgā darba vērtējuma. GALĪGO VĒRTĒJUMU sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES - 
40%, IESKAITES VĒRTĒJUMS - 60%. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Pašvaldību finanšu vadības un grāmatvedības rokasgrāmata. 
2. David C.Jones, Municipal Accounting 900p. 
3. Municipal Accounting Handbook. 

Normatīvie akti 
1. LR likums “Par budžetu un finanšu vadību”  
2. LR MK noteikumi Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
3. LR MK noteikumi Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu nolietojuma 

normām un pielietošanas nosacījumiem” 
4. LR MK noteikumi Nr. 313 „Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, 

sagatavošanas un iesniegšanas kārtību” 
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5. LR MK noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 
6. LR MK noteikumi Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi”  
7. LR MK noteikumi Nr. 811 „Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ceturkšĦa finanšu 

pārskatu sagatavošanas kārtība” 
8. LR likums “Par pašvaldībām” 
9. LR likums “Par pašvaldību budžetiem” 
10. LR likums “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 
11. LR likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanu” 
12. LR likums “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieĦēmumiem un to sadales kārtību 

gadā” 
13. LR MK noteikumi “Par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu”.  

 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Informācijas tehnoloăijas – 1 KP 
 
Mag. sc. pol. L. Rakova 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Sniegt pamatzināšanas par datu bāzu vadības sistēmām. Sniegt pamatzināšanas mājas lapu 
veidošanā. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Gūt priekšstatu par datu bāzu veidošanu.  
2. Iemācīties izveidot nelielu datu bāzi. 
3. Iemācīties izveidot vienkāršu mājas lapu uzĦēmumam / organizācijai. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Zināšanas informācijas tehnoloăijās studenti tālāk izmanto: uzĦēmējdarbībā, grāmatvedībā u. c. 
priekšmetos, kas saistās ar tālāku specialitātes apgūšanu. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Datu bāzu vadības sistēma (Microsoft Access) 
Ir priekšstats par datu bāzes uzbūvi. Prot izveidot nelielu datu bāzi. 
4.1.2. Mājas lapas 
Ir priekšstats par mājas lapas uzbūvi. Prot izveidot nelielu mājas lapu uzĦēmumam / iestādei vai 
organizācijai. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Datu bāzu vadības sistēma (Microsoft Access) 
Datu bāzu vadības sistēmas jēdzieni, projektēšana. Datu bāzes, 
datu bāzu vadības sistēmas jēdzieni, lietojums, piemēri. Lauka, 
ieraksta, tabulas jēdzieni. Populārāko datu bāzu vadības sistēmu 
pārskats, to priekšrocības, trūkumi, lietojums. Datu bāzu 
projektēšanas pamatprincipi. 
MS Access vide. MS Access aktivizēšana, tukšas datu bāzes 
izveide, esošas datu bāzes atvēršana sākuma dialoglogā un 
turpmākajā darba gaitā. 
Darbs ar tabulām. Jaunas tabulas izveide, izveide ar meistaru 
palīdzību, tabulas importēšana, piesaistīšana, esošas tabulas 
atvēršana. Tabulas eksportēšana. Tabulas lauku definēšana 
Design View režīmā – lauka nosaukums (Field Name), nosacījumi 
tā izveidē, lauka datu tipi, to lietojums, komentāru (Description) 
pievienošana. Lauka dzēšana, ievietošana, to secības maiĦa. 
Lookup Wizard lietojums. Lauka īpašības (Field Properties) – 
izmēra maiĦa Text, Number un AutoNumber datu tipa laukiem, 

10 2 
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datu formāta uzstādīšana, ciparu skaita uzstādīšana aiz decimālās 
zīmes, ievada maskas (Input Mask) būtība, lietojums, izveide, 
izmantojamie simboli, lauka nosaukums (Caption), tā būtība, 
lauka noklusētās vērtības uzstādīšana, datu ievades nosacījumu 
uzstādīšana (Validation Rule un Validation Text), Requaired un 
Allow Zero Length īpašības, to lietojums. Indeksēšanas būtība, 
lietojums, tās sniegtās priekšrocības, trūkumi. Primārās atslēgas 
būtība, uzstādīšana, prasības attiecībā uz primārā lauka datu tipu 
un vērtībām. 
Darbs ar datiem Datasheet View režīmā. Datu ievade un 
rediăēšana. Pārvietošanās pa tabulu, aiĜu izmēru uzstādīšana, 
ierakstu ievietošana, dzēšana, secības maiĦa. Ieraksta meklēšana 
(Find) ar un bez papildnosacījumiem, aizvietošana (Replace). 
Hipersaišu tipa lauka aizpildīšana, veidojot norādes uz interneta 
lapām, e-adresēm, dokumentiem cietajā diskā, hipersaites 
rediăēšana. 
Darbs ar filtriem. Filtra būtība, lietojums, vienkārša filtra izveide 
pēc iezīmētā teksta (Filter By Selection), izĦemot iezīmēto tekstu 
(Filter Exclude Selection), pēc formas (Filter By Form), 
sarežăītāku filtru izveide (Advanced Filter). Filtra saglabāšana, 
atvēršana, noĦemšana. QBE režăis, tā aizpildīšana «UN», «VAI» 
operatori, to lietojums filtru izveidē. Simbolisko zīmju lietojums 
kritēriju izveidē. 
Darbs ar saitēm. Saites (relācijas) jēdziens, nosacījumi to izveidē. 
Līdzvērtīgu (equ-joins), vienvirziena (outer joins) un saišu, kas 
saista vienas un tās pašas tabulas laukus būtība, piemēri. Saites 1-
1 un 1-∞, to piemēri. Saišu veidošanas logs, tabulas pievienošana, 
dzēšana, saites izveide, tās tipa norādīšana. Saites dzēšana. 
Drukāšana. 
Datu bāzu normalizēšana. Datu bāzes normalizēšanas likumi, to 
pamatojums. 
Darbs ar vaicājumiem. Vaicājuma būtība, lietojums, jauna 
vaicājuma izveide Design View režīmā no vienas un vairākām 
tabulām. Vaicājuma saglabāšana, aktivizēšana, izdruka.  
Darbs ar formām. Formas būtība, lietojums, jaunas formas izveide 
ar Form Wizard palīdzību, pārējo formu izveides variantu 
pārskats. Formas apskate Form View režīmā, tabulas apskate 
Datasheet View režīmā, Design View lietojums. Datu 
pievienošana ar formas palīdzību. Lineāla, režăa pievienošana, 
noĦemšana. Form Header un Form Footer sekciju lietojums, 
pievienošana, dzēšana. Formas elementu pārvietošana, to izmēra 
maiĦa, noformēšanas iespējas.  
Darbs ar pārskatiem. Pārskata (report) būtība, lietojums, pārskata 
izveide ar Report Wizard palīdzību. Print Preview un Layout 
Preview režīmu lietojums. Lapas uzstādījumu maiĦa. 
Pārskata drukāšana. Pārskata veidošanas (Design View) režīma 
lietojums, izmantojamie elementi, to īpašību pārskats. Kārtošana, 
grupēšana, to lietojums pārskatu izveidē. Uzlīmju izveide. 
2. Mājas lapas 
Mājas lapas izveide Microsoft FrontPage vai kādā citā bezmaksas 
mājas lapas programmā. Mājas lapas izveides mērėis. Mājas lapas 
struktūra, interaktīvi efekti. 

8  

Kopā 18 2 
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4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  0,5 0,5*    
Semināri un patstāvīgie darbi  0,5 0,5*    
Kopā  1 1*    
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, veikti praktiski 
uzdevumi.  
Datu bāzes veidošana programmā MS Access; vienkāršas mājas lapas izveide. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Tekošā kontrole, 1 tematiskā ieskaite, patstāvīgais darbs (vērtējums 10 ballu sistēmā), praktiskie 
darbi (vērtējums – ieskaitīts). 
Semestra vērtējumu veido:  
patstāvīgais darbs 50 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 50% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 60% 
eksāmena vērtējums 40% 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Jurenoks A., Rikure T. Microsoft Access XP no iesācēja līdz lietpratējam. – R.: Zvaigzne 
ABC, 2004. -130 lpp. 

2. Malka B. Mājaslapu izveide ikvienam – R.: Egmont Latvija, 2003.- 88 lpp. 
3. Глушаков С.В. Microsoft Access 2007.Лучший самоучитель – М.:АСТ МОСКВА,2008-

444,[4]с.- (Учебный курс). 
Papildliteratūra 

1. Detlavs M., Sataki K. Ieskaties datoru pasaulē. – R.: Datorzinību centrs, 1997.  
2. Lukažis Dz. Datu bāzu vadība. – R.: Biznesa augstskola Turība, 2000. 
3. Nāgelis J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z. – R.: Datorzinību Centrs, 2000. 
4. Nāgelis J. Microsoft Access ikvienam, Datorzinību Centrs, 1997. 
5. Šitikovs V. Praktiskās nodarbības Lietojuma Programmatūrā – R: RTU, 2003. 
6. Treiguts E. Datu drošība un datortīkli. R.: Biznesa augstskola Turība, 1999. 
7. Дженнингс Р. Специальное издание использование Microsoft Access 2000. Москва, 

Санкт – Петербург, Киев, 2000. 
8. Джонс Э., Саттон Д. Библия пользователя. – Киев: Диалектика, 1997.  
9. Latvijas Izglītības informatizācijas materiāli internetā: http://www.liis.lv. 
10. Beattie Rob Color for websites – RotoVision SA 2001.- 176 lpp. 

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Loăistikas pamati – 1 KP 
 
Mag. sc. oec. T.Rozentāle 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt loăistikas darbības sfēras funkcijas, optimālos risināšanas variantus. Iepazīties ar 
pārvadājumu transporta un finanšu dokumentiem. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Izprast loăistikas funkcijas uzĦēmumos. 
2. Apgūt zināšanas par iepirkšanas, piegādes loăistikas uzdevumiem un šo procesu norisi 

dažādās loăistikas sistēmās,  
3. Prast aprēėināt optimālos iegādes apjomus, izmaksas produktu vadības un glabāšanas 

vietās. 
4. Izprast komercpārvadājumu tarifu veidošanos, transporta dokumentāciju. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst finanses un kredīts, makroekonomika, uzĦēmumu finanšu vadība, starptautiskās 
ekonomiskās attiecības.  
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Loăistikas uzdevumi, principi, attīstības etapi, veidi 
Jāizprot loăistikas uzdevumi un funkcijas uzĦēmumos. 
4.1.2. UzĦēmuma iepirkumu organizācija 
Jāmāk aprēėināt un analizēt iepirkumu optimālie apjomi. 
Jāprot pielietot dažādi piegādātāju novērtēšanas metodes un kritēriji. 
4.1.3. Noliktavu saimniecības organizācija uzĦēmumā. 
Jāizprot noliktavu nozīme kravu apritē. 
Jāpārzina noliktavu saimniecības izvietojuma, lieluma noteikšanas kārtība. 
Jāprot aprēėināt noliktavu saimniecisko darbību un lietderību noteicošie rādītāji. 
4.1.4. Piegādes organizācija un izmaksu noteikšana 
Jāizprot piegādes noteikumu atšėirības un pielietojums iekšzemē un starpvalstu tirdzniecības 
darījumos. 
Jāmāk aprēėināt optimālie piegādes varianti un izmaksas. 
4.1.5. Transporta loăistika 
Jāizprot transporta veidu loăistikas nozīme kravu plūsmu organizēšanā. 
Jāizprot transporta tarifu aprēėināšanas kārtība. 
Jāizprot dažādu transporta dokumentu nozīme un pielietošana iekšzemes un starpvalstu kravu 
komercpārvadājumos. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Loăistikas uzdevumi, principi, attīstības etapi, veidi 2  
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Loăistikas būtība, pieejas, saistība ar citām zinātnēm. 
Loăistikas principi un metode. Loăistikas attīstības etapi. 
Loăistikas veidi. 
2. UzĦēmuma iepirkumu organizācija 
Sagādes darba organizācijas divas daĜas: ārējā un iekšējā 
organizācija. Materiālu vajadzību noteikšanas metodes. 
Materiālu krājumu plānošanas metodes. Pasūtīšanas sistēma: 
rezerves krājums, krājums, kad jāizdara pasūtījumi, 
maksimālais krājums, to noteikšanas metodika. Optimālo 
pasūtījumu daudzuma ietekmējošie faktori un optimālie 
risinājumi. Iepirkšanas plānošana: piegādes avotu noteikšana, 
piegādātāju izvēle, ABC analīze. Pirkšanas līgumu formas, to 
raksturojums. 

4 2 

3. Noliktavu saimniecības organizācija uzĦēmumā 
Noliktavu saimniecības funkcijas. Noliktavu veidi ražošanas 
uzĦēmumā. Noliktavas atrašanās vietas optimāla varianta 
noteikšana. Noliktavas lieluma noteikšana, noteicošie faktori. 
Platības aprēėināšanas kritēriji. Loăistikas process noliktavā. 
Preču – materiālo vērtību uzskaite noliktavās. Noliktavu 
rādītāji, to aprēėināšanas metodika. Noliktavu izmaksas un 
noliktavu riski, pasākumi risku samazināšanai. Noliktavu 
tehnoloăiskās iekārtas. 

4  

4. Piegādes organizācija un izmaksu noteikšana 
Piegādes noteikumi. Starptautiskie piegādes noteikumi 
“Incoterm”. Piegādes izmaksu noteikšana – frakta aprēėins. 
Dokumenti piegādēs – finanšu un transporta dokumenti 
(autopārvadājumos, dzelzceĜa, gaisa un jūras). Kravu 
specifikācijas un kvalitātes sertifikāti. 

2  

5. Transporta loăistika 
Transporta sektora ekonomiskā struktūra un nozīme. Kravu 
pārvadājumus regulējošie normatīvie akti. Transporta veidi, to 
salīdzinājums. Pārvadājumu dokumentālā noformēšana. 
Pārvadātāja pienākumi un tiesības, atbildība. Ātri bojājušos 
produktu pārvadāšanas noteikumi. Bīstamo preču 
transportēšanas un uzglabāšanas noteikumi. Kooperācija 
transporta pārvadājumos, tās ietekme uz uzĦēmuma finansiālo 
stāvokli, optimālie risinājumi. Izmaksas kravu pārvadājumos. 

4 2 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības   0,5 0,5*   
Semināri un patstāvīgie darbi   0,5 0,5*   
Kopā   1 1*   
* nepilna laika studijas 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi.  
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5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite par semestrī izĦemto vielu (novērtējums 
ballēs); galīgā atzīme priekšmetā- visu novērtēšanas veidu vidējā balle.   
Pilna laika studijās: tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite par semestrī izĦemto 
vielu (novērtējums ballēs); galīgā atzīme priekšmetā ballēs. 
Semestra un galīgo vērtējumu veido tematiskie kontroldarbi, semināri, ieskaite - 70 % un 
patstāvīgais darbs 30 %. 
Nepilna laika studijās: 
Semestra un galīgo vērtējumu veido ieskaite (novērtējums ballēs) 60 % un patstāvīgais darbs 
(novērtējums ballēs) 40 %. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. ĖēniĦš – Kings G. Modernā apgāde – R:,Valters un Rapa, 2000.- 235 lpp 
2. Praude V., BeĜčikovs J. Loăistika R.: Valters un Rapa. 2003. 
3. Sprancmanis N. Biznesa loăistika – R.; Vaidelote, 2003. – 360 lpp. 
4. Ūdris Z., Sēle A.,Gustsons V. Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. – Apgāds “JāĦa 

sēta “, 1994. 
5. Vīksna A. Materiālu saimniecība PIC Rīga, 1997 

Papildliteratūra 
1. Avena K. Starptautiskā ekonomika – Turības centrs, 1998. 
2. Šabarova E. Loăistika: vajadzības un iespējas (īss apskats) – “Latvijas ekonomists” Nr. 

11(59) 1999. 
3. Иванова М. Логистика, М.:РИОРб 2004.-76 с. 
4. Альбеков А., Митько О.,Коммерческая логистика, Ростов-на-Дону, 2002.-416 с. 
5. ИНКОТЕРМС 2000 Оффициалъные правила МТП интерпретации торговых терминов 

R.: Merkūrijs LAT, 2008. 212 lpp. 
 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Vienkāršā grāmatvedība – 1 KP 
 
Mag. sc. oec. T.Rozentāle 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Sniegt pamatzināšanas grāmatvedības uzskaites organizēšanā un ienākuma nodokĜa aprēėinos. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Iegūt zināšanas saimniecisko operāciju dokumentālā noformēšanā. 
2. Prast reăistrēt uzĦēmuma saimnieciskās operācijas vienkāršā ieraksta sistēmā, kā arī 

pielietot citus grāmatvedības paĦēmienus. 
3. Iegūt zināšanas iedzīvotāju ienākuma nodokĜa aprēėinos un deklarēšanā par saimnieciskajā 

darbībā veiktajiem darījumiem. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst ekonomikas teorija, grāmatvedības pamati, nodokĜu un nodevu sistēma, tiesību 
pamati.  
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Ievads.  
Jāpārzina LR normatīvie akti, kas regulē grāmatvedības uzskaites kārtību komersantiem, uz kuriem 
attiecas vienkāršā ieraksta sistēmas pielietošana. 
4.1.2. Naudas līdzekĜu uzskaite.  
Jāprot naudas līdzekĜu ieĦēmumu un izdevumu dokumentācija dažādu darījumu noformēšanā. 
4.1.3. Norēėinu ar debitoriem un kreditoriem uzskaite.  
Jāpārzina norēėinu ar debitoriem un kreditoriem reăistrācijas kārtība un parādu stāvokĜa savlaicīga 
noteikšana. 
4.1.4. Darba un darba algas uzskaite. 
Jāmāk aprēėināt darba samaksa un reăistrēt saimnieciskos izdevumus, kas saistīti ar algotā 
darbaspēka izmantošanu. 
4.1.5. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite.  
Jāizprot pamatlīdzekĜu uzskaites, to nolietojuma aprēėināšanas un uzskaites kārtība atbilstoši 
grāmatvedības un nodokĜu normatīvo aktu prasībām. 
4.1.6. Krājumu uzskaite.  
Jāizprot krājumu uzskaites un novērtēšanas metožu pielietojums un īpatnības vienkāršā ieraksta 
sistēmā. 
4.1.7. IeĦēmumu un izdevumu veidu raksturojums, uzskaite.  
Jāprot reăistrēt ieĦēmumi un izdevumi atbilstoši MK noteikumu prasībām. 
Izprast izdevumu precizēšanas nepieciešamību pārskata perioda beigās. 
4.1.8. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības. 
Jāmāk aprēėināt iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības un sagatavot gada 
ienākumu deklarācija ar pielikumiem. 
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4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Ievads  
Grāmatvedības organizāciju regulējošie normatīvie akti. 
Vienkāršās grāmatvedības uzdevumi, prasības. Vienkāršās 
grāmatvedības objekti. Uzskaitē pielietojamie reăistri. 

1  

2. Naudas līdzekĜu uzskaite 
Uzskaites objekta ekonomiskais raksturojums. Uzskaites 
uzdevumi. Kases operāciju dokumentālā noformēšana, 
reăistrācija. Norēėinu operācijas no norēėinu kontiem. Valūtas un 
citi konti bankās. Bankas kontu izraksti. Naudas līdzekĜu 
operāciju reăistri. 

1 1 

3. Norēėinu ar debitoriem un kreditoriem uzskaite 
Norēėinu attiecību veidošanās uzĦēmējdarbībā, to ekonomiskais 
saturs un uzskaitē pieĦemtā klasifikācija. Debitoru parādu rašanās 
veidi, dokumentācija. Norēėinu ar debitoriem analītiskās 
uzskaites organizācija, reăistri. Kreditoru parādu veidošanās 
gadījumi, noteiktā klasifikācija, dokumentācija par saistību 
veidošanos un dzēšanu. Norēėinu ar kreditoriem analītiskās 
uzskaites organizācija un reăistri. 

1  

4. Darba un darba algas uzskaite 
Darba samaksas aprēėināšanas metodika. Ieturējumi no darba 
samaksas, normatīvie akti to regulēšanai. Darba, darba samaksas 
dokumentācija, reăistrācija.. 

2  

5. IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite 
Uzskaites objekta raksturojums un klasifikācija. Nemateriālo 
aktīvu sastāvs, vērtības norakstīšanas metode. PamatlīdzekĜi, to 
klasifikācija, novērtēšana. PamatlīdzekĜu pieĦemšanas (iegādes, 
celtniecības, rekonstrukcijas, izgatavošanas) ekspluatācijā kārtība, 
dokumentācija. PamatlīdzekĜu nolietojuma aprēėināšanas kārtība, 
nolietojuma uzskaites reăistri. IlgtermiĦa ieguldījumu individuālā 
uzskaite. PamatlīdzekĜu atsavināšana, dokumentācija. Izdevumu 
un ieĦēmumu no pamatlīdzekĜu atsavināšanas uzskaite. 

4 1 

6. Krājumu uzskaite 
Uzskaites objekta raksturojums un klasifikācija. Krājumu 
novērtēšanas metodes. Krājumu uzskaites metodes. Materiālo 
vērtību saĦemšanas, izsniegšanas uzskaites dokumentācija. 
Krājumu inventarizācijas kārtība, rezultātu izmantošana 
saimniecisko izdevumu koriăēšanā.  

1  

7. IeĦēmumu un izdevumu veidu raksturojums, uzskaite.  
IeĦēmumi no saimnieciskās darbības, to reăistrācija. Apliekamie 
ieĦēmumi. Neapliekamie ieĦēmumi. 
Izdevumu ekonomiskais raksturojums un klasifikācija, uzskaites 
uzdevumi. Saimnieciskās darbības izmaksu saturs. Sadalāmie 
izdevumi un ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, citu 
periodu izdevumi. Izdevumu koriăēšana pārskata perioda beigās. 

2  

8. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības 
Ienākuma nodokĜa no saimnieciskās darbības aprēėins. NodokĜa 
gada ienākumu deklarācija, tās pielikumi. Avansa maksājumu 
aprēėins. NodokĜa samaksas kārtība. NodokĜa ieturēšanas kārtība 

4 2 
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ienākuma izmaksas vietā.  
Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības   0,5 0,5*   
Semināri un patstāvīgie darbi   0,5 0,5*   
Kopā   1 1*   
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi, 
rakstīti kontroldarbi.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); praktisko darbu novērtēšana (ballēs);); ieskaite par 
semestrī izĦemto vielu (novērtējums ballēs); ieskaite – kompleksā uzdevuma risinājums 
(novērtējums ballēs); galīgā atzīme priekšmetā - visu novērtēšanas veidu aprēėinātā balle. 
Pilna laika studijās: tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); praktisko darbu novērtējums; 
ieskaite par semestrī izĦemto vielu; galīgā atzīme priekšmetā ballēs. 
Semestra un galīgo vērtējumu veido tematiskie kontroldarbi, semināri, ieskaite - 60 % un 
patstāvīgais darbs 40 %. 
Nepilna laika studijās: 
Semestra un galīgo vērtējumu veido ieskaite (novērtējums ballēs) 60 % un patstāvīgais darbs 
(novērtējums ballēs) 40 %. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Benze J. “Finansu grāmatvedība”, zin. redaktors doc. D.Vanags. Rīga, 1998. – 322 lpp. 
2. Leibus I. “Individuālā uzĦēmuma grāmatvedība un nodokĜi”, R, Lietišėās informācijas 

centrs, 2007. 
Papildliteratūra 

1. V. Andžāne “IlgtermiĦa ieguldījumu uzskaite”. Rīga, LU, 2001. – 47 lpp. 
2. L. Brūna, L. Kaire “Apgrozāmo līdzekĜu uzskaite”. Rīga, LU, 2002. – 97 lpp. 
3. M. Januška “Grāmatvedība visiem”. SIA “Inovācija”, 2002. – 84 lpp. 
4. N. Lisenoka “Grāmatvedības kārtošana tirdzniecībā”. SIA “Mamuts”, Rīga, 1998. – 304 

lpp. 
5. hppt://www. vid.gov.lv./ tiesību akti/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
6. Levi S. Fulton, George W. Eastman A Practical System Of Bookkeeping By Single And 

Double Entry : Containing Forms of Books and Practical Exercises, Adapted to the Use of 
the Farmer, Mechanic, Merchant and Professional Man, 2007, 272p. 

7. Mayhew  I. A Practical System of Book-keeping by Single and Double Entry, 2006,148p. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Kokapstrādes, mežistrādes grāmatvedība – 1 KP 
 
I. Panga 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Veidot izpratni studentos par grāmatvedības uzskaites specifiku kokapstrādes un mežizstrādes 
uzĦēmumos, normatīvajiem aktiem, kas reglamentē grāmatvedības uzskaiti šajos uzĦēmumos. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Apgūt grāmatvedības organizēšanu mežistrādes un kokapstrādes sabiedrībās. 
2. Prast sastādīt grāmatvedības uzskaites dokumentus un pārskatus mežistrādes un 

kokapstrādes sabiedrībās. 
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Jābūt zināšanām Grāmatvedības pamatos, Finanšu grāmatvedībā, Vadības grāmatvedībā, NodokĜu 
uzskaitē, aprēėināšanā un atskaišu sastādīšanā.  
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Meža likums un mežsaimniecību un mežistrādi reglamentējošie normatīvie akti 
Jāzina galvenie normatīvie akti kas reglamentē mežsaimniecības nozares grāmatvedības uzskaiti. 
4.1.2. Mežaudzes un meža zemes vērtības noteikšana un uzskaite grāmatvedībā 
Jāzina par cirsmu (augošu koku) iegādes uzskaites kārtību un dokumentāciju. Jāpārzina 
inventarizācijas veikšanas kārtība mežaudzei un kokmateriāliem. 
4.1.3. Kokmateriālu un augošu koku iepirkšana 
Jāzina dokumentu noformēšanas nosacījumi iegādājoties kokmateriālus no fiziskām un juridiskām personām, ES 
un trešajām valstīm. 
 4.1.4. Pievienotās vērtības nodokĜa piemērošana darījumos ar kokmateriāliem 
Jāprot aizpildīt pavadzīmes un reăistrus ar VID piešėirto numuru. Jāprot sastādīt PVN deklarāciju un pielikumus.   
4.1.5. Pašizmaksas aprēėināšanas metodes  
Jāprot noteikt apaĜkoku un zāămateriālu pašizmaksa. Jāzina pašizmaksas aprēėināšanas metodes. 
4.1.6. Uzkrājumu uzskaite kokapstrādes un mežizstrādes uzĦēmumos 
Jāprot veidot uzkrājumi mežu apmežošanai pēc mežizstrādes, šaubīgiem debitoriem, atvaĜinājumiem.  
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Meža likums un mežsaimniecību un mežistrādi reglamentējošie 
normatīvie akti 
Mežsaimniecību reglamentējošā normatīvā bāze. Kokmateriālu 
definīcija, pakalpojumi, kas attiecas uz darījumiem ar kokmateriāliem. 
Meža un meža zemes definīcija. Kādus pakalpojumus attiecina 
uz darījumiem ar kokmateriāliem.   

1  
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2. Mežaudzes un meža zemes vērtības noteikšana un uzskaite 
grāmatvedībā 
Mežs kā dabiski atjaunojošs objekts, objektu novērtējums, 
grāmatojumu metodes. Iegādes vērtības sadalījums starp meža 
zemes un mežaudzes vērtību. Cirsmas (augošu koku) iegādes 
uzskaite. Mežaudzes inventarizācija, inventarizācijas rezultāta 
grāmatojuma metodes.  

4  

3. Kokmateriālu un augošu koku iepirkšana  
Dokumentu noformēšanas nosacījumi iegādājoties kokmateriālus no 
fiziskām un juridiskām personām, ES un trešajām valstīm. 

2  

4. Pievienotās vērtības nodokĜa piemērošana darījumos ar 
kokmateriāliem 
Pavadzīmju ar VID piešėirto numuru un reăistru aizpildīšanas 
kārtība. Kokmateriālu piegādes darījumu uzskaite iekšzemē starp 
pievienotās vērtības nodokĜa maksātājiem un nemaksātājiem. 
Pievienotās vērtības nodokĜa deklarācijas pielikuma un reăistru par 
darījumiem ar kokmateriāliem un kokmateriālu pakalpojumiem 
aizpildīšanas kārtība. Avansa maksājumu grāmatojumi, 
kokmateriālu imports un eksports, kā arī pārvietošana uz 
brīvajām ekonomiskajām zonām un brīvostām, ES dalībvalstīm 
atspoguĜošana grāmatvedības uzskaitē.  

6 2 

5. Pašizmaksas aprēėināšanas metodes  
Pašizmaksas nozīme un aprēėina metodes kokapstrādes un 
mežizstrādes uzĦēmumos. Pašizmaksas aprēėināšanas metodes: 
ar dalīšanu, ar ekvivalences skaitĜiem, ar pieskaitījuma 
koeficientiem. ApaĜkoku un zāămateriālu pašizmaksas 
noteikšana. 

2  

6. Uzkrājumu uzskaite kokapstrādes un mežizstrādes uzĦēmumos 
Uzkrājumu veidošana mežu apmežošanai pēc mežizstrādes, uzkrājumi 
šaubīgiem debitoriem, atvaĜinājumiem.  
Ieskaite 

1 2 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības   0,5 0,5*   
Semināri un patstāvīgie darbi   0,5 0,5*   
Kopā   1 1*   
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, risināti uzdevumi un testi, rakstīti kontroldarbi. 
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (balles); tematiskie kontroldarbi (novērtējums 
ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 45% no 
kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 55% no patstāvīgā darba vērtējuma. GALĪGO VĒRTĒJUMU 
sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES - 40%, IESKAITES VĒRTĒJUMS - 60%. 
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6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Soopa A. u.c. Finanšu grāmatvedība. – RaKa, 2004. – 179 lpp. 
2. Svarinska A. u.c. Finanšu grāmatvedība. – Izglītības soĜi, 2005.  
3. R. Apinis. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Rīga: "Biznesa 

augstskola Turība", 2000.g. 
Papildliteratūra  

1. Januška M. Problēmjautājumi pamatlīdzekĜu uzskaites jomā R.: Merkūrijs LAT, 2008..- 
159 lpp. 

2. M. Januška. Grāmatvedības uzskaite praktiskajās situācijās. Rīga: SIA Merkūrijs LAT. 
3. M. Januška. Grāmatvedība visiem (praktisks palīglīdzeklis īss kurss). Rīga: 2001.g. 
4. Ludboržs A. PamatlīdzekĜu uzskaite R.: Lietišėās informācijas dienests, 2006.- 192 lpp. 
5. Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. R.:Turība, 2002.-172 lpp. 
6. Danēviča D. Finansu pārskatu revīzija R.:Turība, 2003.- 123 lpp. 
7. ZariĦa V. Grāmatvedības sistēma. Attīstība, standarti, prasības R.:Turība, 2004.- 263 lpp. 
8. Starptautiskie grāmatvedības standarti, 2000. 
9. Apsīte I. UzĦēmuma gada pārskats. – Rīga: Lietišėās informācijas dienests, 2003. – 366 

lpp. 
10. ZariĦa V. Grāmatvedības sistēma, attīstība, standartu prasības. – 2004. – 263 lpp. 
11. Žurnāli: Bilance. Mans īpašums. Praktiskais latvietis. Grāmatvedība un ekonomika, Latvijas 

ekonomists. 
12. Foundation Accounting. DP Publications Limited. Aldine Place. London W12, 8W, 1995.g. 
13. Quantitative Methods For Business Decisions. Chapman & Hall. Yniversity and 

Professional Division. 1995. 
14. О. Праварне. Введение в бухгалтерский учёт. Rоga: SIA "Jānis Roze". 
15. Р. Энтони, Дж. Рис. Учёт: ситуации и примеры. Москва: 1998 г. 

Normatīvo aktu saraksts 
1. Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību”  
2. Latvijas Republikas Gada pārskatu likums  
3. Noteikumi par uzĦēmumu grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (2003.g. 21.oktobrī, 

Rīga. Noteikumi Nr.585) 
4. Kases operāciju uzskaites noteikumi. MK Noteikumi Nr.584  
5. Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā MK noteikumi Nr. 434 no 21.06.2005.g. 
6. Likums par Pievienotās vērtības nodokli. 
7. Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieĦēmumu dienesta piešėirtiem numuriem MK 

noteikumi Nr.1038 no 27.12. 2005.g. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Vērtspapīru tirgus – 1 KP 
 
Mag. oec. M.LazdiĦa 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Iegūt priekšstatu par Latvijas un pasaules vērtspapīru tirgiem, apzināt ieguldījumu iespējas Latvijā 
un orientēties darbībās un operācijās ar vērtspapīriem. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Apskatīt galvenos normatīvos aktus, kas reglamentē vērtspapīru tirgu un ar to saistīto 
institūciju darbību Latvijā.  

2. Apgūt vērtspapīru veidus, to klasifikāciju, iegādes un realizācijas kārtību.  
 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Pirms tam ir jāapgūst sekojoši studiju priekšmeti: mikroekonomika, makroekonomika, 
uzĦēmējdarbība un uzĦēmējdarbības likumdošana, kā arī uzĦēmuma finanšu vadība. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. LR Vērtspapīru tirgus raksturojums un likumdošanas bāze 
Jāzina galvenie normatīvie akti, kas reglamentē vērtspapīru tirgu valstī.  
4.1.2. Vērtspapīri, to tirgus dalībnieki, klasifikācija, šėiras 
Jāsaprot vērtspapīru īpašības, to iedalījums, pielietojamība.  
4.1.3. Atvasinātie finanšu instrumenti 
Jāsaprot atvasināto finanšu instrumentu būtība un iedalījums. 
4.1.4. Operācijas un darījumi ar vērtspapīriem 
Jāizprot kārtība darījumos ar vērtspapīriem.  
4.1.5. Birža 
Jāpārzina biržas galvenās funkcijas. 
4.1.6. Fondu tirgus indikatori 
Jāorientējas informācijā par vērtspapīru tirgu Latvijā. Jāprot lasīt Biržas informācija. 
4.1.7. Latvijas Centrālais depozitārijs 
Jāpārzina depozitārija uzdevumi un darbības principi. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. LR Vērtspapīru tirgus raksturojums un likumdošanas bāze 
Vērtspapīru tirgu regulējošie normatīvie akti (u.c. dokumenti). 
Vērtspapīru tirgus rašanās un vispārējs raksturojums: pasaules 
vērtspapīru tirgu vēsture un raksturojums; ieskats LR vērtspapīru 
tirgus vēsturē; LR Vērtspapīru tirgus koncepcija; vērtspapīru 
tirgus funkcijas; vērtspapīru tirgus regulēšana - būtība, mērėi un 
principi; vērtspapīru tirgus regulēšana valstiskā līmenī. Finanšu 
un kapitāla tirgus komisija – regulējošā un uzraudzības iestāde. 

2  
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Lielākie pasaules vērtspapīru tirgi.  
2. Vērtspapīri, to tirgus dalībnieki, klasifikācija, šėiras 
Vērtspapīra definīcija un īpašības. Vērtspapīru klasifikācija: 
vērtspapīru dalījums klasēs; vērtspapīru dalījums atkarībā no 
dažādām tiem piemītošām pazīmēm. Vērtspapīru raksturlielumi. 
Vērtspapīru iedalījums. Emitenti; investori; starpnieki 
(starpniekdarbība). Akcijas; obligācijas; hipotekārās ėīlu zīmes; 
Latvijas valsts parāda vērtspapīri; ieguldījumu apliecības; vekseĜi; 
naudas tirgus vērtspapīri; netirgus vērtspapīri; sekundārā tirgus 
vērtspapīri. 

4 1 

3. Atvasinātie finanšu instrumenti 
Atvasināto finanšu instrumentu būtība. Atvasināto finanšu 
instrumentu funkcijas un īpašības. Atvasināto vērtspapīru tirgus 
klasifikācija. Citi atvasinātie vērtspapīri. 

2  

4. Operācijas un darījumi ar vērtspapīriem 
Vērtspapīru darbības jomas 3 etapi. Vērtspapīru darījums un tā 
noslēgšanas obligātie parametri. Operācijas ar vērtspapīriem, to 
klasifikācija pēc mērėa. Vērtspapīru tirgus cenas noteikšana. 
Tirgus stāvokĜi un to raksturojums. 

2  

5. Birža 
Biržas definējums un tās vēsture. Rīgas fondu birža: tiesiskais 
statuss; funkcijas; RFB biedri; izdotie noteikumi. Vērtspapīru 
saraksti un listings. Tirdzniecības process.  

2 1 

6. Fondu tirgus indikatori 
Fondu tirgus indikatori. Indeksi: RICI un DJRSE. Reitingi. 
Informācijas avotu klasifikācija. Plašāk pazīstamie informācijas 
avoti par globālajiem vērtspapīru tirgiem. Informācija par 
vērtspapīru tirgu Latvijā. Biržas informācijas lasīšana. 

2  

7. Latvijas Centrālais depozitārijs 
Depozitārijs – definējums, uzdevumi un darbības principi. LCD 
izveide. LCD funkcijas. LCD vērtspapīru uzskaites principi. LCD 
dalībnieki. Norēėini par RFB noslēgtajiem vai reăistrētajiem 
darījumiem. Tekošā, kapitalizētā un galīgā ienesīguma un tirgus 
cenas aprēėināšana akcijai. Kuponu, tekošā, galīgā ienesīguma un 
tirgus cenas aprēėināšana obligācijai. VekseĜa diskonta, dzēšanas 
vērtības un šī brīža vērtības aprēėināšana. RICI indeksa 
aprēėināšana. Vērtspapīru sarakstu analīze. Biržas informācijas 
lasīšana. 
Ieskaite 

2 2 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības    0,5 0,5*  
Semināri un patstāvīgie darbi    0,5 0,5*  
Kopā    1 1*  
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, rakstīti kontroldarbi.  
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5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (balles); tematiskie kontroldarbi (novērtējums 
ballēs); ieskaite (novērtējums ballēs). VĒRTĒJUMU PIRMS IESKAITES sastāda 45% no 
kontaktstundās iegūtā vērtējuma un 55% no patstāvīgā darba vērtējuma. GALĪGO VĒRTĒJUMU 
sastāda: VĒRTĒJUMS PIRMS IESKAITES - 40%, IESKAITES VĒRTĒJUMS - 60%.7. 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. I. Jakušonoka. Vērtspapīru tirgus un finansu institūciju vadība. LLU, 2001.  
Papildliteratūra 

1. SaĜĦikovs I. Starptautiskais valūtas tirgus Forex. Elpa- 2, 2000. 135 lpp. 
2. Ko derētu zināt par vērtspapīriem + praktiski padomi. Barents group, 22 lpp. 
3. Ajevskis V. u.c. Valūtas un naudas tirgus valūtas kursa koridora apstākĜos. Latvijas Banka, 

2004.- 22 lpp. 
4. Vērtspapīru tirgus attīstības koncepcija. 
5. Klauss. Kontrolings – skaidrojošā vārdnīca. A/S Preses Nams, 2001. 
6. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Zinātne, 2000. 
7. H.Krogzeme. Vērtspapīru tirgus. Rīga, 1996. 
8. Laikraksts: Dienas Bizness, Diena. 
9. Žurnāli: Kapitāls, Latvijas Ekonomists. 
10. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, стуктура, механизм 

функционирования.-М.-1996.-304 с. 
11. Фабоции Ф. Управление инвестициями: Пер. С англ.- М.: 2000.- 932 с. 
12. Eugene F.  Brighman, Louis C. Gapenski Financial management: theory and Practice,  
13. www.fk.lv 
14. www.rfb.lv 
15. www.lcd.lv 
16. www.bank.lv 
17. www.financenet.lv 
18. www.likumi.lv 

Normatīvie akti 
1. Likums “Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām”. 
2. Likums “Par vērtspapīru tirgus komisiju”. 
3. Finanšu instrumentu tirgus likums. 
4. Ieguldītāju aizsardzības likums. 
5. Par finanšu operācijām ar Latvijas valsts vērtspapīriem. 
6. Hipotekāro ėīlu zīmju likums. 
7. VekseĜu likums. 
8. Čeku likums. 

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Apdrošināšanas tirgus – 1 KP 
 
Mag. oec. M.LazdiĦa 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Iegūt priekšstatu par Latvijas apdrošināšanas tirgu, apzināt apdrošināšanas piedāvātās iespējas 
Latvijā un izprast apdrošināšanas būtisko nozīmi. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Iepazīties ar apdrošināšanas jēdzienu, lomu un funkcijām.  
2. Apgūt apdrošināšanas tirgus būtību, apdrošināšanas sabiedrību darbības principus un 

apdrošināšanas līguma veidošanās procesa struktūru. 
3. Izvērt Latvijas apdrošināšanas tirgus piedāvātos pakalpojumus. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Pirms tam ir jāapgūst sekojoši studiju priekšmeti: uzĦēmējdarbība un uzĦēmējdarbības 
likumdošana, uzĦēmuma finanšu vadība, grāmatvedības pamati. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Apdrošināšanas būtība. Latvijas apdrošināšanas tirgus vispārējs raksturojums 
Jāpārzina apdrošināšanas tirgu regulējošie normatīvie akti un galvenie jēdzieni. 
4.1.2. Apdrošināšanas sabiedrības (apdrošināšanas akciju sabiedrības, apdrošināšanas 
starpnieki, pārapdrošinātāji), to darbība un uzraudzība 
Jāorientējas apdrošināšanas sabiedrību darbības pamatprincipos. 
4.1.3. Apdrošināšanas līgums 
Jāprot sastādīt apdrošināšanas dokumentus – pieteikumu un līgumu. 
4.1.4. Apdrošināšanas piedāvātās iespējas 
Jāorientējas dažādos piedāvātajos apdrošināšanas veidos. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Apdrošināšanas būtība. Latvijas apdrošināšanas tirgus vispārējs 
raksturojums 
Apdrošināšanas tirgu regulējošie normatīvie akti. Ar apdrošināšanu 
saistītie termini. Apdrošināšana kā pakalpojumu sfēra. Apdrošināšanas 
loma un tās funkcijas. Latvijas apdrošināšanas tirgus raksturojums. 

2 1 

2. Apdrošināšanas sabiedrības (apdrošināšanas akciju sabiedrības, 
apdrošināšanas starpnieki, pārapdrošinātāji), to darbība un 
uzraudzība 
Apdrošinātāja licencēšana, darbība un tās ierobežojumi. Apdrošinātāja 
paša līdzekĜi un rezerves kapitāls, tehniskās rezerves. Apdrošinātāja 
ieguldījumi. Pārapdrošināšana, kopapdrošināšana un apdrošināšanas 
līgumu nodošana. Apdrošināšanas starpnieki. Apdrošināto interešu 
aizsardzība. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. 

2 1 
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3. Apdrošināšanas līgums 
Apdrošināšanas pieteikums. Apdrošināšanas līguma noslēgšana. 
Apdrošināšanas polise. Apdrošināšanas prēmija. Apdrošinājuma 
summa. Apdrošināšanas līguma termiĦš un līguma izbeigšana. 
Apdrošinātā un apdrošinātāja pienākumi un atbildība. 

2 1 

4. Apdrošināšanas piedāvātās iespējas 
Valsts sociālā apdrošināšana: Valsts sociālā apdrošināšana kā Valsts 
sociālās drošības sistēmas sastāvdaĜa; Valsts sociālās apdrošināšanas 
aăentūra (VSAA), tās piedāvātie pakalpojumi: pabalsti: bezdarbnieka; 
slimības; maternitātes; paternitātes, apbedīšanas. Pensijas: vecuma 
pensija (pensiju fondi); invaliditātes pensija; apgādnieka zaudējuma 
pensija; izdienas pensija. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu sakarā ar 
nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Sociālās apdrošināšanas 
budžets. Noslēgtie līgumi sociālās drošības jomā. 
Īpašuma apdrošināšana: uzĦēmējdarbības objektu – ēku, būvju, telpu 
apdaru, iekārtu, produkcijas un preču uzkrājumu noliktavās 
apdrošināšana; fizisko un juridisko personu īpašuma – māju, dzīvokĜu 
vasarnīcu, mēbeĜu, sadzīves tehnikas, apăērbu, mājdzīvnieku 
apdrošināšana; elektronisko aprīkojumu un elektronisko datu bāzu 
apdrošināšana. 
Transporta apdrošināšana: transportlīdzekĜa apdrošināšana (KASKO); 
transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā 
apdrošināšana (OCTA); transportlīdzekĜu īpašnieku brīvprātīgā 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; transportlīdzekĜa vadītāja un 
pasažieru apdrošināšana nelaimes gadījumiem; ZaĜā karte. 
Personas apdrošināšana: veselības apdrošināšana; ceĜojumu un 
darījuma braucienu apdrošināšana; nelaimes gadījumu apdrošināšana; 
ārzemnieku veselības apdrošināšana; dzīvības apdrošināšana: dzīvības 
riska apdrošināšana; dzīvības apdrošināšana ar kapitāla uzkrāšanu; 
bērnu studiju un audzināšanas finansējuma apdrošināšana; privātās 
pensijas apdrošināšana. 
Citi apdrošināšanas veidi: jūras apdrošināšana (ar to saprot preču 
apdrošināšanu, transportējot to ar ūdens, sauszemes un gaisa 
transportu); kravu apdrošināšana; kuău un gaisa kuău apdrošināšana (to 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana); civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana: vispārējā, profesionālā; galvojumu, kredītu un 
finansiālo risku apdrošināšana; uzĦēmējdarbības pārtraukšanas 
apdrošināšana; muitas garantiju apdrošināšana; apdrošināšana pret 
visiem riskiem veicot būvniecības un montāžas darbus; 
lauksaimniecības apdrošināšana: sējumu, mājdzīvnieku. 
Apdrošināšanas polišu, deklarāciju aizpildīšana un apdrošināšanas 
prēmiju aprēėināšana (OCTA, KASKO, personas apdrošināšana, kravu 
apdrošināšana). Bezdarbnieka pabalsta aprēėināšana. Vecuma pensijas 
aprēėināšana. Mācību ekskursija. 

10 1 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  0,5 0,5*    
Semināri un patstāvīgie darbi  0,5 0,5*    
Kopā  1 1*    
* nepilna laika studijas 
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4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi, 
rakstīta ieskaite, veidota informatīvā bāze (publikāciju un informatīvo materiāli par attiecīgo tēmu, 
patstāvīga to izstudēšana).  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs vai 
ieskaitīts/neieskaitīts); (ieskaite) (novērtējums ballēs);  
Semestra vērtējumu veido:  
patstāvīgais darbs 55 % 
praktiskie darbi, ieskaite, semināri 45% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 40% 
ieskaites vērtējums 60% 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Dr. Deivids Blends “Apdrošināšana – pamatprincipi un prakse” R, 1995., 393.lpp 
2. Z.Ūdris, A.Sēle, V.Gustsons “Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā”, R. 1994 JāĦa 

sēta, 94.lpp 
3. Apdrošināšanas sabiedrību rīcībā esošie noteikumi par atsevišėiem apdrošināšanas veidiem. 
4. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pārskati par apdrošināšanas sabiedrību darbību 

Latvijā. 
5. VSAA bukleti. 
6. Klauss. Kontrolings – skaidrojošā vārdnīca. A/S Preses Nams, 2001. 
7. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Zinātne, 2000. 
8. Žurnāli: Kapitāls, Latvijas Ekonomists. 

Normatīvie akti 
1. LR likums “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums” 
2. LR likums “Par apdrošināšanas līgumu” 
3. LR likums “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 
4. LR likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 
5. LR likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un 

arodslimībām” 
6. LR likums “Par privātajiem pensiju fondiem” 
7. LR likums “Par valsts pensijām” 
8. LR likums “Par zvērinātiem revidentiem” 
9. LR likums “Sauszemes transportlīdzekĜu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likums” 
10. Valsts fondēto pensiju likums 
11. FKTK Padomes lēmums Nr.22/6 “Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumi” 
12. LR likums “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums” 

 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

UzĦēmējdarbības stratēăija – 1 KP 
 
Mag. paed. I. Vaikule 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt zināšanas par stratēăijas būtību, mērėiem un līmeĦiem, veidot izpratni par stratēăiskās 
vadīšanas procesu, par dažādiem uzĦēmējdarbības stratēăiju veidiem, to izvēles principiem un 
pielietot šīs zināšanas uzĦēmuma situācijas analīzē, konkurentu analīzē un uzĦēmuma 
konkurētspējīgas stratēăijas izstrādāšanā. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Jāzina galvenie normatīvie akti, kas Latvijā regulē uzĦēmējdarbību. 
2. Zināt un izprast stratēăiskās vadīšanas procesu. 
3. Izprast uzĦēmuma mērėa, vīzijas un misijas būtību. 
4. Prast sastādīt SWOT analīzi un izprast tās nepieciešamību. 
5. Zināt stratēăijas īstenošanas pamatuzdevumus, formas un metodes. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jābūt apgūtiem šādiem priekšmetiem: Mikroekonomika, Makroekonomika, Tirgvedība, 
UzĦēmējdarbība, UzĦēmuma finanšu vadība, UzĦēmējdarbības analīze, Likumdošana. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Stratēăija un stratēăiskās vadīšanas process 
Jāizprot stratēăijas jēdziens un nozīme. Jāpārzina stratēăiskās vadīšanas process. 
4.1.2. Misija, vīzija un mērėi 
Jāzina misijas formulējums, tā galvenie aspekti: organizācijas darbības definīcija, organizācijas 
atšėirīgo prasmju definīcija, organizācijas filozofijas un vērtību definīcija, organizācijas devums 
tās ieinteresētajām pusēm. Jāizprot kādas ir saistības starp misiju, ieinteresētajām pusēm un 
stratēăiju. Jāizprot uzĦēmuma mērėi, to noteikšanas nozīme, mērėu secības piramīda, mērėu 
klasifikācija. 
4.1.3. Ārējās vides analīze 
Jāpārzina vispārīgā ārējā vide, tās faktori: demogrāfiskie, politiskie, sociālie un kultūras faktori, 
makroekonomiskie faktori, tehnoloăiju attīstība, globalizācija un kāds ir vispārīgās vides ietekmes 
novērtējums. Zināt kāds ir konkurentu analīzes mērėis. Pārzināt nozares dzīves cikla posmus . 
4.1.4. UzĦēmuma situācijas analīze 
Jāprot noteikt stratēăiskie rezultāti un problēmas. Jāizprot SWOT analīzes būtība analīzes secība.   
Jāprot veikt stratēăisko izmaksu analīzi. 
4.1.5. Funkcionālās stratēăijas, to izmantošana konkurētspējīgu priekšrocību radīšanā 
Izprast konkurētspējīgas priekšrocības veidošanos ar augstākas efektivitātes palīdzību. Zināt mērėi 
un stimulus.  
4.1.6. Biznesa līmeĦa stratēăijas, to raksturojums 
Zināt zemu izmaksu stratēăijas priekšrocības un trūkumus. Pārzināt diferencēšanas stratēăiju, tās 
priekšrocības, vispārējo stratēăiju lietošanas riska faktorus, saistību starp funkcionālo stratēăiju un 
biznesa līmeĦa stratēăiju. 
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4.1.7. Stratēăiju novērtēšana un izvēle 
Pārzināt stratēăiju veidošanos augošās nozarēs. Veikt stratēăiju ticamības novērtēšanu, tās 
metodes: rentabilitātes analīzi, izmaksu - ieguvumu analīzi, īpašnieku vērtību analīzi, finansu 
ticamības analīzi.  
4.1.8. Stratēăijas īstenošana un kontrole 
Zināt stratēăijas īstenošanas pamatuzdevumus, formas un metodes. Izprast stratēăiju atbalstošā 
budžeta būtību, budžeta tipus, uzĦēmuma vispārējais budžets. Zināt Stratēăijas kontroles objektus 
un stratēăiju novērtēšanas kvantitātes un kvalitātes kritērijus. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās un 
praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Stratēăija un stratēăiskās vadīšanas process 
Stratēăijas jēdziens. Stratēăiskās vadīšanas būtība un uzdevumi. 
Stratēăiskās vadīšanas process, tā etapi: stratēăiskā virziena noteikšana, 
ārējās un iekšējās vides analīze, stratēăijas formulēšana, stratēăiju 
novērtēšana un izvēle, stratēăijas īstenošana, stratēăijas vērtēšana un 
kontrole. Stratēăiskās vadības līmeĦi. Korporatīvais līmenis jeb 
uzĦēmuma kopējā stratēăija. Biznesa līmenis jeb uzĦēmējdarbības 
stratēăija. Funkcionālā stratēăija.  

2  

2. Misija, vīzija un mērėi 
Organizācijas misijas jēdziens. Misijas formulējums, tā galvenie 
aspekti: organizācijas darbības definīcija, organizācijas atšėirīgo 
prasmju definīcija, organizācijas filozofijas un vērtību definīcija, 
organizācijas devums tās ieinteresētajām pusēm. Saistības starp misiju, 
ieinteresētajām pusēm un stratēăiju. UzĦēmuma misijas formulējuma 
izstrādāšana. Organizācijas vīzija. Vīzijas formulēšana. UzĦēmuma 
mērėi, to noteikšanas nozīme. Galvenie un pakārtotie mērėi, tiem 
izvirzāmās prasības. Mērėu secības piramīda. Mērėu klasifikācija. 

2 1 

3. Ārējās vides analīze 
Vispārīgā ārējā vide, tās faktori: demogrāfiskie, politiskie, sociālie un 
kultūras faktori, makroekonomiskie faktori, tehnoloăiju attīstība, 
globalizācija. Vispārīgās vides ietekmes novērtējums. Konkurences 
vide, tās analīze. Konkurentu analīzes mērėis. 5 spēku konkurences 
būtība: konkurence starp vienādas nozares uzĦēmumiem, konkurence 
no citiem uzĦēmumiem, konkurence no piegādātājiem, konkurence no 
klienta puses, aizvietotājpreču konkurence. Konkurences izmaiĦas 
nozares attīstībā. Nozares dzīves cikla posmi: veidošanās stadija, 
augšanas stadija, konkurences pastiprināšanās stadija, brieduma stadija, 
samazināšanās stadija. 

4 1 

4. UzĦēmuma situācijas analīze 
UzĦēmuma iekšējā vide un tās nozīme konkurētspējīgu priekšrocību 
radīšanā. UzĦēmuma situācijas analīzes mērėi un situācijas analīzes 
posmi. Esošās stratēăijas darbības novērtējums. UzĦēmuma stratēăisko 
izmaksu analīze. UzĦēmuma konkurences pozīciju un konkurētspējas 
stipruma novērtēšana. Stratēăisko rezultātu un problēmu noteikšana. 
SWOT analīze.  Iekšējie faktori (stiprās, vājas puses), ārējie faktori 
(iespējas, draudi). SWOT analīzei nepieciešamā informācija. SWOT 
analīzes veikšanas secība. Stratēăiskā izmaksu analīze. 

2 1 

5. Funkcionālās stratēăijas, to izmantošana konkurētspējīgu 
priekšrocību radīšanā 
Konkurētspējīgas priekšrocības veidošana ar augstākas efektivitātes 
palīdzību. Ražošana un efektivitāte. Mārketings un efektivitāte. 
Krājumu vadība un efektivitāte. Pētījumi un efektivitāte. Personāla 
vadība un efektivitāte. Infrastruktūra un efektivitāte. 

2  
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Konkurētspējīgas priekšrocības veidošana ar augstāku kvalitāti. 
Kvalitātes mērīšana. Mērėi un stimuli. Darbinieku ieteikumi. Attiecības 
ar piegādātājiem. Funkcionālā sadarbība. 
Konkurētspējīgas priekšrocības veidošana, ieviešot jaunievedumus. 
Pētījumu, attīstības un ražošanas integrācija. Galvenie uzdevumi, lai 
sasniegtu augstu jaunievedumu līmeni. 
Konkurētspējīgas priekšrocības veidošana, apmierinot klientu vēlmes. 
Fokusēšanās uz pircēju. Galvenie uzdevumi, lai palielinātu atsaucību uz 
klientu vēlmēm. 
6. Biznesa līmeĦa stratēăijas, to raksturojums 
Zemu izmaksu stratēăija. Zemu izmaksu priekšrocības veidošana. 
Ekonomija uz apjoma rēėina. Pieredzes efekts. Vertikālā integrācija. 
Darbības izvietojums. Zemu izmaksu stratēăijas priekšrocības un 
trūkumi. Diferencēšanas stratēăija. Diferencēšanas priekšrocību 
veidošana. Pircēju izmaksu samazināšana. Pircēju apmierinājuma 
palielināšana. Pircēju subjektivitātes vērtības paaugstināšana. 
Diferencēšanas stratēăijas priekšrocības un trūkumi. Fokusēšanas 
stratēăija. Fokusēšanas priekšrocību veidošana. Fokusēšanas 
priekšrocības un trūkumi. Vispārējo stratēăiju lietošana. Produkta, 
tirgus un atšėirīgo prasmju kombinācijas. Vispārējo stratēăiju lietošanas 
prasības. Vispārējo stratēăiju lietošanas riska faktori. Saistība starp 
funkcionālo stratēăiju un biznesa līmeĦa stratēăiju. 

2 1 

7. Stratēăiju novērtēšana un izvēle 
Piemērotības, ticamības un pieĦemamības kritēriji dažādu stratēăisko 
alternatīvu novērtēšanā. Stratēăisko alternatīvu piemērotības 
novērtēšana. Stratēăiju atlase. Dzīves cikla analīze. Stratēăiju veidošana 
augošās nozarēs. Stratēăija fragmentētā nozarē. Stratēăija nobriedušā 
nozarē. Stratēăija samazinošā nozarē: līdera stratēăija, nišas stratēăija, 
ražas ievākšanas stratēăija, atbrīvošanās stratēăija. Stratēăiju ticamības 
novērtēšana, tās metodes: rentabilitātes analīze, izmaksu - ieguvumu 
analīze, īpašnieku vērtību analīze, finansu ticamības analīze. Stratēăijas 
pieĦemamība. Riska analīze. Jūtīguma analīze. Ieinteresēto pušu 
reakcijas analīze.  

2  

8. Stratēăijas īstenošana un kontrole 
Stratēăijas īstenošanas pamatuzdevumi, formas un metodes. Stratēăiju 
atbalstošs budžets. Stratēăiju atbalstošā budžeta būtība, budžeta tipi, 
uzĦēmuma vispārējais budžets. Stratēăijas izpildes organizācija. 
Atbilstošas organizācijas struktūras veidošana. Administratīvā atbalsta 
sistēma. Stratēăiju veicinošas politikas nodrošināšana. Informācijas 
nodrošināšana stratēăiju īstenošanas vajadzībām. Stratēăijas kontrole un 
novērtēšana. Stratēăijas kontroles objekti. Stratēăiju novērtēšanas 
kvantitātes un kvalitātes kritēriji. 

2  

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības   0,5 0,5*   
Semināri un patstāvīgie darbi   0,5 0,5*   
Kopā   1 1*   
* nepilna laika studijas 
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4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi un 
testi, rakstīti kontroldarbi.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Semestra vērtējumu veido:  
patstāvīgais darbs 55 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 45% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 40% 
eksāmena vērtējums 60% 
Nepilna laika studijās: 
Praktisko un patstāvīgo darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs vai 
ieskaitīts/neieskaitīta); tematiskie kontroldarbi (ieskaites) (novērtējums ballēs); eksāmens 
(novērtējums ballēs). 
Semestra vērtējumu veido: 
patstāvīgais darbs 55 % 
praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri 45% 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā  
semestra vērtējumu 40% 
eksāmena vērtējums 60% 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēăiskā vadīšana. - R.: Kamene, 1999. 
2. Leiks N. Stratēăiskā plānošana. Praktisks māc. Līdzeklis R.: Multineo, 2007.- 247 lpp. 

Papildliteratūra 
1. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. - R.: Vaidelote, 2001. 
2. Gratone L. Cilvēkresursu stratēăija R.: Jumava, 2004.- 284 lpp. 
3. Kalve I. Apseglot pārmaiĦu vējus. Stratēăiskā un pārmaiĦu vadība R.: Turība, 2005.- 296 

lpp. 
4. Saksonova S. UzĦēmumu darbības plānošanas paĦēmieni Izglītības soĜi, 2004.-105 lpp. 
5. Špoăis K., Mihejeva L u.c. Politika, stratēăija un vadīšana lauku uzĦēmējdarbībā. - LLKC, 

Ozolnieki, 1998. 
6. Niedrīte V. “UzĦēmumu saimnieciskās darbības stratēăiskā plānošana” – Latvijas 

Universitāte, 2000. 
7. Fred R. David, Strategic Management. Concepts, NJ.: Prentice Hall, 1999 
8. James Brian Quinn, Henry Mintzberg and Robert M. James, The Strategy Process. 

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1988. 
9. Ricky W. Griffin, Management. Boston: Houghton Mifflin Company, 1990. 

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Kvalitātes vadība – 1 KP 
 
Mag. biol. I.Veipa 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Izprast kvalitātes būtību un nozīmi mūsdienu organizāciju darbībā, izprast kvalitātes vadības 
sistēmas nepieciešamību, izprast visaptverošās kvalitātes ietekmi uz mūsdienu uzĦēmējdarbību un 
pasaules tirgu, prast orientēties kvalitātes sistēmās, kvalitātes prasībās, standartos, sertifikātu 
iegūšanas nosacījumos.  
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Iegūt zināšanas par kvalitātes vadības sistēmas nozīmi. 
2. Prast izanalizēt kvalitātes vadības sistēmu konkrētā uzĦēmumā. 
3. Iegūt iemaĦas darbam ar ISO 9001:2000  standartu. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Jābūt zināšanām mikroekonomikā un makroekonomikā, uzĦēmējdarbībā, organizāciju teorijā, 
menedžmenta teorijā, jāprot strādāt ar datortehniku. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Kvalitāte un tās būtība 
Jāprot izskaidrot terminu kvalitāte. Jābūt priekšstatam par kvalitātes līmeĦiem un jāprot tos atpazīt 
un izanalizēt konkrētā uzĦēmumā. 
4.1.2. Kvalitātes sistēmas 
Jābūt priekšstatam par kvalitātes administrēšanas sistēmu. 
4.1.3. Starptautiskie standarti 
Jāprot orientēties starptautiskajos standartos, jāprot orientēties ISO 9001:2000 standartā. 
4.1.4. Visaptveroša kvalitātes vadīšana 
Jāzin kvalitātes vadīšanas principi. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Kvalitāte un tās būtība 
Kvalitātes izpratne. Kvalitātes līmeĦi, to izvēles faktoru 
raksturojums. Kvalitātes uzraudzības pasākumu raksturojums. 
Verifikācija. Sertifikācija. 

4  

2. Kvalitātes sistēmas 
Kvalitātes sistēmu būtība un raksturojums. Kvalitātes 
administrēšanas sistēma. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. 
Kvalitātes pilnveidošanas sistēma. Starptautiskie standarti. 

4 2 

3. Starptautiskie standarti 
ISO standartu rašanās vēsture. ISO 9000 sērijas standartu saime, 
tās raksturojums. Priekšrocības, kuras iegūst uzĦēmēji, veidojot 

4 2 
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kvalitātes sistēmu uz ISO 9001:2000 standarta bāzes. HACCP, 
EMAS, TQM. 
4. Visaptveroša kvalitātes vadīšana 
Visaptverošas kvalitātes modelis. Kvalitātes īpašības. Kvalitātes 
vadīšanas principi. Kvalitātes vadīšanas prakse un ieviešanas 
metodes. Konkurējošo produktu un pakalpojumu salīdzināšana. 
Konkurentu salīdzināšanas elementi. Visaptverošās kvalitātes 
vadīšanas ieguvumi. Izcilas uzĦēmējdarbības raksturojums. 

4  

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības  0.5 0.5*    
Semināri un patstāvīgie darbi  0.5 0.5*    
Kopā  1 1*    
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, risinātas problēmsituācijas, veiktas diskusijas par aktuālām 
tēmām, uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu izpildes kvalitātes novērtējums (novērtējums ballēs); seminārnodarbības par 
patstāvīgā darba uzdevumiem (novērtējums ieskaitīts vai neieskaitīts); ieskaite (novērtējums 
ballēs). 
Semestra vērtējumu veido: 
 Patstāvīgais darbs      55 % 
 Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri  45 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums      40 % 
 Ieskaites vērtējums     60 % 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Pildavs J., Ruperte I. Kvalitātes vadīšana Rīga, 1999. 
Papildliteratūra 

1. Kvalitātes Vadības sistēma. KVS pamati 1.daĜa, R: Apgāds Biznesa Partneri, 2002 
2. ISO 9001:2000 prasību skaidrojums. KVS 2.daĜa, R:Apgāds Biznesa Partneri, 2003 
3. KVS iekšējais audits. KVS 3.daĜa, R: Apgāds Biznesa Partneri, 2004 
4. ISO 9000 Quality management systems – Geneva, ISO, 1996. 
5. http://www. kvalitate.lv 
6. http://www.dnv.lv  u.c. interneta resursi 

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Starptautiskās ekonomiskās attiecības – 1 KP 
 
Mag. biol. I. Veipa 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt starptautisko ekonomisko attiecību teorētiskās koncepcijas.  
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Izprast starptautiskās tirdzniecības ietekmi uz uzĦēmuma, valsts finansiālo stāvokli, 
riskiem,   iespējām.  

2. Iepazīties ar starptautiskajām ekonomiskajām organizācijām. 
3. Veidot priekšstatu par Latvijas vietu pasaules tirgū. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Iepriekš jāapgūst finanses un kredīts, makroekonomika, uzĦēmumu finanšu vadība. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. Valsts līdzdalība pasaules saimniecībā un starptautiskajā darījumu jomā 
Studenti atkārto terminus un pielieto konkrētu situāciju izvērtēšanā. Meklē un apkopo jaunākos 
datus par Latvijas eksportu, importu, investīcijām. 
4.1.2. Starptautiskā tirdzniecība un pasaules tirgus cenu veidošanās mehānisms 
Veido priekšstatu par starptautiskā tirgus nozīmi un darbības mehānismiem. Gūst zināšanas par 
starptautiskās tirdzniecības terminiem.  
4.1.3. Starptautiskās valūtas sistēmas attīstības posmi, valūtas kursi un konvertējamības 
nosacījumi 
Gūst priekšstatu starptautisko valūtas sistēmas veidiem. Praktiski veic uzdevumus valūtas 
konvertācijas aprēėināšanā. 
4.1.4. Starptautiskā kapitāla modulitāte, starptautiskie finansu darījumi un kopuzĦēmumi 
Gūst priekšstatu par Latvijas investīcijām pasaulē un investīciju veidiem un daudzumu Latvijā. 
4.1.5. Starptautiskās tirdzniecības un valūtas organizācijas un fondi 
Zina nosaukt svarīgākās ES institūcijas, pasaules organizācijas, veidojas priekšstats par to darbību. 
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Stundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. Valsts līdzdalība pasaules saimniecībā un starptautiskajā 
darījumu jomā 
Starptautiskā tirgus konjuktūra, tās tipi, pētīšanas metodes. Brīvā 
ārējā tirdzniecība un protekcionisms. Eksporta uzsākšanas veids: 
tiešais un netiešais eksports. Eksportēšanas iemesli. Relatīvo un 
absolūto priekšrocību teorijas. Starptautiski ekonomisko attiecību 
vispārējā organizēšana. Apskats par eksporta iespējām dažādās 
pasaules vietās. Starptautisko sakaru formas un kopuzĦēmumi. 
Vispārējie novērojumi par starptautisko biznesa vidi. 

2  
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Eksportēšanai nepieciešamie mārketinga informācijas avoti. 
Latvijas nozaru tirgi. 
2. Starptautiskā tirdzniecība un pasaules tirgus cenu 
veidošanās mehānisms 
Starptautiskās un ārējās tirdzniecības jēdzieni, nozīme un 
konkurence. Starptautiskās tirdzniecības formas. Tirdzniecības 
savienības. Starptautiskās tirdzniecības juridiskie, finansiālie un 
komerciālie komponenti. Starptautiskie tirdzniecības režīmi. 
Brīvās tirdzniecības zonas. Muitas un tranzīta jēdziens. 

4 2 

3. Starptautiskās valūtas sistēmas attīstības posmi, valūtas 
kursi un konvertējamības nosacījumi 
Zelta standarts. Bretonvudsas valūtas sistēma. Jamaikas valūtas 
sistēma. Valūtas klasifikācijas pamatprincipi. Valūtas izvēle un 
valūtas konvertācija. Maksājuma bilance, tās nozīme un 
sastāvdaĜas. Starptautiskās maksājumu metodes. 

2  

4. Starptautiskā kapitāla modulitāte, starptautiskie finansu 
darījumi un kopuzĦēmumi 
Starptautiskās investīcijas: valsts programma investīciju jomā un 
investīciju banka un fondi. Investīciju iedalījums pēc mērėa, to 
priekšrocības un mīnusi. Starptautiskais kredīts: Latvijas valsts 
kreditēšanas un ārvalstu kredītu sadales politika, lielākie kredītu 
projekti Latvijā. Starptautiskās norēėinu sistēmas :VISA, 
EURO/MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS U.C.  

4  

5. Starptautiskās tirdzniecības un valūtas organizācijas un 
fondi 
Eiropas Savienības (ES): izveide un vēsture, ES institūcijas, 
ekonomiskā un valūtas savienība, ES sadarbība ar Latviju un 
Baltijas valstīm. Starptautiskais valūtas fonds. Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banka. Pasaules banka. 

4 2 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības    0.5 0.5*  
Semināri un patstāvīgie darbi    0.5 0.5*  
Kopā    1 1*  
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, tiek apkopota un 
apstrādāta informācija patstāvīgo nodarbību ietvaros, lai sagatavotos seminārnodarbībām, 
uzrakstīts un aizstāvēts studiju darbs.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Praktisko darbu novērtēšana (ballēs); tematiskie kontroldarbi (novērtējums ballēs); ieskaite par 
semestrī izĦemto vielu (novērtējums ballēs); galīgā atzīme priekšmetā- visu novērtēšanas veidu 
vidējā balle. 
Semestra vērtējumu veido: 
 Patstāvīgais darbs      55 % 
 Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri  45 % 
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Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums      60 % 
 Ieskaites vērtējums     40 % 
 
6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. Lībermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija, R: Kamene, 2004 
2. Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari , R.: Biznesa augstskola Turība , 2003 – 365 lpp. 

Papildliteratūra 
1. OĜevskis G. Starptautiskā ekonomika, R: SIA “JāĦa Rozes apgāds”, 2004 
2. Avena K. Starptautiskā ekonomika – Turības centrs, 1998. 
3. Ūdris Z., Sēle A.,Gustsons V. Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. – Apgāds “JāĦa 

sēta”, 1994. 
4. Šumilo E., subbotina T. Pasaule un Latvija. Ilgspējīgas attīstības aspekti.- JāĦa Rozes 

apgāds, 2002.- 147 lpp 
5. Ekonomikas un ārējās tirdzniecības pamati R. :Jumava, 1997.-75 lpp. 
6. Буглай В.В., пивенцев Н.Н. Международные экономические отношения М.: Финансы 

и статистика 2000.- 254 с. 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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A P S T I P R I N Ā T S 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Akadēmiskā personāla metodiskās 
padomes 2009.gada 5.februāra sēdē,  
protokols Nr. 1 
 

Iekšējais audits – 2 KP 
 
Mag. oec. I. Mārāne 
 
1. Studiju priekšmeta mērėis 
Apgūt nepieciešamās zināšanas par iekšējās kontroles būtību, nozīmi uzĦēmumā un apgūt  iekšējā 
audita metodiku un prast to pielietot. 
 
2. Kursa īstenošanas uzdevumi: 

1. Iepazīstināt ar iekšējā audita mērėiem, uzdevumiem un sistēmu. 
2. Apgūt iekšējā audita metodiku un prast to pielietot.  
3. Loăiski un objektīvi novērtēt iekšējā auditā iegūtos rezultātus. 

 
3. Studiju priekšmeta saistība ar citiem priekšmetiem 
Finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, audita pamati, grāmatvedības kontrole, 
uzĦēmējdarbības analīze, grāmatveža profesionālā ētika, nodokĜi un nodevas. 
 
4. Saturs 
4.1. Priekšmeta tematu apraksts un sasniedzamie rezultāti 
4.1.1. UzĦēmuma iekšējais audits, tā būtība un mērėi 
Jāizprot iekšējā audita nepieciešamība uzĦēmumā. 
4.1.2. Iekšējā audita sistēma 
Jāprot izstrādāt iekšējā audita nolikums. 
4.1.3. Iekšējā audita darba apjoma plānošana 
Jāprot sastādīt konkrēta audita uzdevuma darba plāns. 
4.1.4. Iekšējā audita metodika 
Jāprot izveidot audita lietas struktūras aprakstu. 
4.1.5. Iekšējā audita noslēguma ziĦojumi 
Jāprot sastādīt iekšējā audita ziĦojumu. 
4.1.6. Patstāvīgais darbs  
Jāprot veikt iekšējo auditu izmantojot uzĦēmuma datus.  
 
4.2. Studiju priekšmeta saturs 

Kontaktstundu skaits 

Temati Teorētiskās 
un praktiskās 
nodarbības 

Semināri un 
pārbaudes 

darbi 
1. UzĦēmuma iekšējais audits, tā būtība un mērėi 
Iekšējā audita definīcija, tā mērėi. Iekšējā audita nepieciešamība 
un tā nozīmīgā loma uzĦēmumā. Iekšējo auditoru institūts, tā 
galvenie darbības mērėi. 

1  

2. Iekšējā audita sistēma 
Iekšējā audita struktūrvienība. Iekšējā audita nolikums. 
Organizatoriskais statuss un struktūra. Iekšējā audita neatkarība, 
objektivitāte un profesionālisms. Praktiskais darbs. Izstrādāt 
iekšējā audita nolikumu. 

2 1 
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3. Iekšējā audita darba apjoma plānošana 
Audita darba apjoma novērtējums. UzĦēmējdarbības vides un 
riska novērtējums. Stratēăiskais audita plāns. Gada audita plāns. 
Atsevišėu auditu plāni. Praktiskais darbs. Sastādīt audita 
stratēăisko plānu. Sastādīt konkrēta audita uzdevuma darba plānu. 

2 1 

4. Iekšējā audita metodika 
Audita veikšanas posmi. Audita lieta, tās struktūra. Audita 
plānošana. Iekšējās kontroles novērtējums. Pārbaudes metodes 
noteikšana (intervijas, dokumentācijas, procedūru un normatīvo 
aktu izpēte un analīze, anketēšana, testēšana). Audita kontrole. 
Praktiskais darbs. Audita posmu sagatavošanas un izpildes 
pārskata sastādīšana. Iekšējās kontroles novērtējums konkrētam 
piemēram. Audita lietas struktūras apraksta izveidošana. 

7 1 

5. Iekšējā audita noslēguma ziĦojumi 
Praktiskais darbs. Iekšējā audita ziĦojuma sastādīšana konkrētam 
piemēram. 

2  

6. Patstāvīgais darbs  
Veikt iekšējo auditu konkrētā uzĦēmumā. Novērtēt audita darba 
apjomu, sastādīt audita veikšanas posmus, darba plānu, izveidot 
audita lietu, uzrakstīt audita noslēguma ziĦojumu. 

2 1 

Kopā 16 4 
 
4.3. Studiju priekšmeta kalendārs un organizācija 
4.3.1. Laika grafiks KP sadalei 

1.gads 2.gads 3.gads  
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Teorētiskās un praktiskās nodarbības   0,4 0,4*   
Semināri un patstāvīgie darbi   0,6 0,6*   
Kopā   1 1*   
* nepilna laika studijas 
 
4.3.2. Studiju organizācija un struktūra  
Studiju priekšmeta apgūšanai paredzētas lekcijas un praktiskās nodarbības, kuru laikā tiek 
analizētas un izvērtētas situācijas, veiktas diskusijas par aktuālām tēmām, risināti uzdevumi, 
rakstīta ieskaite.  
 
5. Rezultātu vērtēšanas kritēriji, forma un kārtība, prasības KP iegūšanai 
Semestra vērtējumu veido: 
 Patstāvīgais darbs      30 % 
 Praktiskie darbi, ieskaites kontroldarbi, semināri  70 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums    50 % 
 Ieskaites vērtējums    50 % 
Nepilna laika studijās: 
Semestra vērtējumu veido: 
 Mājas kontroldarbs (vērtējums ballēs)  40 % 
 Ieskaite ar vērtējumu ballēs     60 % 
Galīgais vērtējums tiek izlikts Ħemot vērā : 
 Semestra vērtējums    50 % 
 Ieskaites vērtējums    50 % 
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6. Izmantojamā literatūra un citi informācijas avoti 
Pamatliteratūra 

1. G.Mālderis Revīzija un audits, Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 2000. 92.lpp. 
2. D.DaĦēviča Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti, Biznesa augstskola 

Turība, Rīga, 2003. 123.lpp. 
3. G. Mālderis Grāmatvedība Revīzija Audits, Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 2002. 

128 lpp. 
4. Ievads auditā, ACCA Latvijas Universitāte, Rīga, 1997., 167 lpp. 
5. Grāmatvedības un audita pamati starptautisko standartu skatījumā 2002., 143 lpp. 
6. Brūna I. UzĦēmuma iekšējā kontrole. Rīga, 2002. 
7. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā 2003. 
8. Iekšējā audita rokasgrāmata //http://www.e-birojs.lv/audits 
9. Iekšējā audita likums, Latvijas Republikas 2002.gada 31.oktobra likums 

Papildliteratūra 
1. Iekšējo auditoru institūts //http:www.iai.lv 
2. LR MK “ Noteikumi par iekšējo auditu” ,Nr.342, 05,10,1999, 
3. Beck`sches Handbuch der Rechnungslegung.- Munchen, 1995. 
4. Edvards J.D., Hermanson R.H., Salmonson R.F. A survey of financial and managerial 

acconting.-Boston: IRWIN, 1989. 
5. Introduction to auditing. Presented by Staff of the Chartered Association of Certifed 

Accountants, 1991. 
6. Аренс Аюб Лоббек Дж. Аудит. М.: Финансы и статистикаб 1995. 
7. Аудит Монтгомери. Ф. Дефлиз, Г.Дженик, В.О.Рейли, В.О.Рейли, М.Хирш.- Пепр с 

англ Я.Соколова.- М.Аудит, ЮНИТИ, 1997.-542 с. 
8. Крупченко Е., Замыцково О. Аудит: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000ю- 314 с. 
9. Основы  аудита/ Под ред. Проф. Я.Соколова.-М.: Бухгалтерсский учет, 2000.- 448 с. 
10. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА- М,1995. 

 
 
7. Programmas pārskatīšana un novērtēšana 
Programma jāpārskata un jāaktualizē pirms katra studiju gada. Studiju programmas saturu jāizskata 
Ekonomikas nodaĜas sēdē.  
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9.pielikums. Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugi  
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10.pielikums. Studentu patstāvīgā darba veidi un to pārbaudes formas studiju programmā “Grāmatvedība un finanses” 

Patstāvīgā darba veidi/ Pārbaudes forma 

Nr. 
p.k. 

Studiju priekšmets 
Stundu 
skaits 
(p.d.) 

Gatavošanās 
semināriem, 
ieskaitēm, 
kontrold./ 
Seminārs, 
stundas 
vadīšana 

Referātu, eseju, 
ziĦojumu, 
anotāciju 

gatavošana/ 
Kolāžu veidošana, 

prezentācija 
(publiskā runa) 

Likumdošanas 
aktu studēšana/ 
Problēmsituāciju 

risinājums, 
kontroldarbs, 

portfolio 

Projekti, 
pētījumi/ 
Seminārs, 

prezentācija, 
projektu 

īstenošana 

Vingrinājumi 
un uzdevumi 
(prakt.d.)/ 

Lomu spēles, 
dialogi, testu 
sastādīšana, 
kur iekĜauj 
uzdevumus 

Patstāvīga vielas 
satura apgūšana 
(mācību un 

zinātn. literatūras 
studēšana)/ 
Seminārs, 
eksāmens, 
ieskaite 

Pārējie 
(krustv. 

mīklu izstr.)/ 
Krustvārdu 

mīklu 
atrisināšana 
(apmainoties) 

Lietišėo 
dokumentu 
izstrādāšana/ 
Sagatavot 
portfolio 

dokumentu 
paketi 

1 Lietišėā 
svešvaloda 

40 
10 10 - - 5 5 - 10 

2 Civilā aizsardzība 20 10 10 - - - - - - 
3 Matemātika 

ekonomistiem 
40 12 - - - 18 8 2 - 

4 Informātika 40 4 - - 8 22 6 - - 
5 Mikroekonomika 60 20 - - - 20 20 - - 
6 Makroekonomika 60 20 10 - 20 - 10 - - 
7 Tirgzinību pamati 40 10 - 15 10 - 5 - - 
8 Statistika 40 10 10 5 - 10 5 - - 
9 Lietvedība 20 8 - 4 - 4 - 2 2 
10 Grāmatvedības 

pamati 
40 10 5 5 - 10 5 - 5 

11 UzĦēmējdarbība 40 10 10 5 - 5 5 - 5 
12 Vadības 

grāmatvedība 
40 20 - - - 20 - - - 

13 Finanses un kredīts 40 10 10 10 - - 10 - - 
14 Projektu 

sagatavošana un 
vadība 

40 10 - - 20 - 5 - 5 

15 UzĦēmumu 
finanšu pārvaldība 

40 10 5 5 5 10 5 - - 

16 Finanšu 
grāmatvedība 

140 10 - 20 - 20 40 - 50 

17 NodokĜi un 
nodevas 

40 10 - 10 - 10 10 -  
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Patstāvīgā darba veidi/ Pārbaudes forma 

Nr. 
p.k. 

Studiju priekšmets 
Stundu 
skaits 
(p.d.) 

Gatavošanās 
semināriem, 
ieskaitēm, 
kontrold./ 
Seminārs, 
stundas 
vadīšana 

Referātu, eseju, 
ziĦojumu, 
anotāciju 

gatavošana/ 
Kolāžu veidošana, 

prezentācija 
(publiskā runa) 

Likumdošanas 
aktu studēšana/ 
Problēmsituāciju 

risinājums, 
kontroldarbs, 

portfolio 

Projekti, 
pētījumi/ 
Seminārs, 

prezentācija, 
projektu 

īstenošana 

Vingrinājumi 
un uzdevumi 
(prakt.d.)/ 

Lomu spēles, 
dialogi, testu 
sastādīšana, 
kur iekĜauj 
uzdevumus 

Patstāvīga vielas 
satura apgūšana 
(mācību un 

zinātn. literatūras 
studēšana)/ 
Seminārs, 
eksāmens, 
ieskaite 

Pārējie 
(krustv. 

mīklu izstr.)/ 
Krustvārdu 

mīklu 
atrisināšana 
(apmainoties) 

Lietišėo 
dokumentu 
izstrādāšana/ 
Sagatavot 
portfolio 

dokumentu 
paketi 

18 UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

40 10 - 10 - 5 10 - 5 

19 Audita pamati 40 10 10 6 - 6 8 - - 
20 Datorgrāmatvedība 40 10 - - - 20 10 - - 
21 Grāmatvedības 

praktikums 
40 5 - 10 - 10 5 - 10 

22 Saskarsmes 
psiholoăija 

20 8 4 - - - 4 4 - 

23 Socioloăija 20 8 4 - - - 4 4 - 
24 Darba 

likumdošana 
20 5 - 5 - 3 5 - 2 

25 Tiesību pamati 20 5 - 5 - 3 5 - 2 
26 Ētika un estētika 20 8 4 - - 4 4 - - 
27 Budžeta iestāžu 

grāmatvedība 
20 5 - 5 - 5 5 - - 

28 Pašvaldību 
grāmatvedība 

20 5 - 5 - 5 5 - - 

29 Informāciju 
tehnoloăijas 

20 4 - - 8 4 4 - - 

30 Loăistikas pamati 20 10 - - - 10 - - - 
31 Vienkāršā 

grāmatvedība 
20 5 - - - 15 - - - 

32 Kokapstrādes, 
mežizstrādes 
grāmatvedība 

20 5 - 5 - 5 5 - - 

33 Vērtspapīru tirgus 20 5 5 - - - 10 - - 
34 Apdrošināšanas 

tirgus 
20 5 5 - - - 10 - - 
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Patstāvīgā darba veidi/ Pārbaudes forma 

Nr. 
p.k. 

Studiju priekšmets 
Stundu 
skaits 
(p.d.) 

Gatavošanās 
semināriem, 
ieskaitēm, 
kontrold./ 
Seminārs, 
stundas 
vadīšana 

Referātu, eseju, 
ziĦojumu, 
anotāciju 

gatavošana/ 
Kolāžu veidošana, 

prezentācija 
(publiskā runa) 

Likumdošanas 
aktu studēšana/ 
Problēmsituāciju 

risinājums, 
kontroldarbs, 

portfolio 

Projekti, 
pētījumi/ 
Seminārs, 

prezentācija, 
projektu 

īstenošana 

Vingrinājumi 
un uzdevumi 
(prakt.d.)/ 

Lomu spēles, 
dialogi, testu 
sastādīšana, 
kur iekĜauj 
uzdevumus 

Patstāvīga vielas 
satura apgūšana 
(mācību un 

zinātn. literatūras 
studēšana)/ 
Seminārs, 
eksāmens, 
ieskaite 

Pārējie 
(krustv. 

mīklu izstr.)/ 
Krustvārdu 

mīklu 
atrisināšana 
(apmainoties) 

Lietišėo 
dokumentu 
izstrādāšana/ 
Sagatavot 
portfolio 

dokumentu 
paketi 

35 UzĦēmējdarbības 
stratēăija 

20 5 5 - - 5 5 - - 

36 Kvalitātes vadība 20 5 - - 15 - - - - 
37 Starptautiskās 

ekonomiskās 
attiecības 

20 5 - - 15 - - - - 

38 Iekšējais audits 20 6 8 6 - - - - - 
Kopā 1280 328 115 136 101 254 238 12 96 
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11.pielikums. Studentu patstāvīgā darba veidu struktūra Grāmatvedības un finanšu specialitātē 

 
 
 

25,6%

20,0%

18,5%

0,9%7,5%

7,9%

9,0%

10,6%

Gatavošanās ieskaitēm, semināriem, kontroldarbiem Vingrinājumi, uzdevumi, praktiskie darbi

Patstāvīga vielas satura apgūšana (mācību un zin.liter.studēšana) Likumdošanas aktu studēšana

Referātu, ziĦojumu, anotāciju gatavošana Projekti, pētījumi

Lietišėo dokumentu izstrādāšana Pārējie (krustvārdu mīklas sastādīšana)
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12.pielikums. Valsts Kvalifikācijas eksāmena komisijas darba pārskati (2004.-2008.gads)  

Valsts Kvalifikācijas eksāmena komisijas darba pārskats 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai 
“Grāmatvedība un finanses” 

Ar 24.02.2004. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr. 11-s Valsts kvalifikācijas 
eksāmena komisijas sastāvs 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai “Grāmatvedība 
un finanses” apstiprināts šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja - Dr.oec. Gaida KalniĦa, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras 
asociētā profesore, zvērinātā revidente; 

komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Dr.oec. StaĦislavs Keišs, Biznesa augstskolas Turība 
asociētais profesors, Grāmatvedības katedras vadītājs; 

komisijas locekle - Maruta Orlovska, VID Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils nodaĜas Audita 
un kontroles daĜas priekšniece. 

Par Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas sekretāri strādāja Jevgēnija Melbārzde – 
profesionālā augstākā izglītība ekonomikā. 

SaskaĦā ar studiju programmu un kalendāro grafiku, kvalifikācijas darbus sagatavoja un 
komisijas sēdē 2004.gada 17.jūnijā aizstāvēja 22 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmas “Grāmatvedība un finanses” pilna laika studenti. Studentu kvalifikācijas darbu 
novērtējums parādīts 1.tabulā. 

1.tabula 
             Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

Atzīme 
Vārdiem Cipariem 

Studentu skaits Īpatsvars % 

Izcili 10 1 2,5 
Teicami 9 4 18,2 
ěoti labi 8 8 36,4 
Labi 7 7 31,8 
Gandrīz labi 6 2 9,1 
Viduvēji 5 0 0 
                                      Kopā 22 100,0 

Vidējā atzīme 7,8. 
Kvalifikācijas eksāmena komisija visiem 22 studentiem piešėīra grāmatveža kvalifikāciju. 
Studentu Solvitas Zvaigznes, Edgara KatiĦa un JāĦa Jeršova darbos ietverto informāciju komisija 

rekomendēja izmantot mācību procesā. 
 2.tabula 

Kvalifikācijas darbu vadītāji 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Vadāmo 

darbu skaits 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācībspēki 
Eleonora Martemjanova Mag.paed. JAK pasniedzēja 3 
Mārīte Grandāne Mag.oec. JAK pasniedzēja 4 
Tekla Rozentāle Mag.sc.oec. JAK pasniedzēja 6 
Valda KalniĦa Mag.paed. JAK pasniedzēja 2 
Ingrīda Mārāne Mag.oec. JAK pasniedzēja 1 
Kopā JAK mācībspēki: 16 
Ārējie darbu vadītāji 
Mārīte LazdiĦa Mag.oec. Parex bankas Jēkabpils filiāles 

vadītāja 
2 

StaĦislavs Keišs Dr.oec. Biznesa augstskolas Turība 
asoc.prof., Grāmatvedības 

2 
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katedras vadītājs 
Gaida KalniĦa Dr.oec. LLU EF Grāmatvedības un 

finanšu katedras asoc.prof., 
zvērinātā revidente 

2 

Kopā ārējie darbu vadītāji: 6 
Pavisam kopā: 22 

16 jeb 72,7%  kvalifikācijas darbus vadīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzēji un 6 jeb 
27,3% darbus vadīja uzaicinātie pasniedzēji.  

3.tabula 
Kvalifikācijas darbu recenzenti 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Recenzēto 
darbu 
skaits 

Anastasija Svarinska Mag.oec. LLU EF docente 2 
Anna Jesemčika Mag.oec. LLU EF asoc.prof. 2 
Regīna Grigorjeva --- LLU EF lektore 2 
Raimonds Ėesteris - 
Mālkalns 

Mag.oec. LLU EF lektors 3 

Aino Soopa Mag.oec. LLU EF lektore 2 
Anita Kreicberga Mag.oec. LLU EF lektore 2 
Baiba Beikule Mag.oec. LLU EF lektore 2 
Evita Apsīte Mag.oec. LLU EF lektore 1 
Ingrīda Cīrule --- LLU EF lektore 4 
Ingūna Leibus Mag.oec. LLU EF lektore 2 
                                                                                                                  Kopā: 22 

Kvalifikācijas darbus recenzēja 10 LLU EF pasniedzēji. 
Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas locekĜi atzīmē, ka kopumā kvalifikācijas darbi un to 

aizstāvēšana apliecināja labu studentu teorētisko un pietiekamu praktiskās sagatavotības līmeni 
atbilstīgi grāmatveža kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas darbu tematika atbilda grāmatveža 
profesijai. 

Kā nepilnības kvalifikācijas darbos komisija atzīmēja sekojošo: 
1. Vairākos darbos atsevišėiem secinājumiem bija pārāk vispārīgs raksturs, jo tie nebija 

attiecīgi pamatoti darbā vai neizrietēja no darba satura. 
2. Kvalifikācijas darbos veiktajai finanšu analīzei dažkārt bija formāls raksturs, kas nesaturēja 

cēloĦsakarību analīzi, piemēram autors aprobežojas tikai ar secinājumu vairāk vai mazāk, 
labi vai slikti. 

3. Nepietiekami kvalifikācijas darbos bija apskatīta grāmatvedības kārtošana 
datorgrāmatvedības apstākĜos. 

4. Studentiem būtu vēlama analītiskāka, kritiskāka attieksme vērtējot esošo grāmatvedības 
praksi uzĦēmumos, piemēram, novērtējot uz veidlapām sagatavotos finanšu pārskatus. 

5. Sastopamas nepilnības darba satura sadalīšanā nodaĜās un apakšnodaĜās. Daudzos darbos 
pārāk īsas apakšnodaĜas, tikai viena vai divas rindkopas. 

6. Bija sastopamas arī nepilnības tabulu un attēlu noformēšanā. 
Priekšlikumi: 

1. Rakstot kvalifikācijas darbus par kāda grāmatvedības objekta uzskaites organizāciju, darba 
saturā ietvert kā uzskaites organizāciju, izmantojot kādu no datorprogrammām. 

2. Darbu vadītājiem turpināt pievērst uzmanību kvalifikācijas darbu noformējumam un satura 
sadalījumam nodaĜās un apakšnodaĜās atbilstoši apstiprinātajām prasībām. 

3. Mācību procesā vairāk akcentēt diskutējamos jautājumus, orientēt studentus uz analītisku 
un kritisku pieeju. 

Kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja                                                      G.KalniĦa  
17.06.2004. 
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Valsts Kvalifikācijas eksāmena komisijas darba pārskats 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai 
“Grāmatvedība un finanses” 

Ar 29.03.2005. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr. 20-s Valsts kvalifikācijas 
eksāmena komisijas sastāvs 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai “Grāmatvedība un 
finanses” apstiprināts šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja –  Dr. oec. Gaida KalniĦa, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras 
asociētā profesore, zvērināta revidente. 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece  - Mag.sc.oec. Māra Maldupa – zvērināta revidente 
Komisijas locekle – Maruta Orlovska- VID Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils nodaĜas  Audita 

un kontroles daĜas priekšniece. 
Par Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas sekretāri strādāja –  paed. mag. Vija Grīnfelde 
SaskaĦā ar studiju programmu un kalendāro grafiku, kvalifikācijas darbus sagatavoja un  komisijas 

sēdēs 2005.gada 13. un 14.jūnijā aizstāvēja 42 1.līmeĦa  profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Grāmatvedība un finanses” pilna laika studenti.  Studentu  kvalifikācijas darbu novērtējums parādīts 
1.tabulā. 

1.tabula 
Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

Atzīme 
Vārdiem Cipariem 

Studentu skaits Īpatsvars % 

Izcili 10 -  
Teicami 9 7 16.6 
ěoti labi 8 16 38.1 
Labi 7 16 38.1 
Gandrīz labi 6 3 7.2 
Viduvēji 5 0 0 
Kopā 42 100.0 

Vidējā atzīme 7,6. 
Kvalifikācijas eksāmena komisija visiem 42 studentiem piešėīra grāmatveža kvalifikāciju.  

2.tabula 
Kvalifikācijas darbu vadītāji 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Vadāmo darbu 

skaits 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) pasniedzēji 
Eleonora Martemjanova Mag. paed. JAK pasniedzēja 2 
Mārīte Grandāne Mag. oec. JAK pasniedzēja 10 
Tekla Rozentāle Mag. sc.oec. JAK pasniedzēja 5 
Valda KalniĦa Mag. paed. JAK pasniedzēja 2 
Solvita Kozlovska Mag. oec. JAK pasniedzēja 5 
Vēsma Abizāre Mag. paed. JAK pasniedzēja 5 
Kristīne Liepsalde Mag. oec. JAK pasniedzēja 3 
Ingrīda Marāne Mag. oec. JAK pasniedzēja 6 
Kopā JAK mācībspēki 38 
Ārējie darbu vadītāji 
Mārīte LazdiĦa Mag. oec. Parex bankas Jēkabpils filiāles 

vadītāja 
2 

Gaida KalniĦa Dr. oec. LLU EF Grāmatvedības un 
finanšu katedras asoc. 
profesore, zvērināta revidente 

2 

Kopā ārējie darbu vadītāji 4 
Pavisam kopā  42 
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38 jeb 90.5 % kvalifikācijas darbus vadīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzēji un 4 jeb 
9.5% darbus vadīja  uzaicinātie pasniedzēji. 

3.tabula  
Kvalifikācijas darbu recenzenti 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Recenzēto darbu 

skaits 
Anastasija Svarinska Mag. oec. LLU EF docente 3 
Anna Jesemčika Mag. oec. LLU EF asoc. profesore 3 
Regīna Grigorjeva - LLU EF lektore 4 
Aino Soopa Mag. oec. LLU EF lektore 2 
Anita Kreicberga Mag. oec. LLU EF lektore 2 
Baiba Beikule Mag. oec.  LLU EF lektore 3 
Ingrīda Kantiėe Mag. oec. LLU EF lektore 4 
Ingrīda Jakušonoka Dr.oec. LLU EF profesore 3 
Gunita Mazūre Dr. oec. LLU EF docente 3 
Gaida KalniĦa Dr. oec. LLU EF asoc. profesore 3 
Īrija Vītola Dr. oec. LLU EF asoc. profesore 3 
Dace Vīksne Mag. paed. LLU EF lektore 3 
Marika StrazdiĦa Mag. oec. LLU EF lektore 3 
Ingūna Leibus Mag.oec. LLU EF lektore 3 
Kopā  42 
Kvalifikācijas darbus recenzēja 14 LLU EF  Grāmatvedības un finanšu katedras pasniedzēji. 
Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas locekĜi atzīmē, ka kopumā kvalifikācijas darbi un to 

aizstāvēšana apliecināja labu studentu teorētisko un pietiekamu praktiskās sagatavotības līmeni atbilstīgi 
grāmatveža kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas darbu tematika atbilda grāmatveža profesijai. 

Kā nepilnības kvalifikācijas darbos un to aizstāvēšanā  komisija atzīmēja sekojošo: 
1. Vairākos darbos atsevišėiem secinājumiem bija pārāk vispārīgs raksturs, jo tie nebija attiecīgi 

pamatoti darbā vai neizrietēja no darba satura. 
2. Kvalifikācijas darbos  veiktajai finanšu analīzei dažkārt bija formāls raksturs, kas nesaturēja 

cēloĦsakarību analīzi, piemēram autors aprobežojas tikai ar secinājumu vairāk vai mazāk, labi 
vai slikti. 

3. Nepietiekami kvalifikācijas darbos bija apskatīta grāmatvedības kārtošana 
datorgrāmatvedības apstākĜos. 

4. Studentiem būtu vēlama analītiskāka, kritiskāka attieksme vērtējot esošo grāmatvedības 
praksi uzĦēmumos, piemēram , novērtējot uz veidlapām sagatavotos finanšu pārskatus. 

5. Sastopamas nepilnības  darba satura sadalīšanā nodaĜās un apakšnodaĜās. Daudzos darbos 
pārāk īsas apakšnodaĜas, tikai viena vai divas rindkopas. 

6. Daudzos darbos pārāk plašs mērėa formulējums. 
7. Dažiem darbiem nepilnīgs darba nosaukums. 
8. Bija sastopamas arī nepilnības tabulu un attēlu noformēšanā. 
9. Darba aizstāvēšanas ziĦojumā ne visi studenti parādīja savu veikumu, bet aprobežojās ar 

teorijas atstāstījumu vai  normatīvo aktu uzskaitījumu. 
Priekšlikumi. 

1. Rakstot kvalifikācijas darbus par kāda grāmatvedības objekta uzskaites organizāciju , darba 
saturā ietvert arī uzskaites organizāciju, izmantojot  datorprogrammu, ja uzĦēmumā 
grāmatvedību kārto, izmantojot datorprogrammu. 

2. Darbu vadītājiem turpināt pievērst uzmanību kvalifikācijas darbu noformējumam un satura 
sadalījumam nodaĜās un apakšnodaĜās  atbilstoši apstiprinātajām prasībām. 

3. Mācību procesā vairāk akcentēt diskutējamos jautājumus, orientēt studentus uz analītisku un 
kritisku pieeju. 

4. Pareizi orientēt studentus  darba mērėa formulējuma izveidošanā. 
Kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja                                                G. KalniĦa 
14.06.2005. 
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Valsts Kvalifikācijas eksāmena komisijas darba pārskats 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai 
“Grāmatvedība un finanses” 

Ar 11.05.2006. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr.26-s Valsts kvalifikācijas 
eksāmena komisijas sastāvs 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai “Grāmatvedība un 
finanses” apstiprināts šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja –  Dr. oec. Gaida KalniĦa, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras 
asociētā profesore, zvērināta revidente. 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece  - Mag.paed. Eleonora Martemjanova – JAK direktora vietniece 
studiju darbā. 

Komisijas locekle – Maruta Orlovska- VID Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils nodaĜas  Audita 
un kontroles daĜas priekšniece. 

Komisijas locekle – Mārīte LazdiĦa – Parex banka Jēkabpils filiāles vadītāja. 
Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas sekretāre –  Mag. oec. Mārīte Grandāne. 
SaskaĦā ar studiju programmu un kalendāro grafiku, kvalifikācijas darbus sagatavoja un  komisijas 

sēdēs 2006.gada 13. un 14.jūnijā aizstāvēja 31 1.līmeĦa  profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Grāmatvedība un finanses” pilna laika students un 9 nepilna laika studenti.  Studentu  kvalifikācijas 
darbu novērtējums parādīts 1.tabulā. 

1.tabula 
Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

Atzīme 
Vārdiem Cipariem 

Studentu skaits Īpatsvars % 

Izcili 10 5 12,5 
Teicami 9 7 17,5 
ěoti labi 8 13 32,5 
Labi 7 14 35,0 
Gandrīz labi 6 0 2,5 
Viduvēji 5 0 0 
Kopā 40 100,0 

Vidējā atzīme 8,0. 
Kvalifikācijas komisija visiem 40 studentiem piešėīra grāmatveža kvalifikāciju.  

2.tabula 
Kvalifikācijas darbu vadītāji 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Vadāmo darbu 

skaits 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) pasniedzēji 
Eleonora Martemjanova Mag. paed. JAK pasniedzēja 7 
Mārīte Grandāne Mag. oec. JAK pasniedzēja 11 
Tekla Rozentāle Mag. sc.oec. JAK pasniedzēja 14 
Kristīne Liepsalde Mag. oec. JAK pasniedzēja 3 
Ingrīda Marāne Mag. oec. JAK pasniedzēja 3 
Kopā JAK mācībspēki 38 
Ārējie darbu vadītāji 
Mārīte LazdiĦa Mag. oec. Parex bankas 

Jēkabpils filiāles 
vadītāja 

2 

Kopā ārējie darbu vadītāji 4 
Pavisam kopā  40 

38 jeb 95 % kvalifikācijas darbus vadīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzēji un 2 jeb 5% 
darbus vadīja  bankas filiāles vadītāja. 
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3.tabula  
Kvalifikācijas darbu recenzenti 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Recenzēto 
darbu skaits 

Anastasija Svarinska Mag. oec. LLU EF docente 5 
Anna Jesemčika Mag. oec. LLU EF asoc. profesore 3 
Regīna Grigorjeva - LLU EF lektore 5 
Anita Kreicberga Mag. oec. LLU EF lektore 3 
Baiba Beikule Mag. oec.  LLU EF lektore 4 
Ingrīda Kantiėe Mag. oec. LLU EF lektore 3 
Īrija Vītola Dr. oec. LLU EF asoc. profesore 4 
Marika StrazdiĦa Mag. oec. LLU EF lektore 4 
Gita Vaivode Mag. oec. LLU EF lektore 3 
Evita Apsīte Mag. oec. LLU EF lektore 3 
Ingūna Leibus Mag.oec. LLU EF lektore 3 
Kopā  40 

Kvalifikācijas darbus recenzēja 11 LLU EF  Grāmatvedības un finanšu katedras pasniedzēji. 
Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas locekĜi atzīmē, ka kopumā kvalifikācijas darbi un to 

aizstāvēšana apliecināja labu studentu teorētisko un pietiekamu praktiskās sagatavotības līmeni atbilstīgi 
grāmatveža kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas darbu tematika atbilda grāmatveža profesijai. Par 
vienu līdzekĜu, saistību, nodokĜu veidu vai citiem tematiem rakstīja 2, 3 studenti, protams, katrs par citu 
uzĦēmumu. Vairāk kā 3 darbi tika rakstīti par inventarizāciju un, galvenokārt, šie izstrādātie darbi bija 
tikai teorētiski. Neviens darbs nebija uzrakstīts par naudas līdzekĜu, pašu kapitāla uzskaiti.  

Kā nepilnības kvalifikācijas darbos un to aizstāvēšanā  komisija atzīmēja sekojošo: 
1. Vairākos darbos atsevišėiem secinājumiem bija pārāk vispārīgs raksturs, jo tie nebija 

attiecīgi pamatoti darbā vai neizrietēja no darba satura. 
2. Kvalifikācijas darbos  veiktajai finanšu analīzei dažkārt bija formāls raksturs, kas nesaturēja 

cēloĦsakarību analīzi, piemēram autors aprobežojas tikai ar secinājumu vairāk vai mazāk, 
labi vai slikti, vai arī analīzes nodaĜa ir formāla. Jo tas paredzēts darba nosaukumā. 

3. Studentiem būtu vēlama analītiskāka, kritiskāka attieksme, vērtējot esošo grāmatvedības 
praksi uzĦēmumos. UzĦēmumu grāmatvedības nepilnības uzskatāmi bija redzamas darbu 
pielikumos pievienotajos materiālos (bilances, gada pārskati, dokumentu paraugi u.c.), kuras 
students nav pamanījis un arī darba vadītājs nav uz to aizrādījis. Tas uzskatāmi redzams 
tematos par gada pārskatu sastādīšanu un grāmatvedības organizāciju. 

4. Atsevišėos darbos neveiksmīgs mērėa formulējums. 
5. Dažiem darbiem nepilnīgs darba nosaukums. 
6. Bija sastopamas arī nepilnības tabulu un attēlu noformēšanā. 

Priekšlikumi. 
1. Programmas vadītājam izveidot kontroles sistēmu, lai par vienu tematu nerakstītu 

kvalifikācijas darbu vairāk kā 2 – 3 studenti. 
2. Turpināt praksi, ka rakstot kvalifikācijas darbus par kāda grāmatvedības objekta uzskaites 

organizāciju , darba saturā ietvert arī uzskaites organizāciju, izmantojot  datorprogrammu, ja 
uzĦēmumā grāmatvedību kārto, izmantojot datorprogrammu. 

3. Darbu vadītājiem turpināt pievērst uzmanību kvalifikācijas darbu noformējumam un satura 
sadalījumam nodaĜās un apakšnodaĜās  atbilstoši apstiprinātajām prasībām. 

4. Mācību procesā vairāk akcentēt diskutējamos jautājumus, orientēt studentus uz analītisku un 
kritisku pieeju. 

5. Pareizi orientēt studentus  darba mērėa formulējuma izveidošanā. 
Kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja                                                G. KalniĦa 
14.06.2006. 
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Valsts Kvalifikācijas eksāmena komisijas darba pārskats 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai 
“Grāmatvedība un finanses” 

Ar 29.12.2006. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr. 57-n Valsts kvalifikācijas 
eksāmena komisijas sastāvs 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai “Grāmatvedība un 
finanses” apstiprināts šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja –  Dr. oec. Gaida KalniĦa, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras 
asociētā profesore, zvērināta revidente. 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece  - Mag.paed. Eleonora Martemjanova – JAK direktora vietniece 
studiju darbā. 

Komisijas locekle – Maruta Orlovska- VID Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils nodaĜas  Audita 
un kontroles daĜas priekšniece. 

Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas sekretāre –  Mag. oec. Mārīte Grandāne. 
SaskaĦā ar studiju programmu un kalendāro grafiku, kvalifikācijas darbus sagatavoja un komisijas 

sēdē 2007.gada 23.janvārī aizstāvēja 8 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Grāmatvedība un finanses” nepilna laika studenti. Studentu kvalifikācijas darbu novērtējums parādīts 
1.tabulā. 

1.tabula 
Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

Atzīme 
Vārdiem Cipariem 

Studentu skaits Īpatsvars % 

Izcili 10 0 0 
Teicami 9 4 50 
ěoti labi 8 1 12,5 
Labi 7 3 37,5 
Gandrīz labi 6 0 0 
Viduvēji 5 0 0 
Kopā 8 100,0 

Vidējā atzīme 8,1. 
Kvalifikācijas komisija visiem 8 studentiem piešėīra grāmatveža kvalifikāciju.  

2.tabula 
Kvalifikācijas darbu vadītāji 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Vadāmo darbu 

skaits 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) pasniedzēji 
Eleonora Martemjanova Mag. paed. JAK lektore 2 
Mārīte Grandāne Mag. oec. JAK lektore 3 
Tekla Rozentāle Mag. sc.oec. JAK lektore 3 
Kopā JAK mācībspēki 8 
Ārējie darbu vadītāji 
- - - 0 
Kopā ārējie darbu vadītāji 0 
Pavisam kopā  8 

8 jeb 100 % kvalifikācijas darbus vadīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektori.  
3.tabula  

Kvalifikācijas darbu recenzenti 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Recenzēto darbu 

skaits 
Anastasija Svarinska Mag. oec. LLU EF docente 2 
Regīna Grigorjeva Mag.paed. LLU EF lektore 2 
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Baiba Mistre Mag. oec. LLU EF lektore 2 
Anda VītiĦa Mag.paed. LLU EF lektore 2 
Kopā  8 

Kvalifikācijas darbus recenzēja 4 LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras lektori. 
Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas locekĜi atzīmē, ka kopumā kvalifikācijas darbi un to 

aizstāvēšana apliecināja labu studentu teorētisko un pietiekamu praktiskās sagatavotības līmeni atbilstīgi 
grāmatveža kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas darbu tematika atbilda grāmatveža profesijai.  

Priekšlikumi. 
1. Turpināt praksi, ka rakstot kvalifikācijas darbus par kāda grāmatvedības objekta uzskaites 

organizāciju, darba saturā ietvert arī uzskaites organizāciju , izmantojot datorprogrammu, ja 
uzĦēmumā grāmatvedību kārto, izmantojot datorprogrammu. 

2. Darbu vadītājiem turpināt pievērst uzmanību kvalifikācijas darbu noformējumam un satura 
sadalījumam nodaĜās un apakšnodaĜās atbilstoši apstiprinātajām prasībām. 

3. Mācību procesā vairāk akcentēt diskutējamos jautājumus, orientēt studentus uz analītisku un 
kritisku pieeju. 

4. Pareizi orientēt studentus darba mērėa formulējuma izveidošanā, un normatīvo aktu atbilstību 
pētāmajam objektam. 

Kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja                                                G. KalniĦa 
23.01.2007. 

Valsts Kvalifikācijas eksāmena komisijas darba pārskats 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai 
“Grāmatvedība un finanses” 

Ar 29.12.2006. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr. 86-s un ar 04.06.2007. 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr. 16-n Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas 
sastāvs 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai “Grāmatvedība un finanses” apstiprināts 
šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja –  Dr. oec. Gaida KalniĦa, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras 
asociētā profesore, zvērināta revidente. 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece  - Mag.paed. Eleonora Martemjanova – JAK direktora vietniece 
studiju darbā. 

Komisijas locekle – Maruta Orlovska- VID Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils nodaĜas  Audita 
un kontroles daĜas priekšniece. 

Komisijas locekle – Aija Vaivode - VID Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils nodaĜas NodokĜu 
maksātāju konsultāciju daĜas priekšniece. 

Komisijas locekle – Iveta Ozola – VAS “Latvijas autoceĜu uzturētājs” filiāles Latgales ceĜi galvenā 
grāmatvede. 

Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas sekretāre –  Mag. oec. Mārīte Grandāne. 
SaskaĦā ar studiju programmu un kalendāro grafiku, kvalifikācijas darbus sagatavoja un komisijas 

sēdēs 2007.gada 12.jūnijā aizstāvēja 21 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Grāmatvedība un finanses” pilna laika students un 7 nepilna laika studenti. Studentu kvalifikācijas 
darbu novērtējums parādīts 1.tabulā. 

1.tabula 
Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

Atzīme 
Vārdiem Cipariem 

Studentu skaits Īpatsvars % 

Izcili 10 1 3,6 
Teicami 9 6 21,4 
ěoti labi 8 15 53,6 
Labi 7 6 21,4 
Gandrīz labi 6 0 0 
Viduvēji 5 0 0 
Kopā 28 100,0 
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Vidējā atzīme 8,1. 
Kvalifikācijas eksāmena komisija visiem 28 studentiem piešėīra grāmatveža kvalifikāciju.  

2.tabula 
Kvalifikācijas darbu vadītāji 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Vadāmo darbu 

skaits 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) pasniedzēji 
Eleonora Martemjanova Mag. paed. JAK lektore 6 
Mārīte Grandāne Mag. oec. JAK lektore 9 
Tekla Rozentāle Mag. sc.oec. JAK lektore 11 
Ingrīda Marāne Mag. oec. JAK lektore 1 
Kopā JAK mācībspēki 27 
Ārējie darbu vadītāji 
Mārīte LazdiĦa Mag. oec. Parex bankas Jēkabpils 

filiāles vadītāja 
1 

Kopā ārējie darbu vadītāji 1 
Pavisam kopā  28 

27 jeb 96 % kvalifikācijas darbus vadīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektori un 1 jeb 4% darbus 
vadīja bankas filiāles vadītāja. 

3.tabula  
Kvalifikācijas darbu recenzenti 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Recenzēto darbu 

skaits 
Anastasija Svarinska Mag. oec. LLU EF docente 4 
Regīna Grigorjeva Mag.paed. LLU EF lektore 3 
Anita Kreicberga Mag.sc.com. LLU EF lektore 2 
Ingrīda Kantiėe Mag. oec. LLU EF lektore 4 
Īrija Vītola Dr. oec. LLU EF asoc.profesore 3 
Gita Vaivode Mag.oec. LLU EF lektore 4 
Gaida KalniĦa Dr. oec. LLU EF asoc.profesore 1 
Aino Soopa Mag.oec. LLU EF lektore 3 
Anda VītiĦa Mag.paed. LLU EF lektore 4 
Kopā  28 

Kvalifikācijas darbus recenzēja 9 LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras lektori.  
Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas locekĜi atzīmē, ka kopumā kvalifikācijas darbi un to 

aizstāvēšana apliecināja labu studentu teorētisko un pietiekamu praktiskās sagatavotības līmeni atbilstīgi 
grāmatveža kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas darbu tematika atbilda grāmatveža profesijai. Par 
vienu līdzekĜu, saistību, nodokĜu veidu vai citiem tematiem rakstīja 2 studenti, katrs par citu uzĦēmumu. 
Kvalifikācijas darbi izstrādāti izmantojot uzĦēmējsabiedrību, kā arī 2 pašvaldību un 2 kredītiestāžu datus. 
Visi darbi tika prezentēti izmantojot datorprogrammu Power Point. Darbos vērojams veiksmīgs mērėa 
formulējums. 

Kā nepilnības kvalifikācijas darbos un to aizstāvēšanā komisija atzīmēja sekojošo: 
1. Bija daži darbi, kuru saturs neatbilda tēmas nosaukumam, piemēram, A. Ošenieces darbs ar 

nosaukumu “Naftas produktu administrēšana VID Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils 
nodaĜā”, darba saturs bija saistīts ar akcīzes nodokĜa administrēšanu, bet ne ar naftas produktu 
administrēšanu. 

2. Vairākos darbos izmantotās literatūras saraksts ietvēra tikai normatīvos dokumentus, nebija 
izmantotas grāmatas un publikācijas speciālajos žurnālos. 

3. Ne visos darbos priekšlikumi izrietēja no darba satura. Tiem bija no darba satura neizrietošs 
deklaratīvs raksturs. 

Priekšlikumi. 
1. Turpināt praksi, ka kvalifikācijas darbus raksta par kāda grāmatvedības objekta uzskaites 

organizāciju. 
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2. Darbu vadītājiem pievērst uzmanību kvalifikācijas darbu secinājumu un priekšlikumu 
atbilstībai darbam. 

3. Mācību procesā vairāk akcentēt diskutējamos jautājumus, orientēt studentus uz analītisku un 
kritisku pieeju. 

4. Studentiem būtu vēlama analītiskāka, kritiskāka attieksme, vērtējot esošo grāmatvedības 
praksi uzĦēmumos. UzĦēmumu grāmatvedības nepilnības bija redzamas darbu pielikumos 
pievienotajos materiālos. 

Kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja                                                G. KalniĦa 
12.06.2007. 

Valsts Kvalifikācijas eksāmena komisijas darba pārskats 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai 
“Grāmatvedība un finanses” 

Ar 27.11.2007. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr.49-n Valsts kvalifikācijas 
eksāmena komisijas sastāvs 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai “Grāmatvedība un 
finanses” apstiprināts šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja Dr.oec. Gaida KalniĦa LLU EF Grāmatvedības un finanšu 
katedras asociētā profesore, 
zvērināta revidente 

Komisijas priekšsēdētājas 
vietniece 

Mag.paed. Eleonora 
Martemjanova 

JAK direktora vietniece studiju 
darbā 

Komisijas locekĜi Mag.oec. Vita KalniĦa SIA “ARVITA” īpašniece, valdes 
locekle 

 Bach.oec. Aija Vaivode VID Zemgales reăionālās iestādes 
Jēkabpils nodaĜas NodokĜu 
maksātāju konsultāciju daĜas 
priekšniece 

 Maruta Orlovska SIA “ViesuĜi” galvenā grāmatvede 
Komisijas sekretāre Mag.oec. Mārīte 

Grandāne 
JAK lektore 

SaskaĦā ar studiju programmu un kalendāro grafiku, kvalifikācijas darbus sagatavoja un komisijas 
sēdē 2008.gada 23.janvārī aizstāvēja 8 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 
“Grāmatvedība un finanses” nepilna laika studenti. Studentu kvalifikācijas darbu novērtējums parādīts 
1.tabulā. 

1.tabula 
Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

Atzīme 
Vārdiem Cipariem 

Studentu skaits Īpatsvars % 

Izcili 10 0 0 
Teicami 9 4 50 
ěoti labi 8 2 25 
Labi 7 2 25 
Gandrīz labi 6 0 0 
Viduvēji 5 0 0 
Kopā 8 100,0 

 Vidējā atzīme 8,25. 
 Kvalifikācijas eksāmena komisija visiem 8 studentiem piešėīra grāmatveža kvalifikāciju.  

2.tabula 
Kvalifikācijas darbu vadītāji 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta Vadāmo darbu 
skaits 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) pasniedzēji 
Mārīte Grandāne Mag. oec. JAK lektore 3 
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Tekla Rozentāle Mag. sc.oec. JAK lektore 2 
Kopā JAK mācībspēki 5 

Ārējie darbu vadītāji 
Aija Vaivode Bach. oec. VID Zemgales reăionālās 

iestādes Jēkabpils nodaĜas 
NodokĜu maksātāju 
konsultāciju daĜas 
priekšniece 

3 

Kopā ārējie darbu vadītāji 3 
Pavisam kopā  8 

5 jeb 62,5 % kvalifikācijas darbus vadīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektori un 3 jeb 37,5% 
darbus vadīja uzaicinātie pasniedzēji.  

3.tabula  
Kvalifikācijas darbu recenzenti 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta Recenzēto darbu 
skaits 

Anastasija Svarinska Mag. oec. LLU EF docente 3 
Regīna Grigorjeva Mag.paed. LLU EF lektore 2 
Baiba Mistre Mag. oec. LLU EF lektore 3 

Kopā  8 
Kvalifikācijas darbus recenzēja 3 LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras lektori. 
Kvalifikācijas darbi izstrādāti par profesijai aktuāliem tematiem konkrētos uzĦēmumos un iestādēs. 

Darbi satur kā teorētiskos un tiesiskos jautājumus par izvēlēto uzskaites objektu, tā arī praktiskos 
pētījumus, kuri izteikti konkrētos secinājumos un priekšlikumos. Darbi noformēti korekti saskaĦā ar 
metodiskiem norādījumiem.  

Izstrādātie darbi, to aizstāvēšana, parādīja studentu labo zināšanu līmeni profesijā, atbilstoši 
koledžas līmeĦa profesijas standarta prasībām.  
Kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja                                      G. KalniĦa 
23.01.2008. 

Valsts Kvalifikācijas eksāmena komisijas darba pārskats 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai 
“Grāmatvedība un finanses” 

      Ar 27.11.2007. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr.49-n un ar Ar 27.11.2007. 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora rīkojumu Nr.80-s Valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas 
sastāvs 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmai “Grāmatvedība un finanses” apstiprināts 
šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja Dr.oec. Gaida KalniĦa LLU EF Grāmatvedības un finanšu 
katedras asociētā profesore, zvērināta 
revidente 

Komisijas priekšsēdētājas 
vietniece 

Mg.paed. Eleonora 
Martemjanova 

JAK direktora vietniece studiju darbā 

Komisijas locekĜi Mg.oec. Vita KalniĦa SIA “ARVITA” īpašniece, valdes 
locekle 

 Bac.oec. Aija Vaivode VID Zemgales reăionālās iestādes 
Jēkabpils nodaĜas NodokĜu maksātāju 
konsultāciju daĜas priekšniece 

 Maruta Orlovska SIA “ViesuĜi” galvenā grāmatvede 
Komisijas sekretāre Mg.oec. Mārīte Grandāne JAK lektore 

SaskaĦā ar studiju programmu un kalendāro grafiku, kvalifikācijas darbus sagatavoja un  komisijas 
sēdēs 2008.gada 10.jūnijā un 2008.gada 11.jūnijā aizstāvēja 34 1.līmeĦa  profesionālās augstākās 
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izglītības programmas “Grāmatvedība un finanses” nepilna laika un pilna laika studenti.  Studentu 
kvalifikācijas darbu novērtējums parādīts 1.tabulā. 

1.tabula 
Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas rezultāti 

Atzīme 
Vārdiem Cipariem 

Studentu skaits Īpatsvars % 

Izcili 10 4 11,8 
Teicami 9 11 32,4 
ěoti labi 8 10 29,4 
Labi 7 5 14,6 
Gandrīz labi 6 3 8,8 
Viduvēji 5 1 3,0 
Gandrīz viduvēji 4 - - 
Kopā 34 100.0 

Vidējā atzīme 8,15. 
Kvalifikācijas eksāmena komisija visiem 34 studentiem piešėīra grāmatveža kvalifikāciju.  

2.tabula 
Kvalifikācijas darbu vadītāji 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Vadāmo darbu 

skaits 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) pasniedzēji 

Eleonora Martemjanova Mag.paed. JAK direktora vietniece studiju 
darbā, lektore 

1 

Inta Vaikule Mag. paed. JAK lektore 6 
Tekla Rozentāle Mag. sc.oec. JAK lektore 7 
Ingrīda Mārāne Mag.oec. JAK vieslektore 1 
Mārīte Grandāne Mag.oec. JAK lektore 4 
Kopā JAK mācībspēki 19 

Ārējie darbu vadītāji 
Aija Vaivode Bach. oec. VID Zemgales reăionālās 

iestādes Jēkabpils nodaĜas 
NodokĜu maksātāju konsultāciju 
daĜas priekšniece 

12 

Mārīte LazdiĦa Mag.oec. A/S “Parex banka” 
Viduslatvijas reăiona vadītāja 

3 

Kopā ārējie darbu vadītāji 15 
Pavisam kopā  34 

19 jeb 55,9 % kvalifikācijas darbus vadīja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzēji un 15 jeb 
44,1% darbus vadīja uzaicinātie pasniedzēji. 

3.tabula  
Kvalifikācijas darbu recenzenti 

Vārds, uzvārds Kvalifikācija Darba vieta 
Recenzēto darbu 

skaits 
Anastasija Svarinska Mg. oec. LLU EF docente 4 
Regīna Grigorjeva Mg. paed. LLU EF lektore 9 
Baiba Mistre Mg. oec. LLU EF lektore 5 
Gita Vaivode Mg. oec. LLU EF lektore 2 
Ingrīda Kantiėe Mg. oec. LLU EF lektore 4 
Anda VītiĦa Mg. paed. LLU EF vieslektore, docente 6 
Ingrīda Jakušonoka Dr.oec. LLU EF profesore 4 

Kopā  34 
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Kvalifikācijas darbus recenzēja 7 LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras pasniedzēji. 
Kopumā kvalifikācijas darbi izstrādāti par profesijai aktuāliem tematiem konkrētos uzĦēmumos un 

iestādēs. Darbi satur kā teorētiskos un tiesiskos jautājumus par izvēlēto uzskaites objektu, tā arī 
praktiskos pētījumus, kuri izteikti konkrētos secinājumos un priekšlikumos. Tomēr atsevišėos darbos 
secinājumi un priekšlikumi nebija pamatoti ar darbā veikto pētījumu. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kvalifikācijas darbos plašāk bija ietverta datorprogrammu 
piemērošana pētāmo grāmatvedības uzskaites objektu uzskaitē. 

Ieteikumi. 
1. Darbu vadītājiem vairāk orientēt studentus finanšu analīzē uz rādītāju kopsakarību pētīšanu, 

pamatojot, kāpēc tie ir lielāki vai mazāki un kas var ietekmēt vai ir ietekmējis šos rādītājus. 
2. Lielāku uzmanību pievērst tam, vai darbā studenti pareizi ir sapratuši tā vai cita normatīvā 

dokumenta piemērošanas jomas. Piemēram, kādām personām saistošs Gada pārskatu likums, 
Starptautiskie grāmatvedības standarti, Latvijas grāmatvedības standarti. Kādi normatīvie 
dokumenti saistoši, kārtojot grāmatvedību pašvaldībās un budžeta iestādēs u.tml. 

Kopumā kvalifikācijas darbi noformēti korekti saskaĦā ar metodiskiem norādījumiem. Izstrādātie 
darbi, to aizstāvēšana parādīja studentu labo zināšanu līmeni profesijā atbilstoši koledžas līmeĦa 
profesijas standarta prasībām.   

Kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja                        G. KalniĦa 
11.06.2008. 
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13.pielikums. Grāmatveža profesijas standarts 

 
APSTIPRINĀTS  

ar Izglītības un zinātnes ministrijas  
2002.gada 6.jūnija  
rīkojumu Nr.351  

 
PROFESIJAS STANDARTS  

 
Reăistrācijas numurs PS 0071  
 
Profesija  Grāmatvedis  
Kvalifikācijas līmenis  4  
Nodarbinātības apraksts  Grāmatvedis veic finansu operāciju pilnu 

uzskaiti, gatavo finansu pārskatus, 
apkopo, analizē statistikas un uzĦēmuma 
finansiālās darbības rādītājus, seko LR 
likumu un citu normatīvo aktu 
ievērošanai un piemērošanai 
grāmatvedības jomā, organizē un vada 
citus darbiniekus.  

 
Pienākumi un uzdevumi  

Pienākumi  Uzdevumi  
 1. Izveidot grāmatvedības sistēmu un 
sastādīt grāmatvedības organizācijas 
dokumentus  
 

 1.1.Sagatavot un iesniegt uzĦēmuma 
vadītājam apstiprināšanai:  
 1.1.1 Grāmatvedības kā uzĦēmuma 
struktūrvienības nolikumu;  
 1.1.2 UzĦēmuma grāmatvedības kontu 
plānu un tā aprakstu;  
 1.1.3 Saimniecisko darījumu 
dokumentācijas noteikumus un dokumentu 
apgrozības shēmas  
 1.1.4 IlgtermiĦa ieguldījumu lietderīgās 
kalpošanas laikus un to noteikšanas principus;  
 1.1.5 IlgtermiĦa ieguldījumu vērtības 
noteikšanas kritērijus;  
 1.1.6 Izejvielu, materiālu, gatavo ražojumu 
un preču glabāšanas noteikumus;  
 1.1.7 Krājumu klasifikācijas un pašizmaksas 
aprēėināšanas noteikumus;  
 1.1.8 Krājumu norakstīšanas noteikumus;  
 1.1.9 Gatavo ražojumu, preču un 
pakalpojumu pārdošanas noteikumus;  
 1.1.10 Naudas darījumu uzskaites 
noteikumus;  
 1.1.11 Norēėinu ar piegādātājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem uzskaites noteikumus;  
 1.1.12 Norēėinu ar uzĦēmuma darbiniekiem 
un dalībniekiem uzskaites noteikumus;  
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 1.1.13 NodokĜu maksāšanas, pārskatu un 
deklarāciju iesniegšanas grafikus;  
 1.1.14 Pašu kapitāla uzskaites noteikumus;  
 1.1.15 IeĦēmumu klasifikācijas principus un 
uzskaites noteikumus;  
 1.1.16 Izdevumu klasifikācijas principus un 
uzskaites noteikumus;  
 1.1.17 Inventarizācijas noteikumus;  
 1.1.18 UzĦēmuma arhīva noteikumus;  

1.1.19 Preču, produkcijas un pakalpojumu 
pašizmaksas aprēėināšanas noteikumi, 
pamatojoties uz uzĦēmumā atzītām metodēm.  

 2. Vadīt citus grāmatvedības darbiniekus  
 

 2.1. Organizēt komandas darbu  
 2.2. Izstrādāt un noteikt darba pienākumus  

2.3. Nodrošināt grupas darba kontroli  
 3. Reăistrēt naudas novērtējamos 
saimnieciskos darījumus vai veikt reăistrēto 
saimniecisko darījumu pārbaudi  
 

 3.1. Reăistrēt un iegrāmatot saimnieciskos 
darījumus grāmatvedības reăistros, pamatojoties 
uz attaisnojuma dokumentiem.  
 3.2. Katra mēneša beigās aprēėināt vai 
pārbaudīt kontu debeta un kredīta apgrozījumus.  

3.3. Katra mēneša beigās aprēėināt vai 
pārbaudīt kontu atlikumus (saldo).  

 4. Aprēėināt nodokĜus un veikt norēėinu par 
nodokĜiem uzskaite  
 

 4.1. Aprēėināt nodokĜus saskaĦā ar LR 
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.  
 4.2. Sagatavot un iesniegt nodokĜu 
deklarācijas un pārskatus atbilstoši LR 
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.  
 4.3. Prognozēt nodokĜu ietekmi uz 
uzĦēmuma vadības pieĦemto lēmumu.  

4.4. Iegrāmatot vai veikt iegrāmatoto 
darījumu par nodokĜiem pareizības pārbaudi.  

 5. Aprēėināt darba samaksu atbilstoši 
uzĦēmumā pastāvošai samaksas sistēmai un 
veikt norēėinu ar darbiniekiem uzskaiti  
 

 5.1. Aprēėināt darbiniekiem algas, slimības 
un atvaĜinājuma samaksu vai veikt šo aprēėinu 
pareizības pārbaudi;  

5.2. Veikt vai pārbaudīt norēėinu ar 
darbiniekiem par darba samaksu sintētisko un 
analītisko uzskaiti;  

 6. Uzskaitīt ilgtermiĦa ieguldījumus.  
 

 6.1. Novērtēt ilgtermiĦa ieguldījumus 
atbilstoši uzĦēmumā pastāvošajiem līdzekĜu 
klasifikācijas kritērijiem un novērtēšanas 
noteikumiem  
 6.2. Iegrāmatot nemateriālo ieguldījumu, 
pamatlīdzekĜu un finansu ieguldījumu 
darījumus;  
 6.3. Aprēėināt un iegrāmatot nemateriālo 
ieguldījumu pārskata gadā norakstāmo summu;  
      6.4. Aprēėināt un iegrāmatot pamatlīdzekĜu 
nolietojumu.  

 7. Uzskaitīt apgrozāmos līdzekĜus vai veikt 
to uzskaites kontroli  
 

 7.1. Nodrošināt krājumu aprites uzskaiti un 
kontroli atbilstoši uzĦēmumā izraudzītai 
krājumu uzskaites metodei;  
 7.2. Novērtēt krājumu atlikumus, izmantojot 
vidējo svērto cenu vai FIFO metodi;  
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 7.3. Nodrošināt debitoru parādu rašanās un 
to samaksas uzskaiti;  
 7.4. Kontrolēt debitoru parādu samaksas 
termiĦu ievērošanu;  
 7.5. Novērtēt debitoru parādus atbilstoši 
uzĦēmumā pastāvošajai grāmatvedības politikai;  

7.6. Nodrošināt skaidrās un bezskaidras 
naudas plūsmas uzskaiti un kontroli.  

 8. Uzskaitīt pašu kapitālu.  
 

 8.1. Veikt pamatkapitāla uzskaiti 
sintētiskajos un analītiskajos grāmatvedības 
reăistros;  
 8.2. Identificēt un uzskaitīt rezerves 
atbilstoši LR likumiem, citiem normatīvajiem 
aktiem un īpašnieku lēmumiem;  

8.3. Nodrošināt peĜĦas vai zaudējumu 
aprēėināšanu un uzskaiti.  

 9. Uzskaitīt uzkrājumus.  
 

 9.1. Noteikt nepieciešamo uzkrājumu 
apjomu atbilstoši LR likumiem un citiem 
normatīvajiem aktiem un uzĦēmuma 
grāmatvedības politikai;  

9.2. Grāmatot uzkrājumu izmaiĦas.  
 10. Uzskaitīt saistības.  
 

 10.1. Identificēt saistības saskaĦā ar to 
ekonomisko saturu;  
 10.2. Novērtēt saistības atbilstoši dzēšanas 
termiĦam;  

10.3. Nodrošināt saistību rašanās un 
dzēšanas uzskaiti, kontrolēt saistību dzēšanas 
termiĦus.  

 11. Veikt uzĦēmuma līdzekĜu un bilances 
posteĦu inventarizāciju un ar finansu pārskata 
sastādīšanu saistītos koriăējošos un slēguma 
grāmatojumus  
 

 11.1. Organizēt uzĦēmuma līdzekĜu un 
bilances posteĦu inventarizāciju;  
 11.2. Noteikt un iegrāmatot inventarizācijas 
rezultātus;  

11.3. Veikt nepieciešamos aprēėinus 
(nākamo periodu izmaksas, uzkrājumi, rezerves, 
precizējumi) un koriăējošos un slēguma 
ierakstus.  

 12. Sagatavot uzĦēmuma gada pārskatu  
 

12.1. Sagatavot finansu pārskatus 
pamatojoties uz ierakstiem uzskaites reăistros, 
atbilstoši LR likumiem un citiem normatīvajiem 
aktiem.  

 13. Veikt vadības grāmatvedību.  
 

 13.1. Nodrošināt izmaksu uzskaiti 
pašizmaksas aprēėināšanai un cenu noteikšanai.  
 13.2. Prast pielietot dažādas pašizmaksas 
kalkulācijas metodes.  
 13.3. Sagatavot grāmatvedība pieejamo 
informāciju uzĦēmuma vadībai īstermiĦa un 
ilgtermiĦa rakstura lēmumu pieĦemšanai.  

13.4. Sagatavot un iesniegt tekošos 
pārskatus vadībai.  

14. Veikt iekšējā un ārējā audita 
sagatavošanas darbu  

14.1. Sniegt nepieciešamo informāciju 
auditoriem.  

 15. Veikt statistisko uzskaiti.  
 

15.1. Sagatavot un iesniegt statistikas 
pārskatus saskaĦā ar LR likumiem un 
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normatīviem aktiem.  
16. Pārstāvēt uzĦēmumu valsts finansu un 

kontroles institūcijās  
16.1. Aizstāvēt uzĦēmuma intereses citās 

institūcijās.  
 
Darba vidi raksturojošie īpašie faktori  
 • Organizatoriskie – darbs tiek veikts individuāli vai darba grupās, kā arī vadot citus darbiniekus.  
 • Fiziskie – strādājot ar datoru, paaugstināts elektromagnētiskais lauks.  
 
Īpašās prasības atsevišėu uzdevumu veikšanai – nav  
 
Prasmes 

Kopīgās prasmes  Specifiskās prasmes  Vispārējās prasmes /spējas  
 • Sagatavot grāmatvedības 
organizācijas dokumentus  
 • Reăistrēt saimnieciskos 
darījumus atbilstošos 
pirmdokumentos;  
 • Veikt darījumu 
sistematizēšanu un grupēšanu;  
 • Izvēlēties vai veidot 
uzskaites objektiem atbilstošus 
analītiskās uzskaites reăistrus;  
 • Veikt analītiskās uzskaites 
summu salīdzināšanu ar 
sintētiskās uzskaites datiem;  
 • Izvēlēties uzĦēmuma 
grāmatvedībai atbilstošu 
datorprogrammu;  
 • Prast izsekot darījumiem 
no to atspoguĜošanas 
grāmatvedības dokumentos 
līdz finansu pārskatam;  
 • Prast veikt finansu analīzi 
un interpretēt rādītāju 
izmaiĦas;  
 • Nodrošināt datu 
aizsardzību un 
konfidencialitāti;  
 • Reăistrēt saimnieciskos 
darījumus hronoloăiskajos un 
sistemātiskajos grāmatvedības 
reăistros;  
 • Novērtēt saimnieciskos 
darījumus naudas vienībās;  
 • Sagatavot finansu 
pārskatus;  
 • Sagatavot nodokĜu 
deklarācijas;  
 • Sagatavot operatīvos 
vadības pārskatus;  

• Sagatavot statistikas 
pārskatus  

 • Prast pielietot praktiskajā 
darbā LR likumu “Par 
grāmatvedību”.; 
 • Prast pielietot praktiskajā 
darbā LR likumu “Par 
uzĦēmumu gada pārskatiem”; 
 • Prast pielietot praktiskajā 
darbā LR likumus par 
nodokĜiem un nodevām; 
 • Prast pielietot praktiskajā 
darbā LR Ministru kabineta 
noteikumus un citus normatīvos 
aktus, kas ir saistoši 
grāmatvedībai; 
 • Izmantot Latvijas un 
Starptautiskos grāmatvedības 
standartus.  
 

 • Ievērot profesionālās 
ētikas principus; 
 • Patstāvīgi plānot sava 
darba izpildi noteiktā termiĦā; 
 • Veikt darbu patstāvīgi; 
 • Spēt vadīt citus 
darbiniekus; 
 • Veidot komandas darba 
stilu; 
 • Spēt risināt 
problēmsituācijas; 
 • Sadarboties ar citu 
profesiju darbiniekiem; 
 • Izmantot darbā IT 
programmas; 
 • Sastādīt rakstiskus 
ziĦojumus un protokolus; 
 • Sniegt operatīvu 
informāciju par darba 
rezultātiem; 
 • Argumentēti izteikt savu 
viedokli; 
 • Spēt sazināties vienā 
svešvalodā; 
 • Ievērot darba drošības un 
higiēnas prasības.  
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Zināšanas 

Zināšanu līmenis  
Zināšanas 

Priekšstats Izpratne Pielietošana 
Matemātika ekonomistiem     
Mikroekonomika     
Makroekonomika     
Tirgvedības pamati     
Statistika     
Informātika     
Grāmatvedības pamati     
Vadības grāmatvedība     
Finansu grāmatvedība     
UzĦēmumu finansu vadība     
Iekšējā kontrole un audits     
NodokĜi un nodevas     
UzĦēmējdarbības tiesiskie pamati     
UzĦēmējdarbība     
Saskarsmes psiholoăija     
Datorgrāmatvedība     
Tiesību pamati, darba likumdošanas un darba 
aizsardzības pamati  

   

Lietvedība     
Valsts valoda     
2 lietišėās svešvalodas     
 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:  
 • Velta DziĜuma– zvērināta revidente.  
 • Maija Grebenko – mācību līdzekĜa “Grāmatvedība” autore;  
 • Marija Rubcova – zvērināta revidente;  
 • Iveta Rutkovska– zvērināta revidente;  
 • JeĜena Dorofejeva – SIA KIF “Biznesa Komplekss” direktore.  
 
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes eksperti:  
 • A.Malējs – LR Finansu ministrijas Grāmatvedības metožu analīzes un koordinācijas nodaĜas 

vadītājs;  
 • K.Didenko – Rīgas tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes dekāns  
 • Gaida KalniĦa – Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finansu katedras asoc.prof.  
 • Jūlija Bojarenko – lektore, mgr.oec.  
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14.pielikums. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studējošo aptaujas (veidlapas) 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 
Studiju procesa novērtējums 
2008./2009.akadēmiskais gads 

 
Cienījamo student! 

 Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, kuri palīdzēs izvērtēt un pilnveidot Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas studiju procesu. Aptauja anonīma. 

 
1. Kā vērtējat savas zināšanas sekmīgai studiju uzsākšanai? 

 pietiekamas 
 viduvējas 
 vājas 

 
2. Vai studijas sekmē Jūsu ieinteresētību apgūt arvien jaunas zināšanas? 

 jā, noteikti 
 daĜēji 
 Ĝoti maz 

 
3.   Vai Jūs apmierina studiju darba apstākĜi? 

 jā, pilnīgi 
 daĜēji 
 neapmierina (kas tieši?)   _____________________________________________________ 

  
4.   Vai Jūs nodarbībās bieži uzdodiet jautājumus, piedalieties diskusijās? 

 jā, Ĝoti bieži 
 reti 
 netiek dota tāda iespēja 

 
5.   Jūsu motivācija, izvēloties Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
6.   Jūsu ieteikumi nodarbību kvalitātes uzlabošanai. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
7.   Studiju darba organizācija Jūs 

 apmierina, jo _______________________________________________________________ 
 daĜēji apmierina, jo __________________________________________________________ 
 neapmierina, jo _____________________________________________________________ 

 
8.   Jūsu ieteikumi studiju procesa uzlabošanai. Citi  priekšlikumi. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
9.  Cik regulāri Jūs esat piedalījies nodarbībās? 

 regulāri, jo _________________________________________________________________ 
 diezgan regulāri, jo __________________________________________________________ 
 Ĝoti neregulāri, jo ____________________________________________________________ 
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10.  Vai Koledžā Jūs sevi pilnveidojat ārpus nodarbību laika? Kā tas notiek? 
• Vai esat informēts par Koledžas pasākumiem, aktualitātēm? 

____________________________________________________________________________________ 
 

• Kādi ir Jūsu ierosinājumi atpūtas un tematisko pasākumu organizēšanā Koledžā? Kā vērtējat jau 
notikušos? 

____________________________________________________________________________________ 
 

• Kā vērtējat sabiedriskās aktivitātes grupā? 
____________________________________________________________________________________ 
 

• Vai apmierina attiecības grupas kolektīvā? Kā Jūs jūtaties? 
____________________________________________________________________________________ 
 

• Lai dzīve kĜūtu interesantāka un krāsaināka, iesaku: 
- sev 
____________________________________________________________________________________ 
 
- grupas padomei 
____________________________________________________________________________________ 
 
- Koledžas studentu pašpārvaldei 
____________________________________________________________________________________ 
             
11.   Raksturojiet dzīves apstākĜus un gaisotni Koledžas dienesta viesnīcā: 

• Vai Jūs apmierina sadzīves apstākli? 
____________________________________________________________________________________ 
 

• Kādas problēmas nav izdevies atrisināt? 
____________________________________________________________________________________ 
 

• Kādu problēmu Jūs  kopā ar istabiĦas biedriem esat atrisinājuši? 
____________________________________________________________________________________ 
 

• Kur dienesta viesnīcā Jūs gatavojaties nākošās dienas nodarbībām? 
____________________________________________________________________________________ 
 

• Kādas mūsdienu cilvēku apdraudošas problēmas Jūs esat saskatījis dienesta viesnīcā (cietsirdība 
savstarpējās attiecībās, alkohols, narkotikas utt.) Vai, Jūsuprāt, kas tāds ir novērojams? 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
200__.gada __________________  
 

Paldies par atsaucību! 
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JĒKABPILS  AGROBIZNESA  KOLEDŽA 
Studiju priekšmeta vērtējums 

2008./2009.akadēmiskais gads 1.semestris 
 
Studiju priekšmets________________________________________________________________ 
Lektors_________________________________________________________________________ 
Cienījamo student! 

 Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem par studiju priekšmeta apguves kvalitāti, sniegt  

vērtējumu 5 ballu skalā (1 - zemākais, 5 - augstākais), izteikt savus komentārus un ierosinājumus! 

 
1. Studiju priekšmeta apguves mērėi un vērtēšanas sistēma saprotami izklāstīti , 
pārpratumi nav radušies 

1 2 3 4 5  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Studiju priekšmeta apguve deva jaunas zināšanas 1 2 3 4 5  
 _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Praktisko nodarbību lietderīgums, saistība ar praktisko grāmatvedību 1 2 3 4 5  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Lektors strādāja ar dažādām mūsdienīgām mācību metodēm, nodarbības intensīvas 1 2 3 4 5  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Patstāvīgā darba izpildes metodika saprotama, izsmeĜoša 1 2 3 4 5  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. Patstāvīgā darba izpilde palīdzēja sasniegt studiju priekšmeta mērėus 1 2 3 4 5  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. Uz studentu jautājumiem vienmēr tika sniegtas izsmeĜošas, argumentētas atbildes 1 2 3 4 5  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
8. Lūdzam Jūsu ierosinājumus studiju priekšmeta apguves uzlabošanai! 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Cik regulāri Jūs esat piedalījies nodarbībās?  1 2 3 4 5  
_________________________________________________________________________________ 
5- apmeklēju katru nodarbību; 4- apmeklēju gandrīz katru nodarbību; 3- apmeklēju mazāk kā pusi; 2- gandrīz 
neapmeklēju; 1- neapmeklēju nemaz 
Paldies par atsaucību! 
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JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 
Studiju procesa novērtējums pēc Kvalifikācijas eksāmena 

2008./2009.akadēmiskais gads 
 

Cienījamo student! 

 Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, kuri palīdzēs izvērtēt un pilnveidot Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas studiju procesu. Aptauja ir anonīma. 

 
1. Kāpēc uzsākāt studijas Jēkabpils Agrobiznesa koledžā? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Kādas problēmas radās, mācoties Jēkabpils Agrobiznesa koledžā? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3.   Vai priekšmetu satura skaidrojums Jūs apmierināja? Piemēri. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4.   Kuri priekšmeti sagādāja grūtības? Kāpēc? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5.   Kā Jūs vērtējat mācību materiālās bāzes stāvokli Jēkabpils Agrobiznesa koledžā? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
6.   Kādas bija grūtības, pildot patstāvīgos darbus un mājas darbus? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
7.   Vai apmierināja studiju darba plānojums (grafiki, nodarbību saraksts)? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
8.   Kuriem lektoriem Jūs izteiktu pateicību un par ko? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
9. Vai lektoru izstrādātie metodiskie materiāli atviegloja studijas? Kuros priekšmetos?   
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
10. Jūsu ierosinājumi, priekšlikumi studiju procesa uzlabošanai. Citi priekšlikumi. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 

200__.gada __________________ 
Paldies par atsaucību! 
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JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 
2008./2009.akadēmiskais gads  

Kvalifikācijas prakses novērtējums 
 
Cienījamo student! 

 Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, kuri palīdzēs izvērtēt un pilnveidot Kvalifikācijas prakses 

izstrādes procesu. Aptauja anonīma. 

 
1. Jūsu prakses uzĦēmuma nosaukums, adrese, tālrunis, prakses vadītājs. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Vai visu paredzēto laiku Jūs atradāties prakses vietā? 

 jā 
 nē  (kāpēc?) ________________________________________________________________ 

 
3. Vai prakses vietā varējāt izpildīt prakses programmu? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Vai prakses laikā pildījāt tikai prakses programmas uzdevumus, vai arī patstāvīgi veicāt citus 
grāmatvežu uzdotus darbus? (kādus?) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
5. Vai teorētiskās zināšanas bija pietiekošas, lai izpildītu prakses programmu u.c. darbus? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
6. Vai Koledžā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaĦas atbilda prakses vietas prasībām? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
7. Kādos grāmatvedības jautājumos un tēmās Koledžai jāsniedz plašākas vai padziĜinātākas zināšanas?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8. Ieteikumi un priekšlikumi Kvalifikācijas prakses programmas jautājumos.  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
9. Vai prakses vietā kontaktēšanās ar uzĦēmuma vadību un darbiniekiem sagādāja problēmas? Kādas?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
10. Kādu iespaidu Jūs radījāt par Koledžas studentiem savā prakses uzĦēmumā?  
____________________________________________________________________________________ 
 
 
200__.gada ________________ 
Paldies par atsaucību! 
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JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 
2008./2009.akadēmiskais gads  

Anketa par kursa darba izstrādi 
 
 
 
Studiju priekšmets _________________________________ 
 
 
1. Ko Tu iemācījies, ieguvi, saprati, rakstot šo kursa darbu? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Kāpēc izvēlējies konkrēto kursa darba tēmu? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Kā notika sadarbība ar kursa darba vadītāju? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Kādas problēmas traucēja kursa darba tapšanas gaitā? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
200__.gada ____________ 

Paldies par atsaucību! 
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15.pielikums. Studiju programmas 4134401 „Grāmatvedība un finanses” studiju priekšmetu 

nodrošinājums ar akadēmisko personālu 

Nr. Studiju kurss Mācībspēks 
Zinātniskais 

grāds 
IeĦemamais 

amats 

Ievēlēšanas vieta/ 
Nav ievēlēšanas 

vieta 
KP  

1. Lietišėā svešvaloda Gunita Ūdre 
Linda Markote 

Mg. paed. 
Prof. augst. 

Lektore 
Vieslektore 

Ievēlēšanas vieta 
Nav ievēlēšanas 
vieta 

2,0 

2. Civilā aizsardzība Jānis Staša Mg. sc. ing. Vieslektors Nav ievēlēšanas 
vieta 

1,0 

3. Matemātika 
ekonomistiem 

Vija Grīnfelde 
Vitālijs Kuzmovs 

Mg. paed. 
Mg. phys. 

Lektore 
Vieslektors 

Ievēlēšanas vieta  
Nav ievēlēšanas 
vieta 

2,0 

4. Informātika Valda Aizpuriete 
Roberts GlaudiĦš 
 
Aleksandrs Mičko 

Mg. paed. 
Mg. math. un 
mg. sc. comp. 
Dr. phys. un 
mg. sc. ing. 

Lektore 
Lektors, 
direktors 
Vieslektors 
 

Ievēlēšanas vieta 
Ievēlēšanas vieta 
 
Nav ievēlēšanas 
vieta 
 

2,0 

5. Mikroekonomika AntoĦina Vilima Mg. paed. Vieslektore Nav ievēlēšanas 
vieta 

3,0 

6. Makroekonomika AntoĦina Vilima Mg. paed. Vieslektore Nav ievēlēšanas 
vieta 

3,0 

7. Tirgzinību pamati Ingrīda Veipa Mg. biol. Lektore Ievēlēšanas vieta 2,0 
8. Statistika Inta Vaikule Mg. paed. Lektore Ievēlēšanas vieta 2,0 
9. Lietvedība Anita Baltgaile Mg. paed. Lektore Ievēlēšanas vieta 1,0 
10. Grāmatvedības 

pamati 
Eleonora 
Martemjanova 

Mg. paed. Lektore, 
direkt. vietn. 
stud. darbā 

Ievēlēšanas vieta 
2,0 

11. UzĦēmējdarbība Solvita Kozlovska Mg. oec., 
doktorante 

Lektore Ievēlēšanas vieta 
2,0 

12. Vadības 
grāmatvedība  

Solvita Kozlovska Mg. oec., 
doktorante 

Lektore Ievēlēšanas vieta 
2,0 

13. Finanses un kredīts  Mārīte LazdiĦa Mg. oec. Lektore Ievēlēšanas vieta 2,0 
14. Projektu 

sagatavošana un 
vadība 

Roberts GlaudiĦš Mg. math. un 
mg. sc. comp. 
 

Lektors, 
direktors 
 

Ievēlēšanas vieta 
2,0 

15. Finanšu 
grāmatvedība 

Mārīte Grandāne Mg. oec. Lektore, Ek. 
nod. vadīt. 

Ievēlēšanas vieta 
7,0 

16. NodokĜi un nodevas Tekla Rozentāle Mg. sc. oec. Lektore Ievēlēšanas vieta 2,0 
17. UzĦēmumu finanšu 

pārvaldība 
Inta Vaikule Mg. paed. Lektore Ievēlēšanas vieta 

2,0 

18. UzĦēmējdarbības 
likumdošana 

Edīte Zalaka Mg. iur. Lektore Ievēlēšanas vieta 
2,0 

19. Audita pamati Ingrīda Mārāne Mg. oec. Vieslektore Nav ievēlēšanas 
vieta 

2,0 

20. Datorgrāmatvedība Tekla Rozentāle Mg. sc. oec. Lektore Ievēlēšanas vieta 2,0 
21. Grāmatvedības 

praktikums 
Mārīte Grandāne Mg. oec. Lektore, Ek. 

nod. vadīt. 
Ievēlēšanas vieta 

2,0 

22. Saskarsmes 
psiholoăija 

Silvija Strušele Prof. augst. Lektore Ievēlēšanas vieta 
1,0 

23. Socioloăija Ingrīda Veipa Mg. biol. Lektore Ievēlēšanas vieta 1,0 
24. Darba likumdošana Edīte Zalaka Mg. iur. Lektore Ievēlēšanas vieta 1,0 
25. Tiesību pamati Edīte Zalaka Mg. iur. Lektore Ievēlēšanas vieta 1,0 
26. Ētika un estētika Skaidra PutniĦa Mg. paed. Lektore Ievēlēšanas vieta 1,0 



 248 
 

 
Nr. Studiju kurss Mācībspēks Zinātniskais 

grāds 
IeĦemamais 

amats 
Ievēlēšanas vieta/ 
Nav ievēlēšanas 

vieta 

KP 

27. Budžeta iestāžu 
grāmatvedība 

Mārīte Grandāne Mg. oec. Lektore, Ek. 
nod. vadīt. 

Ievēlēšanas vieta 
1,0 

28. Pašvaldību 
grāmatvedība 

Irēna Panga Prof. augst. Lektore Ievēlēšanas vieta 
1,0 

29. Informācijas 
tehnoloăijas 

Valda Aizpuriete Mg. paed. Lektore Ievēlēšanas vieta 
1,0 

30. Loăistikas pamati Tekla Rozentāle Mg. sc. oec. Lektore Ievēlēšanas vieta 1,0 
31. Vienkāršā 

grāmatvedība 
Tekla Rozentāle Mg. sc. oec. Lektore Ievēlēšanas vieta 

1,0 

32. Kokapstrādes, 
mežizstrādes 
grāmatvedība 

Irēna Panga Prof. augst. Lektore Ievēlēšanas vieta 
1,0 

33. Vērtspapīru tirgus Mārīte LazdiĦa Mg. oec. Lektore Ievēlēšanas vieta 1,0 
34. Apdrošināšanas 

tirgus 
Mārīte LazdiĦa Mg. oec. Lektore Ievēlēšanas vieta 

1,0 

35. UzĦēmējdarbības 
stratēăija 

Inta Vaikule Mg. paed. Lektore Ievēlēšanas vieta 
1,0 

36. Kvalitātes vadība Ingrīda Veipa Mg. biol. Lektore Ievēlēšanas vieta  1,0 
37. Starptautiskās 

ekonomiskās 
attiecības 

Mārīte Grandāne Mg. oec. Lektore, Ek. 
nod. vadīt. 

Ievēlēšanas vieta 
1,0 

38. Iekšējais audits Ingrīda Mārāne Mg. oec. Vieslektore Nav ievēlēšanas 
vieta 

1,0 

Kursa darbi: 
39. Finanšu 

grāmatvedība 
Mārīte Grandāne 
 
Eleonora 
Martemjanova 

Mg. oec. 
 
Mg. paed. 

Lektore, Ek. 
nod. vad, 
Lektore, 
direkt. vietn. 
stud. darbā 

Ievēlēšanas vieta 
 
Ievēlēšanas vieta 1,5 

40. UzĦēmumu finanšu 
pārvaldība 

Inta Vaikule 
Tekla Rozentāle 
Mārīte Grandāne 

Mg. paed. 
Mg. sc. oec. 
Mg. oec. 

Lektore 
Lektore 
Lektore, Ek. 
nod. vad. 

Ievēlēšanas vieta 
Ievēlēšanas vieta 
Ievēlēšanas vieta 

1,5 

41. Kvalifikācijas darbs Mārīte Grandāne 
 
Eleonora 
Martemjanova 
 
Tekla Rozentāle 
Aija Vaivode 
 
Irēna Panga 

Mg. oec. 
 
Mg. paed. 
 
 
Mg. sc. oec. 
Bc. oec. 
 
Prof. augst. 

Lektore, Ek. 
nod. vad. 
Lektore, 
direkt. vietn. 
stud. darbā 
Lektore 
Vieslektore 
 
Lektore 

Ievēlēšanas vieta 
 
Ievēlēšanas vieta 
 
 
Ievēlēšanas vieta 
Nav ievēlēšanas 
vieta vieta 
Ievēlēšanas  

8,0 

42. Kvalifikācijas prakse Mārīte Grandāne 
 
Tekla Rozentāle 
Eleonora 
Martemjanova 

Mg. oec. 
 
Mg. sc. oec. 
Mg. paed. 

Lektore, Ek. 
nod. vad. 
Lektore 
Lektore, 
direkt. vietn. 
stud. darbā 

Ievēlēšanas vieta 
 
Ievēlēšanas vieta 
Ievēlēšanas vieta 

16,0 
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16.pielikums. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas 

CURRICULUM VITAE  (CV) 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds Aizpuriete Valda 
Adrese Bebru 4-11 Jēkabpils, LV-5201 
Tālrunis 29190935  
E- pasta adrese valda@smaidis.lv; valda@rcs.zednet.lv 
Dzimšanas 
datums 

 02.10.1950. 

Pilsonība Latvijas   
Izglītība augstākā  
 2001 LPA  
 1974 LU 
DARBA PIEREDZE/PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 2008 – JAK – lektore, Pasta 1 Jēkabpils, LV-5201 
 2005.-2008. JAK – lektore un studiju programmas vadītāja (projekta 

ietvaros), Pasta 1 Jēkabpils, LV-5201 
 2004. – SIA „Jēkabpils RCS” – Informātikas un statistikas nodaĜas 

vadītāja, A.PormaĜa 125. 
 2004. –2005. JAK –lektore un studiju daĜas vadītāja, Pasta 1 Jēkabpils, LV-

5201 
 1998.-2004. JAK – lektore studiju daĜā un izglītības centra metodiėe 

informātikas jautājumos, ZM profesionālo mācību iestāžu 
informātikas un datorzinību  priekšmetu skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāja, Pasta 1 Jēkabpils, LV-5201 

 2003. BAT – lektore, Jēkabpils filiāle, Pasta 1 Jēkabpils, LV-5201 
 2001. – 2002. LLU, lektore, Jēkabpils filiāle, Pasta 1 Jēkabpils, LV-5201 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             
Rakstīšana 

 Eiropas līmenis 
(*)1 
 

Klausīšanās     
Nav sertifikātu 

Lasīšana 
Nav 
sertifikāts 

Dialogs  
Nav 
sertifikāts 

Monologs 
Nav 
sertifikāts 

Nav 
sertifikātu 

 AngĜu + + + + + 
 Krievu + + + - + 
 Vācu + - - - - 
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
 2005. – 2008. Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru 
videi, labas saskarsmes prasmes 
ESF projekta 1.līmeĦa profesionālās augstākās studiju 
programmas „Datorsistēmas un datortīklu administrators” – 
studiju programmas vadītāja 

 2004. – 2005. Organizatoriskās prasmes - SIA ”Jēkabpils RCS” informatīvās 

                                                 
*Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
1 nav sertifikāta, tāpēc pēc minētajiem kritērijiem nevaru vērtēt 



 250 
 

sistēmas pilotprojekta ieviešana –pilotprojekta inicializēšana, 
projekta pieteikuma izstrāde, finansējuma iegūšana, nolikuma 
tehniskās specifikācijas izstrāde. 

  Tehniskās prasmes- lietoju dažādu biroja tehniku: projektors, 
skeneris, fakss, kopētājs, drukas iekārtas. 

  Prasme lietot operētājsistēmas: MS–DOS, Windows 3x, 
Windows 95/98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 
Ultimate, Linux. Lietojumprogrammatūru Office 2007, 
izdevniecības programmu QuarkXPress. VIS (vadības 
informācijas sistēma) un tās moduĜus: APANS, NPANS, 
SPANS, ZPANS. Oracle Discoverer, Ārsta birojs (pacientu un 
ārstniecības vadības sistēma)  

  
 

Intereses - Jaunākās tehnoloăijas un atklājumi dažādās jomās. 
Dažādu stilu mūzika. 

PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008. Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide / Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība, 160 
stundas/ 60 kontaktstundas, LU, sertifikāts Nr. 006041. 

 2005. Statistisko atskaišu veidošana ar Oracle Discoverer. 
 2004. Elektronisko dokumentu aprite, Rīgā, apliecība 

Vadības informatīvas sistēmas VIS moduĜu APANS, SPANS 
un NPANS apgūšana Rīgā VOAVA  

 2003. Datortīkla uzstādīšana, datoru konfigurēšana darbiem tīklā un 
tīklu administrēšana uz Windows NT bāzes, JAK, sertifikāts 
Business and Marketing Plan. A part of the project «Updating 
of Latvian agricultural educations on EU normas and standarts» 
(kursi, lektors no Selandes koledžas, Dānija), Sertifikāts. 
B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 2002. Profesijas standarta izstrādes process, 16 stundas, LR  Izglītības 
un zinātnes ministrija, PIC, apliecība Nr.990. 
Internets un intranets mācību procesā, 16 stundas, LR ZM 
Specializētais izglītības centrs. Sertifikāts Nr.142. 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. Aizpuriete V un Saukuma T. Lietojumprogrammatūra.– 

Jēkabpils: JAK, 2008. – 102. Lpp. 
Aizpuriete V. Integrated content and methods of teaching 
applied information science. //4th International Scientific 
Conference. Theory for Practice in the Education of 
Contemporary Society. Scientific articles and conference 
proceedingss. – Rīga, 2008. – 10-15 p. 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmas Datorsistēmu un 
datortīklu administrēšana (programmas kods 41 481 02). 
Pašnovērtējuma ziĦojums studiju programmas akreditācijai. 

 2007. Aizpuriete V. Integrated content and methods of teaching 
applied information science. Information Technologies 2007: 
theory, practice and innovations. Material of the international 
applied research conference. – Alytus College, 2007.12.6-7, 5-
10. lpp. 

 2006. Aizpuriete V. Konkurentspējīgu speciālistu sagatavošanas 
problēmas Latvijā Rīgā GFK 
Aizpuriete V. Statistisko datu apstrāde. II daĜa.– Jēkabpils, 
2006. – 79. lpp. 

 2005. Aizpuriete V. Integrēts lietišėās informātikas mācību saturs un 
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tā metodika profesionālā izglītības sistēmā. – Rīgas tehniskā 
koledža. Zinātniskie raksti. 3. sējums. – Rīga: RTU, 2005. 98. –
 107. lpp. 
Aizpuriete V. Integrēts lietišėās informātikas saturs. – Rīga, 
«Skolotājs» 4 (52) 2005 63–68. lpp. 

 2004. Aizpuriete V. Statistika.// Darba burtnīca. Jēkabpils, 2004. – 
42. lpp. 
Finanšu pārvaldība. Studiju priekšmeta lekciju konspekti un 
praktiskie darbi. JAK, 2004. – 140. lpp. 

 2003. Aizpuriete V. Informātika. .// Darba burtnīca. Jēkabpils, 2003. 
– 172. lpp. 

 2002. Datorzinības. – Praktikums informātikas un datorzinību 
apgūšanai. – Ozolnieki: 2002. – 140 lpp. 
Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. – Rīga: 
Mācību grāmata, 2002. – 252. lpp. ISBN 9984-18-044-1 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Baltgaile Anita 
Adrese  Jaunā ielā 24-71, Jēkabpilī, LV 5201 
Tālrunis  29846046 
E- pasta adrese  Anita47@navigator.lv 
Dzimšanas datums  25.09.1954. 
Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā. 2003. - 2005. Liepājas 

pedagoăijas akadēmija.  
  Pasniedzējs, filologs. 1978. - 1984. Latvijas Universitātes 

Svešvalodu fakultāte. 
  1962. - 1973. Jēkabpils 1. vidusskola 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
  2005. – 2007.  lietvedības pasniedzēja mācību centrā "LatInSoft" Jēkabpilī 
 2005. – 2006. lietvedības pasniedzēja mācību centrā “ Buts” Jēkabpilī 
 2005. – 2006. lietvedības pasniedzēja mācību centrā "Austrumvidzeme" Jēkabpilī 
 2002. - līdz šim 

laikam 
 

lektore Jēkabpils Agrobiznesa koledžā studiju priekšmetā 
"Lietvedība" 1. līmeĦa augstākās izglītības programmās 
„Grāmatvedība un finanses” un „Komercdarbība 
(UzĦēmējdarbība)”, Pasta ielā 1 

 1998. – līdz šim 
laikam 

vācu valodas un lietvedības skolotāja Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžā PVIN, Pasta ielā 1 

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu A1 A1 A1 A1 A1 
 Krievu C1 C1 B1 B1 B2 
 Vācu C1 C2 C1 C1 C2 
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- prasme sadzīvot un sastrādāties ar 

citiem cilvēkiem 
  Organizatoriskās prasmes- spējas organizēt, plānot 
  Tehniskās prasmes- prasmes lietot biroja tehniku 
  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas MS 

Word un Excel, internetu 
  Intereses-ceĜošana, lasīšana, mūzika 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008. „Vācu valodas zināšanu pilnveidošana un Vācijas kultūras un 

izglītības aktualitāšu iepazīšana” (Vācija-Lībeka) – 37 st. Vācijas 
ārzemju biedrība, apliecība  

 2007. Profesionālās meistarības pilnveides kursi „Lietvedībā” - 36 st., 
RPIVA – apliecība Nr.4151 
Kursi „Pozitīvas attieksmes veidošana"- 12 st., Pedagoăijas 
meistarības skola – apliecība Nr.23032007-15.  
Tālākizglītības seminārs „Tipiskākās kĜūdas lietvedības kārtošanā 
un kā tās risināt” – 5 st., „Arhīvs L”- apliecība Nr.ALJ-49 

 2005. Seminārs "Personāla lietvedība" – 12 st., Projektu vadīšanas un 
komercizglītības centrs - apliecība 

 2004. Seminārs Leonardo da Vinci programmas ietvaros Vācijā 
(Gelsenkirhene) profesionālās izglītības skolotājiem - 50 st. 
Vācu valodas priekšmeta skolotāju kursi - 19 st., Latvijas  
Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 
sertifikāts Nr.0316/04 
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 2003. Kursi vācu valodas skolotājiem „Kā mācīt mācīties”- 19 st., Latvijas 
LKIAC, sertifikāts Nr.0053/03 
Seminārs „Darbs ar mācību līdzekli „Ein Fach Gut 2 un 3” – 5 st.. 
Daugavpils Universitātes Vācu valodas reăionālais tālākizglītības 
centrs 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. Mācību līdzeklis „Dokumentu paraugi un uzdevumi” – 2008. 18 

lpp., JAK. Internets. 
 2007. Raksts „SpēĜu izmantošana vācu valodas apguvē” Rēzeknes 

augstskolas Ekonomikas fakultātes Starptautiskās konferences 
materiālu krājumā „Biznesa un vadības izglītības konkurentspējas 
priekšrocību meklējot” – 2 lpp. 

 2006. Līdzautore „Uzdevumu krājums praktiskajos un patstāvīgajos 
darbos lietvedībā” – 26 lpp., JAK 
Piedalīšanās projektā „Izglītības programmas „Grāmatvedība” 
modernizācija JAK”. 

 2005. ESF projekta „Izglītības programmas „Mazumtirdzniecības 
komercdarbinieks” izstrāde un īstenošana, JAK. 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  GlaudiĦš Roberts 
Adrese  Neretas iela  37-43, Jēkabpilī 
Tālrunis  26143360 
E- pasta adrese  Roberts.glaudins@inbox.lv 
Dzimšanas 
datums 

 10.05.1965. 

Pilsonība  Latvijas 
Izglītība  Mag.math, Mag.sc.comp 
 16.06.1997. LU, Matemātikas maăistra grāds 
 22.05.2002. DU, Dabas zinātĦu maăistra grāds datorzinātnēs 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 1990. LV Tirdzniecības un rūpniecības kameras  

Daugavpils nod. eksperts 
 1992.-1994. Cēsu raj. Pētera pamatskola, skolotājs  
 1994. - 1997. Cēsu raj. Pētera pamatskolas direktors 
 1997. Ogres 2.vsk. Datorcentrā skolotājs 
 No 1998. JAK direktors un skolotājs, lektors 
 No 2001. BA Turība lektors 
 2001. - 2003. LLU lektors 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu B1 B1 B1 B1  
 Krievu A1 A1 A1 A1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, 
biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 
datorizētas datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2007. Augstskolu didaktika 
 2006. Projektu vadība 
 2004. ES projektu izstrāde un vadīšana, Pašvaldību konsultāciju centrs 
Publikācijas, metodiskās izstrādnes 
 2001. Latvijas Universitātes pētnieku zinātniskās publikācijas – 

Matemātikā, datorzinātnē, astronomijā Buls J., Buža V., GlaudiĦš R. 
Representation of Autonomous Automata. Lecture Notes in Computer 
Science, vol. 2138, Springer 2001 

 2001. 13th International Symposium on Fundamentals of Computation 
Theory. Representation of autonomous automata. J.Buls, V.Buža, 
R.GlaudiĦš 

 2003. “Zinātnes vēstnesis” 17 (267) J.Buls, V.Buža, R.GlaudiĦš “Successful 
representation of autonomous automata” 

 2003. projekts, Jēkabpils Kokapstrādes tehnoloăiskais parks, ES PHARE 
 2004. ESF projekta “1.līmeĦa profesionālās augstākās studiju programmas 
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datortīklu administrators ieviešana” autors 
 2004. ESF projekta “Mazumtirdzniecības komercdarbinieka izglītības 

programmas izstrāde un īstenošana” līdzautors 
 2004. ESF projekta  “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentu 

kvalifikācijas prakses nodrošināšana uzĦēmumos grāmatveža 
profesijā”  līdzautors 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Grandāne Mārīte 
Adrese  Jēkabpils, Mežrūpnieku iela 1 - 1 
Tālrunis  29489978 
E- pasta adrese  marite.grandane@inbox.lv 
Dzimšanas 
datums 

 22.02.1972. 

Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2002. – 2003.  

  
 1994. – 1999.   
                             
1990. – 1994.  
 
                           
1987. – 1990.               
  
1979. – 1987.   

Daugavpils universitāte studiju programma “Pedagoăija un 
psiholoăija” sertifikāts skolotāja teorētiskajai sagatavotībai. 
LLU Ekonomikas fakultātē akadēmiskās maăistra studijas 
ekonomikā, Ekonomikas maăistra grāds 
LLU Ekonomikas fakultātē akadēmiskās studijas ekonomikā ar 
specializāciju agrārās tiesībās, Ekonomikas zinātĦu bakalaura grāds 
Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums grāmatvedības specialitāte  
Jēkabpils 1.vidusskola 

DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 No 2002.g. 

(janvāris)         
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Bebri viens”, Jēkabpilī, 
Bebru iela 96, grāmatvede 

 2002.g. – 2005.g.
   

SIA BA “Turība” Jēkabpils filiāles grāmatvedības studiju priekšmetu 
lektore 

 2001.-2005.g.  
 
No 1994.g. 
(jūlijs)   
 

LLU EF Jēkabpils nodaĜas Grāmatvedības pamatu un Finanšu 
grāmatvedības studiju priekšmetu lektore. 
 Jēkabpils Agrobiznesa koledža, ekonomikas un grāmatvedības 
priekšmetu skolotāja lektore 

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu A2 A2 A1 A1  
 Krievu C2 C2 C2 B2  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes. 

  Organizatoriskās prasmes-  
Studiju daĜas vadītāja Ekonomikas nodaĜā,  
Projekta vadītāja ESF projekta “Pirmā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības programmas studentu kvalifikācijas prakse 
uzĦēmumos grāmatveža profesijā”  

  Tehniskās prasmes- lietoju dažādu biroja tehniku: datu projektors, 
drukas iekārtas. 

  Datora lietošanas prasmes 
Programmas -  Windows XP, lietojumprogrammatūru Office 2007, 
grāmatvedības datorprogrammas Tildes Jumis, Zalktis, Kentaurs, 
1:C.  

  Intereses  
CeĜojumi 
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PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2007. „Pozitīvas attieksmes veidošana” K. Bikše Apliecība Nr.23032007-

09, Pedagoăiskās meistarības skola 
„1C grāmatvedības un Tirdzniecības programmas lietošana un 
piemērošana” A. Ivanovs Apliecība Nr.CT 0014, IK „Reyna group” 

 2006. Grāmatvedības datorprogrammu apguve, prezentācijas materiālu 
izstrāde, e vides izmantošana Apliecība Nr.336, JAK 

 2005. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā Daugavpils universitātē, 
Sertifikāts Nr.618, DU 

 2004. „Grāmatvedības aktualitātes” Zv.revidente 
E.Bernāne, Sertifikāts Nr.10, RVT 

 2003. SIA “Kuzemes apmācību centrs” sertifikāts par Starptautiskās 
grāmatvedības standartiem. 
„Pedagoăija un psiholoăija” Nepilna laika studijas Daugavpils 
universitātē, Sertifikāts Nr.314, DU 
„Aktualitātes ekonomikā un grāmatvedībā” Sertifikāts Nr.298, JAK 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. Kursa darbs kā viena no patstāvīgo studiju formām - publicēts 

Grāmatvedības un finanšu koledžas konferences rakstu krājumā 
Mācību grāmata - Praktiski uzdevumi grāmatvežiem Turība Biznesa 
augstskola, Rīga, 106 lpp. 

 2004. „Finanšu grāmatvedība” Izdevniecība RaKa, 170 lpp. 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Grīnfelde Vija 
Adrese  Draudzības aleja 19-43, Jēkabpils, LV-5201 
Tālrunis  65232613, 6408571 
E- pasta adrese  vijagrin@inbox.lv 
Dzimšanas 
datums 

 15.06.1945. 

Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2002.-2004. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs 

pedagoăijā, diploms MDA Nr. 0067 
 1963.-1968. Latvijas Universitātes Fizikas – matemātikas fakultāte, matemātiėis, 

diploms Ч Nr. 786124 
 1959.-1963. Ilūkstes 1. vidusskola (8.-11. kl.) 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 1973. - pašlaik Lektore un skolotāja priekšmetos matemātika un lietvedība. Kursa 

audzinātāja, vispārizglītojošo priekšmetu metodiskās komisijas, 
audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja , Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža, Pasta ielā 1, Jēkabpilī 

 1968.- 1973. Matemātikas skolotāja, Rīgas rajona Ropažu vidusskola 
 2008/2009, 

2007/2008, 
2006/2007, 
2005/2006, 
2004/2005, 
2003/2004, 
2002/2003 m.g. 

Finanšu matemātikas, datorlietvedības, lietvedības priekšmetu lektore, 
Biznesa augstskola Turība Jēkabpils nodaĜa,  

 2002/2003, 
2001/2002 m.g. 

Lietvedības, matemātikas ekonomistiem lektore Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Jēkabpils nodaĜa, Pasta ielā 1, 
Jēkabpilī 

 2000/2001, 
1999/2000, 
1998/1999 m.g. 

Lietvedības, lietišėās komunikācijas asistente Rīgas Pedagoăijas un 
izglītības vadības augstskolas Jēkabpils studiju centrs,  

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu A1 A1 A1 A1  
 Krievu C1 C1 C1 C1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas 
mehānismus, biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 
datorizētas datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

  Intereses- ceĜojumi 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas skolotāju profesionālās 

pilnveides kursi, 72 st., ESF nacionālās programmas projekts „Mācību 
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satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātĦu, matemātikas 
un tehnoloăiju priekšmetos”, apliecība Nr.M0939 

 2007. Pozitīvas attieksmes veidošana (A2), 12 st., Pedagoăiskās meistarības 
skola, Pedagogu tālākizglītības kursu apliecība Nr.23032007-07 

 2004. Olimpiādes uzdevumu risināšanas metodika, 8 st., Jēkabpils raj. 
Padomes Izglītības pārvaldes matemātikas skolotāju metodiskā 
apvienība 

 10.2002. 
12.2003. 
 

Matemātikas priekšmeta skolotāju kursi, 16 un 20 stundas, Latvijas 
lauksaimniecības konsultāciju un atbalsta centrs, Nr.1242/02, 
Nr.2540/03 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. Programmas Matemātika ekonomistiem (2KP) un Matemātika (5KP) 

aktualizēšana, temata ieskaišu, eksāmena darbu jaunu variantu 
izstrāde 

 2007. Metodiskie materiāli matemātikā studijām IT nodaĜā  (programma, 
materiāli elektroniskā formā, patstāvīgā darba uzdevumi, tematu 
ieskaišu darbi, eksāmena jautājumi un uzdevumi, eksāmena darbs) 
Uzdevumu krājums praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem mācību 
priekšmetā Darījumu matemātika, izdeva Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža, ESR projekts  „Izglītības programmas „Grāmatvedība” 
modernizācija JAK” ar ESF atbalstu,  

 2006. Metodisko materiālu Matemātikā ekonomistiem pilnveidošana 
Piedalīšanās projektā “Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” 
metodisko materiālu izstrādē priekšmetā Matemātikā un Darījumu 
matemātika  

 2005. Motivācijas veicināšana matemātikas apguvē vidējās profesionālās un 
1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības iestādēs, publicēts Rīgas 
tehniskās koledžas Zinātnisko rakstu 3. sējumā 2005., 10 lpp., žurnālā 
Skolotājs 2005. gada Nr.4. 

 2004. Metodiskie materiāli matemātikā ekonomistiem (programma, 
praktiskā darba uzdevumi, kodoskopa materiāli, patstāvīgā darba 
uzdevumi, ieskaišu un eksāmena uzdevumi) 

 2003. Metodiskie materiāli lietvedībā (programma, kodoskopa materiāli, 
patstāvīgā darba uzdevumi, eksāmena tests un uzdevumi) 

 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Kozlovska Solvita 
Adrese  „ZaĜkalni”, Salas pagasts, Jēkabpils raj. 
Tālrunis  28373647 
E- pasta adrese  skozlovska@tvnet.lv 
Dzimšanas 
datums 

 18.01.1975. 

Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 01.05.2003. līdz 

šim brīdim 
studijas Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas 
fakultātē – doktorantūrā apakšnozarē Agrārā un reăionālā ekonomika. 

 2003.-2004. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Izglītības un mājturības 
institūts - pamatkurss pedagoăijā 

 2000.-2002. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte – 
maăistra grāds ekonomikā specializācija finanses un kredīti 

 1995.-2000. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte – 
bakalaura grāds Finansu un grāmatvedības specialitātē 

 1993.-1995. Jēkabpils Valsts  lauksaimniecības tehnikums – specialitāte jaunākais 
jurists specializācija saimnieciskās tieslietas 

 1982.-1993. Jēkabpils Valsts ăimnāzija iegūta vidējā izglītība. 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 2002. līdz šim 

brīdim 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektore 

 2001.-2002. VID LNMP galvenā nodokĜu inspektore 
 1997. – 2001. Jēkabpils pilsētas dome, grāmatvede 
 1995. – 1997. Jēkabpils pilsētas domes nekustamā īpašuma nodaĜas galvenā 

speciāliste zemes un īpašuma jautājumos 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  

 Krievu C1 C1 C1 C1  
 Vācu A1 A1 A1 A1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- 

darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes 
prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, projektu, 
budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, 
biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, datorizētas 
datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2007. Baltijas Franšīzes Fonda semināri  Zīmolvadība, Kā izvēlēties pareizo 

franšīzi?, franšīzes juridiskie aspekti, franšīzes līgums.” 
Izglītības cents SIA  „Latvikon” izglītības programma kvalifikācijas 
celšanai „Vadības uzskaite” 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte Profesionālās pilnveides kurss 
„Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 

 2006. Grāmatvedības datorprogrammu padziĜināta apguve 
Prezentācijas programmu apguve un prezentācijas materiālu izstrādes 
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metodika 
E-vides izmantošana un administrēšana 

 2004. LLU TF Izglītības un mājturības institūts Profesionālās  izglītības 
pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības programma „Pamatkurss 
pedagoăijā” 

 2003. Danish Agricultural Advisory Service Selandia College Certificate 
Business and Marketing Plan 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2007. publikācija Aktīvo mācību metožu izmantošanas iespējas profesionālās 

augstākās izglītības iestādēs, publicēts Rēzeknes Augstskolas rakstu 
krājumā 
Metodiskā materiāla “UzĦēmuma finanšu vadība” izstrādātāja 

 2006. izstrādātas Programmas: 
UzĦēmējdarbība  2KP (Grāmatvedības un finansu specialitāte) 
Vadības grāmatvedība  2KP (Grāmatvedības un finansu specialitāte) 
UzĦēmējdarbības ekonomika  3,5KP (Komercdarbības specialitāte) 
UzĦēmuma vadība 2,5KP (Komercdarbības specialitāte) 
UzĦēmumu finanšu vadība 1KP (Komercdarbības specialitāte) 
Saimniekošana mācība  2 KP (Komercdarbības specialitāte 
Vadības grāmatvedība (lekciju konspekts, praktiskie un patstāvīgie darbi). 

 2005. UzĦēmējdarbība  (lekciju konspekts). 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds Martemjanova Eleonora 
Adrese Jēkabpils, Bebru iela 4-3, LV-5201 
Tālrunis 26472436  
Fakss 65231917  
E- pasta adrese koledza@tvnet.lv vai n.martemjanova@inbox.lv 
Dzimšanas 
datums 

27.10.1949.  

Pilsonība Latvijas  
Izglītība Augstākā; Pedagoăijas maăistrs 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 Laika periods Profesija vai ieĦemamais amats/ darba vietas nosaukums un adrese 
 no 1983. Direktora vietniece praktiskajās mācības, skolotāja/ Jēkabpils 

sovhoztehnikums; Jēkabpils, Pasta iela 1 
 1998.-2002. Direktora vietniece mācību darbā/ Jēkabpils Agrobiznesa koledža; 

Jēkabpils, Pasta iela 1 
 no 2000. Lektore/ Nodarbinātības Valsts aăentūras Jēkabpils filiāle 
 no 2002. Direktora vietniece studiju darbā, lektore/ Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža; Jēkabpils, Pasta iela 1 
 no 2004. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja. Kooperatīvā sabiedrība 

„Zemgale-20” 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums Rakstīšana                 Sapratne                        Runāšana              
 Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs 
 AngĜu A1 A1 A1 A1 A1 
 Krievu C2 C2 C2 C2 C2 
 Vācu B1 B1 B1 B1 B1 
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas – daudznacionāla Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas skolotāju, lektoru, audzēkĦu un studentu 
kolektīva darba organizēšana un vadīšana kopš 1983.gada 

  Organizatoriskās prasmes – No 1983.gada līdz 2009.gadam 
vadītas, ieviestas, pārstrādātas vairāk kā 14 dažādas izglītības un 
studiju programmas. Izstrādāti darbā grupā, īstenoti, vadīti 4 ESF 
izglītības projekti. 

  Tehniskās prasmes – prasmes lietot audio, video tehniku, biroja 
tehniku, vadīt automašīnu.  

  Datora lietošanas prasmes – prasmes lietot datora 
pamatprogrammas, datorizētas datu bāzes un internetu. 

  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008. Kvalitātes iekšējais audits, mācību centrs SIA „Zygon Baltic 

Consulting” 
 2005. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā, Daugavpils universitāte 
 2003. Aktualitātes ekonomikā un grāmatvedībā 
PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. ESF līdzekĜu piesaiste Grāmatvedības speciālistu sagatavošanā, 

publicēts Rēzeknes augstskolas konferences rakstu krājumā 
  Studiju patstāvīgais darbs Kvalifikācijas praksē, publicēts 

Grāmatvedības koledžas konferences rakstu krājumā 
  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas veikto profesionālās orientācijas 

pasākumu rezultātu analīze, publicēts JAK konferences rakstu 
krājumā 
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 2007. Studiju patstāvīgais darbs Kvalifikācijas praksē, publicēts JAK 
konferences rakstu krājumā 

 2006. Jaunās studiju programmas ”Datorsistēmu un datortīklu 
administrēšana” ieviešana IT nodaĜā 

 2005. Problēmisko mācību loma studentu radošās darbības 
paaugstināšanā 

 2004. Metodiskais materiāls „Studentu iegūtās izglītības vērtēšana” 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  PutniĦa Skaidra 
Adrese  Bebru iela 33-8, Jēkabpils 
Tālrunis  65233450 
E- pasta adrese  skaidra_putnina @inbox.lv 
Dzimšanas datums  25.11.1952. 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 1975.gads Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte, filologs, latviešu 

valodas un literatūras pasniedzējs 
 2001.gads Daugavpils Pedagoăiskā universitāte-Izglītības zinātĦu maăistra 

grāds pedagoăijā 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 No 1997.gada 

līdz šim laikam 
Jēkabpils Sv. Miėela draudzes diakonijas darba vadītāja,draudzes 
valdes un padomes locekle. 

 No 2002. līdz 
2007.gadam 

LELB Sēlpils prāvesta iecirkĦa diakonijas darba koordinatore, 
kristīgās ētikas konsultante 

 No 2001. līdz 
2003.gadam 

BAT “Turība” studiju priekšmeta “Filosofija” lektore 

 No 2002. līdz 
šim laikam 

Jēkapils Agrobiznesa koledžā lektore studiju priekšmetos “Ētika un 
estētika”,“ Filosofija ” 

 No 2000. līdz 
šim laikam 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Profesionālās viedējās izglītības 
nodaĜas-latviešu valodas un literatūras skolotāja.  

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu C2 C2 C2 C2  
 Krievu B1 B1 B1 B1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus,  
spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas 
mehānismus, biroja tehniku 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 
internetu 

  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008. Kursi ”Latviešu valodas apguves process vidusskolā’’ (LVAVA) 

Kursi „Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide, inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā”(LU) 

 2007. K.Bikšes seminārs “Pozitīvās domāšanas attīstīšana”  ESF projekta 
“Izglītības programmas “Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžā” ietvaros. 

 2004.08.-
2005.01. 

Kursi latviešu valodas un literatūras skolotājiem (RPIVA) 

 2003.09.-
2004.02. 

Kursi saskarsmes psiholoăijā (mācību centrs „Farema”) 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2005. “Konstruktīvisma un kotekstuālās pieejas izmantošana motivācijas 
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veidošanai ētikas un estētikas apguvei”- “Skolotājs” 2005 gada 
3.numurs 
”Motivācijas attīstības veicināšana, ētikas un estētikas apguvei, 
izmantojot kontekstuālo pieeju un konstruktīvisma principus.”- 
Rīgas Tehniskā koledža. Zinātniskie raksti. 3.sējums 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds Rozentāle Tekla 
Adrese Bebru iela 22 – 24  Jēkabpils, LV - 5201 
Tālrunis 65235574 
Fakss nav 
E- pasta adrese rozentale.tekla@inbox.lv 
Dzimšanas datums 18.09.1955 
Pilsonība Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
09.2000.-05.2002. Daugavpils universitāte, Sociālo zinātĦu maăistra grāds ekonomikā 
01.1976.-04.1982. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, lauksaimniecības ekonomists – grāmatvedis, 

augstākā 
09.1973.-06.1975. Jēkabpils ekonomiskais tehnikums, Vidējā speciālā, grāmatvedis 
PAPILDU IZGLĪTĪBA/KURSI 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Periods, apliecības Nr. 
Daugavpils universitāte 1 gada studiju programma 

“Pedagoăija un psiholoăija” 
01.09.2002. 
31.05.2003. 

Daugavpils universitāte Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā 

09.2005. 
11.2005. 

a/s Datorzinību centrs Datorprogrammas “Tildes Jumis” 
apguve 

07.2002.  
07.2002. 

DARBA PIEREDZE 
No 01.08.1975.  Jēkabpils Agrobiznesa koledža, skolotāja, lektore 
No 01.03.2005. SIA “Slaides”, grāmatvede 
VALODU PRASMES  
Dzimtā valoda  - latviešu  
Eiropas valodu prasmes līmeĦi 

Sapratne Runāšana Rakstīšana Pašnovērtējums 
Eiropas līmenis (*) Klausīšanās      Lasīšana Dialogs Monologs  
Krievu C1 C1 B1 B1 A1 
Vācu A1 A1 A1 A1 A1 
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties 
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes. 
Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus,  budžetu, spējas organizēt, plānot 
Tehniskās prasmes- prot lietot faksu, projektoru 
Datora lietošanas prasmes- ir prasmes 4 grāmatvedības programmu lietošanā, kā arī MS Word, MS Excel, 
Pover point, interneta izmantošanā un informācijas iegūšanā. 
Intereses 
PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
2008.  „Grāmatveža darbam nepieciešamo zināšanu apguve 

datortehnoloăiju sekmīgai pielietošanai” 
Pētījuma rezultātu prezentācija un publikācija 2008.gada jūnijā 
Rēzeknes augstskolas docētāju un studentu konferencē 

2007. Raksta „Datorgrāmatvedības 
sistēmu izmantošanas 
iespējas un apgūšanas 
metodika pamatlīdzekĜu un 
nolietojuma uzskaitē” 
Grāmatvedības un finanšu 
koledžas 2.zinātniski – 
praktiskā konferences 
materiālos (4.lpp.) 

1.Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas 
studentu kvalifikācijas prakse uzĦēmumos grāmatveža profesijā 
„Kvalifikācijas prakses darba uzdevumi un instrukciju kartes 
darbam ar grāmatvedības datorprogrammām”  
2.Teorētisko nodarbību metodiskie materiāli 
datorgrāmatvedībā 
3.Uzdevumu krājums praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem 
„NodokĜi un nodevas” 
 

2006. Raksta „UzĦēmumu konta 
plāna sastādīšana”  
publikācija žurnālā 

1.Lekciju konspekti un patstāvīgā  darba uzdevumi studiju 
priekšmetā “Loăistikas pamati” 
2.Teorētisko nodarbību metodiskais materiāls 
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“Grāmatvedība un 
ekonomika” – 2006. Nr.9-19 
(33-34), 
Grāmatvedības un finanšu 
koledžas 1.zinātniski – 
praktiskā konferences 
materiālos (4.lpp.), Šaulu 
starptautiskās konferences 
materiālos Lietuvā  

nodokĜi, nodevas 
 

2005.  Darba burtnīca studiju priekšmetā “NodokĜi un nodevas” 
sastādītāja. Jēkabpilī,  2005. 

2004.  Mācību priekšmetā „Datorgrāmatvedība” mācību metodiskie 
materiāli – teorija, praktiskie un patstāvīgie darbi, ieskaišu 
jautājumi un uzdevumi 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Ūdre Gunita 
Adrese  RaiĦa iela 55, Jēkabpils 
Tālrunis  29440400 
E-pasts  gunitau@tvnet.lv 
Dzimšanas datums  09.01.1967. 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2007.g.   Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, studijy 

programma “Moderno valodu skolotājs”. 
 1998.g.-

1999.g.   
AngĜu valodas mācīšanas profesionālās attīstības programma (LR 
IZM, Britu Padome) 

 1997.g.–
1999.g. 

Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola, pedagoăijas 
maăistrs 

 1985.g.–
1990.g. 

Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, filologs, vācu valodas 
un literatūras pasniedzēja 

 1974.g.– 
1985.g. 

Jēkabpils 1. vidusskola 

DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 1996.g. līdz 

šim brīdim 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža, vācu un angĜu valodas skolotāja 
un pasniedzēja 

 2001.g.līdz 
šim brīdim 

BAT “Turība”, angĜu un vācu valodas pasniedzēja 

 2001.g.-
2002.g. 

LLU, vācu valodas pasniedzēja 

 2005.g. – 
2006.g. 

pasniedzēja ESF programmās 

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšan
ās      

Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu C1 C1 C1 C1  
 Krievu C1 C1 C1 C1  
 Vācu C1 C1 C1 C1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru 
videi, labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas 
mehānismus, biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 
datorizētas datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2007.g.marts Kursi „Pozitīvas attieksmes veidošana”. 
 2005.g.marts “Britu dzīve, valoda un kultūra” 33 st. AngĜu valodas un 

metodikas kursi Lielbritānijā, Kenterberijā 
 2004.g.–2005.g. Profesionālās pilnveides programma angĜu valodas mācīšanas 

metodikā (LR IZM ISEC) 
PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 1998.g. Līdzdalība mācību līdzekĜa izstrādāšanā “Lernen – lernen, 
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 lernen – lehren”. Rīga, Vārti 
  2005.g. 

 
Darba burtnīca lietišėajā vācu valodā pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības pilna un nepilna laika 
grāmatvedības un uzĦēmējdarbības specialitāšu studentiem 

(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Vaikule Inta 
Adrese  PĜaujas ielā – 19,  Jēkabpils, LV-5201 
Tālrunis  26818529 
E- pasta adrese  Inta.vaikule@inbox.lv 
Dzimšanas datums  27.07.1967. 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2003. - 2005. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, izglītības zinātĦu maăistrs 

pedagoăijā, diploms MDA NR. 0193; 
 1998. - 2003. Daugavpils universitāte, sociālo zinātĦu bakalaura grāds 

ekonomikā, diploms N 002522 
Darba pieredze /pēdējie 10 gadi/ 
 2009. - Jēkabpils Agrobiznesa koledža – lektore, uzĦēmējdarbība, 

uzĦēmuma finanšu pārvaldība, uzĦēmuma vadība, statistika 
 1997. - Jēkabpils Agrobiznesa koledža – skolotāja, komerczinības 
 2006. – 2008. SIA „Latgales mācību centrs” - pasniedzēja 
 2006. – 2008. SIA „Austrumvidzeme” - pasniedzēja 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas Krievu - pārvaldu brīvi 
Vācu – lasu un sarunājos ar vārdnīcas palīdzību 

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu C1 C1 C1 C1  
 Krievu A1 A1 A1 A1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas 
mehānismus, biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- MS Word, Excel, PowerPoint, Internet  
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 31.07.2008. 

 
 
 

Jauno un interaktīvo tehnoloăiju izmantošana mācību procesā, 18 
stundu pedagogu profesionālās pilnveides programma, Vispārējās 
izglītības kvalitātes novērtēšanas aăentūra, apliecība Nr. IKT-0097  

 21.12.2007. 
 
 
 
14.12.2007. 
 

Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu, 16 akadēmisko 
stundu apjomā, Latvijas uzĦēmējdarbības un menedžmenta 
akadēmija, apliecība Nr. MCK 07/0637  
Klientu apkalpošanas un telefonsarunu iemaĦas, Latvijas 
uzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, apliecība Nr. MCK 
07/0630  

 12.10.2006. 
 
 
21.01.2004. 
 

Apliecība NR. 3034 par profesionalitātes pilnveidošanu 16 stundu 
seminārā “Metodes un pieredze tēmas “Biznesa plāns” apguvei” 
SIA “Kurzemes apmācību centrs” sertifikāts par piedalīšanos 
seminārā (8 māc.stundas) Dokumentu arhivēšana 

 26.10.2004. 
 
19.04.2004. 

Sertifikāts par pedagoăiskās izglītības iegūšanu, LR Izglītības un 
zinātnes ministrija, sertifikāts Nr. P 0366 
Kas mainīsies pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā?, Valsts 
kancelejas Komunikācijas departamenta seminārs, sertifikāts 
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 24.09.2003. 
 
11.11.2003. 
 
21.11.2003. 
 
18.08.2002. 
23.08.2002. 
 
 
29.08.2002.  
 
         21.11.2002. 
 
29.03.2001. 
 
12.05.2001. 
 
11.10.2000. 

Apliecība NR. 0142 par piedalīšanos seminārā “Arhīva veidošana 
un dokumentu arhivēšana” 
Danish Agricultural Advisory Service Certificate Business and 
Marketing Plan (8 lessons) 
Sertifikāts NR. 296 Aktualitātes ekonomikā un grāmatvedībā (16 
stundu programma) 
Apliecība NR. 101 Ekonomikas skolotāju seminārs ( 8 stundas) 
Latvijas Universitāte Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas 
Apliecība NR. LIIS – 02 – 10 – 1274 “informācijas tehnoloăiju 
izmantošana mācību procesā” (72 stundas) 
Apliecība NR. 0071 Skolas bibliotēkas darbības attīstīšana 
izglītības procesa nodrošināšanai 
Apliecība NR. 220 Aktualitātes ekonomikā un grāmatvedībā (16 
stundas) 
Apliecība NR. 74 kvalifikācijas paaugstināšana ekonomikas 
skolotāju seminārā (8 stundas) 
Apliecība NR. 5 seminārs “Kā piesaistīt līdzekĜus projektu 
realizācijai skolā un NVO” (16 stundas) 
Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs 
Sertifikāts NR. 4700 kvalifikācijas paaugstināšana ekonomikas 
priekšmetu skolotājiem (16 stundas) 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. Metodiskā materiāla sagatavošana studiju priekšmetā UzĦēmuma 

finanšu pārvaldība, JAK 
Praktisko darbu burtnīca studiju priekšmetā UzĦēmuma finanšu 
pārvaldība JAK 
Metodiskā materiāla sagatavošana Komerczinības JAK 

 2007. Praktiskie darbi  „Komercdarbība”, JAK 
 
 (*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Veipa Ingrīda 
Adrese  Jēkabpils, Jaunā 37 - 20 
Tālrunis  26034321 
E- pasta adrese  ingridav@one.lv 
Dzimšanas datums  04.08.1973. 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2004 

2002-2004 
1997 
1996-1997 
1996 
 
1991-1996 
 
1980-1991 

- iegūta ekonomikas skolotāja kvalifikācija 
 - studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē 
 - iegūts maăistra grāds bioloăijā 
 studijas Daugavpils Universitātes maăistratūrā 
- iegūta vidusskolas bioloăijas, lauksaimniecības pamatu 
un pamatskolas ėīmijas skolotāja kvalifikācija 
- studijas Daugavpils Pedagoăiskajā Universitātē, 
Bioloăijas fakultātē 
- mācības Jēkabpils 1.vidusskolā (tagad Jēkabpils Valsts 
ăimnāzija), bioloăijas profilklasē 

DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 No 2003 

 
 
2002 - 2009 
 
2001 – 2005 
 
 
No 200  
 
2000  
 
1996-2000 
 
 
1995 - 1997  

- un līdz šim brīdim lektores un skolotājas darbs 
ekonomiskajos priekšmetos Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžā, Pasta iela 1 
- lektores darbs Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ekoloăijā 
un vides aizsardzībā; socioloăijā  
- LLU Ekonomikas fakultātes Jēkabpils nodaĜas lektore 
socioloăijas; ekoloăijas un vides aizsardzības studiju 
priekšmetos 
- lektores darbs Nodarbinātības Valsts aăentūras Jēkabpils 
filiālē 
- pārcelta darbā par direktora vietnieci audzināšanas darbā 
- ārpusstundu darba organizatora un skolotājas darbs 
Jēkabpils Valsts lauksaimniecības tehnikumā (ar 
1998.01/01. Jēkabpils agrobiznesa koledža) 
- Mežzemes pamatskola, skolotāja 

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             
Rakstīšana 

 Eiropas līmenis 
(*) 

Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu A2 A2 B2 A1  
 Krievu C2 C2 C2 B2  
 Vācu B2 B2 B2 B1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar 

citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties 
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes, viegli 
adaptējos jaunos apstākĜos.  

  Organizatoriskās prasmes-  
Koledžas padomes priekšsēdētāja; 
JAK arodbiedrības priekšsēdētāja; 
ESF projekta līdzautore un metodiėe „Izglītības 
programmas „Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils 



 273 
 

Agrobiznesa koledžā”; 
ESF projekta « Izglītības programmas 
« Mazumtirdzniecības komercdarbinieks » izstrāde un 
īstenošana » līdzautore, dalībniece;  
ESF projekta « 1.līmeĦa profesionālās augstākās studiju 
programmas « Datortīklu administrators » ieviešana » 
dalībniece. 
Pieredze dažādu profesionālo konkursu un ārpusstundu 
pasākumu organizēšanā (piemēram, Profesionālo Izglītības 
iestāžu Latgales novada Dziesmu un deju svētki Jēkabpilī ; 
Republikas mēroga profesionālais konkurss «Komersants 
un Komersante » , « Būt Eiropā »).   

  Tehniskās prasmes- lietoju dažādu biroja tehniku: datu 
projektors, drukas iekārtas. Autovadītāja B kategorijas 
tiesības. 

  Datora lietošanas prasmes 
Programmas -  Windows XP, lietojumprogrammatūru 
Office 2007 un citas pamatprogrammas, izmantoju 
datorizētas datu bāzes un internetu 

  Intereses  
CeĜojumi, dažādu tautu un autoru literatūra 

PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2009. Personības pilnveidošanas centrs „Komunikācijas 

meistarība”; Apliecība Nr.2009/3 
 2008. SIA “Zygon Baltic Consulting” mācību programma 

“Kvalitātes iekšējais audits”; Apliecība Nr.3360800173 
Iespējas klientu apkalpošanas darbinieku attīstībai; 
Apliecība Nr.EIKA18 
Efektīva klientu apkalpošana; Apliecība Nr.12628 

 2007. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte Profesionālās 
pilnveides kurss „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas 
un prakse”; Sertifikāts Nr.1487 
Klientu apkalpošanas un telefonsarunu iemaĦas;  
Apliecība Nr.MCK 07/0629 
1c grāmatvedības un tirdzniecības programmas lietošana 
un piemērošana; Apliecība Nr.CT0019 

 2006. “Sēlijas vides un kultūras takas”; Apliecība Nr.2975 
Grāmatvedības datorprogrammu padziĜināta apguve ( 20h) 
Prezentācijas programmu apguve un prezentācijas 
materiālu izstrādes metodika (20 h) 
E-vides izmantošana un administrēšana ( 20 h) 
Apliecība Nr.337 
Metodes un pieredze biznesa plāna apguvē; Apliecība 
Nr.3032 

 2004. 2003-2004 Training of Trainers seminar - iegūts 
starptautisks sertifikāts ekonomisko priekšmetu 
pasniegšanas metodikā; Sertifikāts 

 2003. Danish Agricultural Advisory Service Selandia College 
Certificate Business and Marketing Plan; Sertifikāts 
Vides mācības priekšmetu skolotāju kursi, Sertifikāts 
Nr.1167/03 
Aktualitātes ekonomikā un grāmatvedībā, Sertifikāts 
Nr.299 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2007. „Darba burtnīca Komercdarbības pamatos”, JAK 

bibliotēka, intranets 
 2006. Starptautiskajā konferencē ”ВЫРАЖЕНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭДУКАЦИОННЫХ 
ИДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
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ШКОЛЕ” ar tēmu „Повышение творческой активности 
студентов во время процесса обучения.” 
Šiauliai city municipality education centre 
The promotion of students creative activities during the 
process of studies  
Rīgas tehniskā koledža 
„Metodiskie norādījumi biznesa plāna izstrādē”, JAK 
bibliotēka, intranets 
 „Metodiskais materiāls teorētiskajām nodarbībām 
Tirgzinības pamatos”, JAK bibliotēka, intranets 

 2005. Lekciju konspekts “Ekoloăija, vides aizsardzība” ,   
Lekciju konspekts “Kvalitātes ekonomika un vadība”,  
JAK bibliotēka 

 2004. Lekciju konspekts studiju priekšmetā “Socioloăija”, JAK 
bibliotēka 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Zalaka Edīte 
Adrese  Draudzības aleja 8 – 34, Jēkabpils, Jēkabpils rajons, LV - 5201 
Tālrunis  26512997 
Fakss  65220710 
E- pasta adrese  edite.zalaka@inbox.lv 
Dzimšanas 
datums 

 13.04.1972. 

Pilsonība  Latvijas Republikas pilsone 
IZGLĪTĪBA 
 01.09.2006. – 

24.11.2007. 
SIA “Biznesa augstskola Turība”,  
Jurista kvalifikācija – 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis un 
profesionālais maăistra grāds 

 01.09.1998. – 
26.01.2004. 

Latvijas Universitāte, 
Jurista kvalifikācija – 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis 

 01.09.1987. – 
29.06.1990. 

Rīgas Kooperatīvais tehnikums, 
Grāmatveža kvalifikācija 

DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 No 28.01.2004. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, Nameja iela 

4a, Jēkabpils, Jēkabpils rajons, LV – 5201 
juriste 

 No 01.09.2004. Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils 
rajons, LV – 5201 
lektore 

 No 01.09.2005. SIA “Biznesa Augstkola Turība”, Graudu iela 68, Rīga, LV - 1058 
lektore 

 02.01.2003. – 
15.10.2003. 

PĜaviĦu pilsētas dome, DzelzceĜa iela 11, PĜaviĦas, Aizkraukles 
rajons, LV – 5120 
juriste 

 14.10.2002. –
28.11.2003. 

SIA “PĜaviĦu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas iela 43, 
PĜaviĦas, Aizkraukles rajons, LV – 5120 
juriste 

 10.07.2002. – 
01.01.2003. 

SIA “Tavol”, Slimnīcas iela 6, Jēkabpils, Jēkabpils rajons, 
juriste - grāmatvede 

 01.01.2000. – 
26.03.2001. 

Jēkabpils rajona Sēlpils pagasta padome,“Rūtas”, Sēlija, Sēlpils 
pagasts, Jēkabpils rajons, LV - 5232 
 juriste 

 22.10.1990. – 
01.02.2000. 

SIA “Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”, Andreja PormaĜa iela 
125, Jēkabpils, Jēkabpils rajons, LV – 5201 
grāmatvede 

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu B1 A2 B1 B1 B1 
 Krievu A1 A1 A2 A2 A2 
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus,  
spējas organizēt un plānot darbu 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas 
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mehānismus, biroja tehniku 
  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 

datorizētas datu bāzes un internetu 
  Intereses – aktīva brīvā laika pavadīšana – nodarboties ar sportu, 

ceĜot  
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2005. Augstskolu izglītības pakāpē strādājošo pedagogu Profesionālās 

pilnveides programma “Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, 
160 stundas, Daugavpils Universitāte 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. Tiesību pamati. Mācību līdzeklis – lekciju konspekts./ Jēkabpils 

Agrobiznesa koledža 
 2006. Darba tiesības. Teorētisko nodarbību metodiskais materiāls./ 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
 2005. Tiesību pamati. Lekciju materiāls pirmā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības pilna un nepilna laika grāmatvedības un 
komercdarbības specialitāšu studentiem, Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža; 
Darba likumdošana. Lekciju konspekti. Patstāvīgo darbu 
uzdevumi./ Jēkabpils Agrobiznesa koledža. 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Panga Irēna 
Adrese  Bebru iela 3-5, Jēkabpils, LV-5205 
Tālrunis  65236353 
E- pasta adrese  Irena.Panga@jvg.edu.lv 
Dzimšanas 
datums 

 16.05.1951. 

Pilsonība  LR 
IZGLĪTĪBA 
  Rēzeknes Augstskolā iegūta ekonomista kvalifikācija finansu un 

grāmatvedības vadībā 2003.gadā, diploma Nr.001996. 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 No 16.01.2009. Galvenā grāmatvede Jēkabpils Valsts Ăimnāzijā, 

Jēkabpils, BlaumaĦa iela 27, LV-5201 
 2004. – 2009. Pasniedzēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžā priekšmetos “Pašvaldību 

grāmatvedība” un “Kokpārstrādes grāmatvedība” 
 2005. – 2009. Galvenā grāmatvede SIA “Krauklītis”, 

Aizkraukle, Rūpniecības iela 3, LV-5101 
 2001. – 2005. Galvenā grāmatvede SIA “Aragons Plus”, ”NāguĜi”  

Sēlpils pagasts, Jēkabpils rajons, LV-5232 
 1997. – 2001. Galvenā grāmatvede Jēkabpils pilsētas domē, 

Jēkabpils, Brīvības iela 120, LV-5201 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Krievu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu A1 A1 A1 A1 A1 
 Latviešu C1 C1 C1 C1 C1 
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, labas 
saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasme lietot biroja tehniku 
  Datora lietošanas prasmes-  lietoju datora programmas, datorizētas 

datu bāzes un internetu 
  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2006. TimeMaster – efektīva darbu, mērėu un laika plānošana; 

Vadītprasme; Kursus organizēja Nordic Training International 
sadarbība ar ESF – 36 kontaktstundas 

 2005. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā, 40 kontaktstundas Daugavpils 
universitātē, sertifikāts Nr.638. 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
  nav 

 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Strušele Silvija 
Adrese  Bebru iela 6-7, Jēkabpils 
Tālrunis  29196934 
E- pasta adrese  strusele.silvija@inbox.lv 
Dzimšanas datums  10.03.1958. 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 1996.–1998. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
 1978.–1983. Daugavpils Pedagoăiskā Institūta Filoloăijas fakultātes   vēstures 

nodaĜa 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 No 1998.gada Jēkabpils Agrobiznesa koledža skolotāja 
 No 2000.gada Jēkabpils Agrobiznesa koledža lektore 
 1999. – 

2000.gadam 
Pedagoăijas un vadības augstskola asistente 

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējum
s 

               Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 

 Eiropas 
līmenis (*) 

Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu C2 C2 C2 C2  
 Krievu A1 A1 A1 A1  
 Vācu B1 B1 B1 B1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, labas 
saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas mehānismus, 
biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 
datorizētas datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008.gads kursi – Veiksmīga prezentācija kā mārketinga instruments 
 2008.gads kursi – Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide, inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadība 
 2008.gads kursi – sertifikāts Neirolingvistiskās programmēšanas praktiėis 
 2007.gads kursi – Komunikācijas meistarība 
 2007.gads pedagoăijas meistarības skolas kursi – Pozitīvas attieksmes veidošana 

 
 2006.gads tālākizglītības kursi – Mācīšanās un uzvedības motivācija, tās 

korekcijas iespējas 
 2005.gada 

novembris 
seminārs  - Efektīva saskarsme pārdošanā 

 2003.gada 
novembris 

seminārs  - Veiksmīga darbība biznesā 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. JAK Zinātniski pētnieciskās konferences rakstu krajumā - Mana dzīve, 

manas izvēles – mērėu izvirzīšana un sasniegšana 
Metodiskais materiāls studiju priekšmetā „Lietišėā saskarsme” studiju 
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programmai „Datorsistēmu un datortīklu administrēšana” 
Metodiskais materiāls studiju priekšmetā „Saskarsmes psiholoăija” 
studiju programmām „Grāmatvedība un finanses”, „Komercdarbība 
(UzĦēmējdarbība)” 

 2004. Darba burtnīca studiju priekšmetā “Saskarsmes psiholoăija” 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Mičko Aleksandrs 
Adrese  Nameja iela 18-73, Jēkabpils 
Tālrunis  65231828, 29119492 
E- pasta adrese  amichko@inbox.lv 
Dzimšanas datums  21.07.1962. 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2005. Rīgas Tehniskā Universitāte, fizikas doktors materiālfizikas 

apakšnozare 
 1999. Rīgas Tehniskā Universitāte, inženierzinātĦu maăistra grāds 

telekomunikācijas 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 No 2005. JAK vieslektors 
 No 2004. Viesītes AVS skolotājs 
 No 2003. RTU asistents 
 1990.-2002. Lattelekom inženieris 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu A2 A2 A2 A2  
 Krievu A1 A1 A1 A1  
 Vācu B2 B2 B2 B2  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas 
mehānismus, biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 
datorizētas datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2003. ES projekts „PRAMA“ , jaunais zinātnieks; Pusvadītāju fizikas 

institūts, ViĜĦa, Lietuva. 
PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2004.  J. Mistrik, R. Antos, K. Murakami, M. Aoyama, T. Yamaguchi, 

Y. Anma, Y. Fukuda, A. Medvid’ and A. Michko, “Spectroscopic 
ellipsometry of pulsed laser irradiated c-Ge surfaces”, Thin solid 
films 

 2004. 
 

A. Medvid’, A. Mychko, A. Krivich and P. Onufrijevs, 
“Formation of Pores in Ge Single Crystal by Laser Radiation”, 
Materials science 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Kuzmovs Vitālijs 
Adrese  Viesturu iela 13-, Salas pagasts, Jēkabpils rajons, LV-5230  Latvija 
Tālrunis  26517367 
E- pasta adrese  vitalykuzmov@gmail.com 
Dzimšanas datums  02.10.1978. 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2007. līdz šim 

brīdim 
Cietvielas fizikas doktorantūra, Daugavpils Universitāte 

 2005. – 2007. DabaszinātĦu maăistra grāds fizikā, Daugavpils Universitāte 
 1997. – 2005. DabaszinātĦu bakalaura grāds fizikā Daugavpils Universitāte 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 2008.  Jēkabpils Agrobiznesa koledža, vieslektors 
 2004.  Salas vidusskola, fizikas skolotājs 
 2004. – 2008. Viesītes vidusskola, fizikas skolotājs 
 2002. – 2004. Rīgas katoĜu ăimnāzija, fizikas skolotājs 
 2000. – 2001. Rīgas 47.vidusskola, fizikas skolotājs un laborants 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu A1 A1 A1 A1  
 Krievu A1 A1 A1 A1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas 
mehānismus, biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 
datorizētas datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

  Intereses 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008. Kursi - IKT izmantošanas iespējas dažādu mācību priekšmetu 

stundās 
 2007. Vispārējās vidējās izglītības fizikas skolotāju profesionālās 

pilnveides kursi 
 2005. Kursi - Darba aizsardzības speciālists 
PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2007. V. Kuzmovs Astronomijas kursa problēmas vidusskolā žurnāls 

„ZvaigžĦotā debesis” 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Mārāne Ingrīda 
Adrese  Nameja iela 16 -90, Jēkabpils 
Tālrunis  26412751 
E- pasta adrese  ingam.jekabpils@inbox.lv 
Dzimšanas datums  14.04.1962. 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2003. – 2004. Latvijas Lauksamniecības universitāte,Izglītības un mājturības 

institūts, pamatkurss pedagoăijā 
 2002. – 2004. Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātes 

Grāmatvedības institūts, sociālo zinātĦu maăistra grāds 
ekonomikā  

 1997.-1998.   Latvijas Universitāte Grāmatvedības institūts profesionālo studiju 
programma, ekonomists - grāmatvedis 

 1980.-1985.   Latvijas Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomists -
matemātiėis 

 1977.-1980.   Jēkabpils 1.vidusskola 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 2003.– līdz šim 

brīdim   
SIA “Biznesa augstskola Turība” Jēkabpils filiāles vadītāja, 
lektore 

 1999.- līdz šim 
brīdim   

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, izglītības metodiėe, mārketinga, 
grāmatvedības, audita pamatu lektore 

 1999. - līdz šim 
brīdim   

Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskolā Jēkabpils 
filiāle, mārketinga, grāmatvedības lektore 

 1993. - līdz šim 
brīdim   

SIA „Dr.Vidža zobārstniecības kliīnika”, grāmatvede, Jēkabpils 

 1999.-1999.   Jēkabpils vides veselības centrs, grāmatvede 
 1997.-1999.   SIA “Niko-Loto”, galvenā grāmatvede 
 1993.-1996.    A/s “ Zemes banka” ,grāmatvede, Jēkabpils 
 1985.-1993.   Valsts Jēkabpils lauksaimniecības tehnikums, skolotāja 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis (*) Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  
 AngĜu A2 A2 A2 A2  
 Krievu C1 C1 C2 B1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- labas spējas strādāt komandā un 

sastrādāties ar citiem cilvēkiem, spējas pielāgoties daudzkultūru 
videi, labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
ESF projekta vadītājas asistente,  spējas organizēt dažādus 
pasākumus  

  Tehniskās prasmes- - lietoju dažādu biroja tehniku, datu 
projektoru, vadīt automašīnu. 

  Datora lietošanas prasmes- Programmas:  Windows XP, Excel, 
PowerPoint, lietojumprogrammatūru Office 2007, grāmatvedības 
datorprogrammas Tildes Jumis, Zalktis, 1:C. 

  Intereses -  
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI, SENIMĀRI 
2002. kursi Aktualitātes ekonomikā un grāmatvedībā 
 kursi Kā ērti un ātri strādāt ar Tildes Jumi 
2003. semināri Profesionālo zināšanu pilnveidošana uzskaites, nodokĜu un citos 
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ar grāmatvedību saistītos jautājumos Grāmatvežu klubā  
2004. kursi Pamatkurss pedagoăijā 
 ESF projekts Mazumtirdzniecības komercdarbinieka Izglītības programmas 

izstrāde un īstenošana 
 ESF projekts Mazumtirdzniecības komercdarbinieka Izglītības programmas 

izstrāde un īstenošana 
 kursi Grāmatvedības aktualitātes 
 seminārs Mācību metožu izmantošana mācību darbā 
2005.   
2006. seminārs Svarīgākās marketinga nianses apkalpojošo un tirdzniecības 

uzĦēmumu vadītājiem, pārstāvjiem un aăentiem 
 Darbība ESF projektā Izglītības programmas „Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžā 
2007. kursi Pozitīvas attieksmes veidošana 
 kursi Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 
 Seminārs Klientu apkalpošanas un telefonsarunu iemaĦas 
 Kursi Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana 
 Seminārs 1C Grāmatvedības un tirdzniecības programmas lietošana un 

piemērošana 
 ESF Nacionālās programmas 

„Apmācības, konsultācijas un 
finansiālais atbalsts 
komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai 

 

2008. kursi Metodiskā darba organizācija izglītības iestādē 
 Seminārs Iespējas klientu apkalpošanas darbinieku attīstībai 
 kursi Jauno un interaktīvo tehnoloăiju izmantošana mācību procesā 

 
 Seminārs Revīzijas procesa organizācija, jeb kā nokĜūt no A līdz Z 
PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
2001. Audita pamati, Iekšējais audits, 

Grāmatvedības kontrole, 
Grāmatveža profesionālā ētika 

 

2005.  Sagatavots mācību metodiskais materiāls studiju 
priekšmetam „Audita pamati” 

2007.  Uzdevumi praktiskajās mācībās Finanšu un nodokĜu 
grāmatvedībā 

2008. Aktualizētas Audita pamati, 
Iekšējais audits programmas 

 

PĒTNIECISKAIS DARBS, PUBLIKĀCIJAS 
2004. Līdzautore mācību grāmatai „Finanšu grāmatvedība” Izdevniecība RaKa 
2008. Līdzautore mācību grāmatai „Praktiski uzdevumi grāmatvežiem”  Turība Biznesa 

augstskola, Rīga 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 

PPEERRSSOONNAASS  DDAATTII  
Uzvārds, vārds  Vilima AntoĦina 
Adrese  ĖieăeĜu iela 7 – 44, Jēkabpils, LV-5202 
Tālrunis  22019965 
E- pasta adrese  antoninav@inbox.lv 
Dzimšanas 
datums 

 01.06.1956 

Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2003. – 2005. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, izglītības zinātĦu maăistrs 

pedagoăijā, diploms MDA NR. 0156; 
 1997. - 2002. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sociālo zinātĦu bakalaura 

grāds ekonomikā, diploms N 003132 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 2007. - Jēkabpils Agrobiznesa koledža - lektore mikroekonomikas, 

makroekonomikas un ekonomikas pamati  
 2001. - Jēkabpils Agrobiznesa koledža – skolotāja 
 2006. – 2008. SIA „Latgales mācību centrs” - pasniedzēja 
 2006. – 2008. SIA „Austrumvidzeme” - pasniedzēja 
 2006. – 2007. SIA „LNI” - pasniedzēja 
 1999. - 2001. SIA “Sēldedze” – direktore 
 1997. - 1999. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome – priekšsēdētāja 

vietniece 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas Krievu - pārvaldu brīvi 
Vācu – lasu un sarunājos ar vārdnīcas palīdzību 

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu A1 - - -  
 Krievu C2 C2 C2 C2  
 Vācu A1 B2 A1 A1  
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasme darboties ar elektronisko kases 
aparātu CHD 5510, CHD 5010T, ar elektroniskajiem svariem 
DIGI SM – 300, svītru kodu drukāšanas ierīci LP 2824 

  Datora lietošanas prasmes- MS Word, Excel, PowerPoint, Internet  
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 31.07.2008. 

 
 
 
12.05 – 16. 05. 2008. 

Jauno un interaktīvo tehnoloăiju izmantošana mācību 
procesā, 18 stundu pedagogu profesionālās pilnveides 
programma, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas 
aăentūra, apliecība Nr. IKT-2695  
Nepārtikas preču prečzinība, pedagogu profesionālās 
pilnveides 36 stundu programma, Latvijas Republikas 
Izglītības un Zinātnes ministrijas profesionālās izglītības 
administrācija, apliecība Nr. 2763  

 21.12.2007. 
 
 
19.12.2007. 

Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu, 16 
akadēmisko stundu apjomā, Latvijas uzĦēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija, apliecība Nr. MCK 07/0637  
1C Grāmatvedības un tirdzniecības programmas lietošanu un 
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14.12.2007. 
 

piemērošanu semināra, REYNA GROUP, apliecība CT 0018 
Klientu apkalpošanas un telefonsarunu iemaĦas, Latvijas 
uzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, apliecība Nr. 
MCK 07/0630  

 17.10. – 28.12 2006. 
 
 
 
 
8.11. – 9.11.2006. 
 
25.09. – 26.10.2006. 
 
28.09.2006. 
 
 
5. 04.2006. 
 
 
17.03.2006. 
 
28.02.2006. 
 

Grāmatvedības datorprogrammu padziĜināta apguve. – 20 
stundas; Prezentāciju programmu apguve un prezentācijas 
materiālu izstrādes metodika. – 20 stundas; E-vides 
izmantošana un administrēšana – 20 stundas, LR Izglītības 
un zinātnes ministrija JAK, apliecība JAK reăistrācijas 
Nr.343 
Lopkopības attīstība Latvijā, 12 stundu programma, Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 
sertifikāts Nr.4672 
Lauksaimniecības tehnika un tās servisa organizācija, 10 
stundu programma, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs, sertifikāts Nr.4410 
Jaunākās tendences ES lauku attīstībā, 6 stundu programma, 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, sertifikāts 
Nr.4131 
LPMC – Higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumos un 
paškontroles sistēmas ieviešanas principi, 8 stundu mācību 
seminārs, LPMC, apliecība Nr.118  
Preču uzglabāšanas prasības noliktavās, 8 stundu mācību 
seminārs, LPMC, apliecība Nr.85 
Sertifikāts par elektronisko kases aparātu kasieru obligāto 
mācību kursu, SIA „Rēnijs”, sertifikāts 

 26.10.2004. 
 
19.04.2004. 

Sertifikāts par pedagoăiskās izglītības iegūšanu, LR 
Izglītības un zinātnes ministrija, sertifikāts Nr. P 0368 
Kas mainīsies pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā?, 
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta seminārs, 
sertifikāts 

 9.12. – 10.12.2003. 
 
 
07.10. – 09.10.2003. 
 
 
30.09. – 02.10.2003. 
 
6.08. – 15.08.2003. 
3.06. – 6.06.2003. 
 
 
22.04. – 29.04.2003. 
 
 
3.06. – 6.06.2003. 
 
 
4.03 – 13.03. 2003. 

Aktualitātes ekonomikā un grāmatvedībā, 16 stundu 
programma, LR Zemkopības ministrijas JAK specializētā 
izglītības centra, sertifikāts Nr.297 
Business and Marketing Plan, 30 lessons, Selandia College 
Danish Agricultural Advisory Service, certificate 
Vegetable, Fruits and Berries, 30 lessons, Selandia College  
Study Trip to Denmark, Selandia College, certificate 
Common agricultural policy of EU, including economical 
aspects/subsidies, Selandia College Danish Agricultural 
Advisory Service, certificate 
Production, business planning and marketing, 80 lessons, 
Selandia College The Danish Agricultural Advisory Centre, 
certificate 
Sustainable agricultural practices, directives and ways of co-
operation, 80 lessons, Selandia College The Danish 
Agricultural Advisory Centre, certificate 
Training of Trainers, 80 lessons, Selandia College, certificate 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. Metodiskā materiāla sagatavošana studiju priekšmetā 

Ekonomikas pamati, JAK 
 2007. Uzdevumu krājums „Finanses un kredīti”, JAK 
 2006. ESF projekta « Izglītības programmas «Mazumtirdzniecības 

komercdarbinieks» izstrāde un īstenošana » JAK 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Markote Linda 
Adrese  Bebru 2-9, Jēkabpils 
Tālrunis  26785063 
E- pasta adrese  helenalin2@tvnet.lv 
Dzimšanas datums  10.05.1981 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA 
 2005-2007 Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, diploms 

profesionālajā augstākās izglītības programmā „Tulkotājs” (angĜu 
– franču val.) 

 2001-2005 Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, bakalaura grāds 
angĜu filoloăijā 

 1996 – 1999 Jēkabpils Valsts Ăimnāzija 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 No 2007  angĜu valodas skolotāja un pasniedzēja, Jēkabpils Agrobiznesa 

Koledža 
 No 2007  angĜu valodas pasniedzēja, BAT „Turība” 
 No 2007  angĜu un franču valodas pasniedzēja, Valodu mācību centrs, 

Jēkabpils 
 2005-2007 angĜu un franču valodas pasniedzēja, Mācību centrs „Farema”, 

Jēkabpils 
  Regulārs tulka un tulkotāja darbs. 
VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
 Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs 

 AngĜu C2 C2 C2 C2 C2 
 Krievu C1 C1 B1 B1 A1 
 Franču C1 C1 B1 B1 B1 
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar citiem 

cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties daudzkultūru videi, 
labas saskarsmes prasmes 

  Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt cilvēkus, 
projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot 

  Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas 
mehānismus, biroja tehniku, ne datorprasmes 

  Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora programmas, 
datorizētas datu bāzes un internetu, programmēšanas prasmes 

  Intereses: literatūra, ceĜojumi, svešvalodas 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008. Skolēnu izziĦas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša 

mācību procesa īstenošana angĜu valodā vispārējā izglītībā; 24 
stundas; Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un Sporta  
Departaments, apliecības nr. 08-2845 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
 2008. „Darba burtnīca lietišėajā angĜu valodā”, 2. semestrim nepilna 

laika grāmatvedības un komercdarbības studentiem, Jēkabpils 
Agrobiznesa Koledža 

 2007. „Darba burtnīca lietišėajā angĜu valodā”, 1. semestrim nepilna 
laika grāmatvedības un komercdarbības studentiem, Jēkabpils 
Agrobiznesa Koledža 
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CURRICULUM VITAE  (CV) 
 
PERSONAS DATI 
Uzvārds, vārds  Vaivode Aija 
Adrese  Jēkabpils, Liliju iela 9 
Tālrunis  26183525 
E- pasta adrese  aija.vaivode@jeka.vid.gov.lv 
Dzimšanas datums  1976.gada 11.septembris 
Pilsonība  Latvijas 
IZGLĪTĪBA  Augstākā 
DARBA PIEREDZE /PĒDĒJIE 10 GADI/ 
 1996.-1997. Jurists privatizācijas jautājumos Jēkabpils rajona Salas pagasta padomē 
 1997.-1998. Vecākā nodokĜu inspektore konsultante Valsts ieĦēmumu dienesta 

Jēkabpils nodaĜā 
 1999.-2001. Galvenā nodokĜu inspektore konsultante Valsts ieĦēmumu dienesta 

Jēkabpils nodaĜā 
 2002.-2004. Galvenā nodokĜu inspektore konsultante Valsts ieĦēmumu dienesta 

Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils nodaĜā 
 2004. līdz 

šodienai 
NodokĜu maksātāju Konsultāciju daĜas priekšniece Valsts ieĦēmumu 
dienesta Zemgales reăionālās iestādes Jēkabpils nodaĜā 

 2007. līdz 
šodienai 

Vieslektore Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 

VALODU PRASMES 
 Dzimtā valoda Latviešu 
Eiropas valodu 
prasmes līmeĦi 

Citas valodas  

 Pašnovērtējums                Sapratne                            Runāšana             Rakstīšana 
 Eiropas līmenis 

(*) 
Klausīšanās     Lasīšana Dialogs Monologs  

 AngĜu A1 B1 B1 B1 A1 
 Krievu C1 C1 C1 C1 B1 
 Vācu B1 C1 B1 C1 B1 
 Franču A1 A1 A1 A1 A1 
CITAS PRASMES, IEMAĥAS 
  Sociālās prasmes, iemaĦas- spēju un vēlos sadarboties ar citiem 

grupas ietvaros, strādāt komandā. Labi saprotos ar apkārtējiem, 
sadarbojoties ar tiem, argumentējot savu viedokli. Spēju sadarboties 
ar apkārtējiem neatkarīgi no to nacionālās piederības, dzimuma un 
orientācijas. 

  Organizatoriskās prasmes- piemīt prasmes vadīt cilvēku grupu, 
komandu, plānot un kontrolēt gan savu, gan citu darbu, tādējādi 
sekmīgi nodrošināt vēlamos darba rezultātus un sasniegt izvirzītos 
mērėus.  

  Tehniskās prasmes- biroja tehnikas pielietošana, autovadītāja 
apliecība 

  Datora lietošanas prasmes- Window, Excel, Nais, darba pienākumu 
izpildei nepieciešamo datu bāžu, interneta pielietošanas prasmes 

  Intereses – kulinārija, literatūra 
PAPILDIZGLĪTĪBA, KURSI (PĒDĒJIE 6 GADI) 
 2008. - Laika menedžments, 16 stundas, Valsts administrācijas skola (turpmāk – 

VAS), sertifikāts Nr.1606 
- Apmācības kurss darbam ar Elektroniskās Deklarēšanas sistēmu, 16 
stundas, Rīgas Tehniskā Universitāte, apliecība Nr.334 
- Kvalitātes vadība publiskajā sektorā, 8 stundas, VAS, sertifikāts Nr.1774 

 2007. - Eiropas sociālais fonds šodien un rīt, 8 stundas, VAS, sertifikāts Nr.1489 
- AngĜu valodas kursi, 120 stundas, izglītības iestāde Farema, apliecība 
Nr.03-220 
- Organizācijas vadība, 16 stundas, VAS, sertifikāts Nr.1381 
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 2006. - Korupcijas novēršana valsts iestādē, 16 stundas, VAS, sertifikāts Nr.993 
- Intensīvie datorapmācības kursi, Valsts ieĦēmumu dienesta Zemgales 
reăionālās iestādes mācību centrs 

PUBLIKĀCIJAS, METODISKĀS IZSTRĀDNES 
  Regulāras publikācijas vietējos laikrakstos „Brīvā Daugava” un „Jaunais 

Vēstnesis” nodokĜu likumdošanas jautājumos 
 
(*)  Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
       Augstākais līmenis -  C1, C2 
       Vidējais līmenis -  B1, B2 
       Pamatlīmenis – A1, A2 
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17.pielikums. Akadēmiskā personāla tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumu perspektīvais plāns 2009.-2015.gadam 

JAK ievēlēšanas vieta 
N.p.
k. 

Izglītība Tālākizglītība Profesionālā pilnveide 

Maăistra grāds Gads 
Studijas 

doktorantūrā 
Kursi Darbs projektos 

Profesionālā darba 
pieredze 

Stažēšanās Citi 

1. Valda Aizpuriete 
 
 
 

2001. - Augstskolu 
didaktika - 2014 

ESF projekti 2009-
2015 
„RIS ieviešana SIA 
„Jēkabpils RCS”” – 
2009 

SIA „Jēkabpils 
RCS”, Informātikas 
un statistikas 
nodaĜas vadītāja 

- Normatīvo aktu, 
literatūras IT 
jomā studēšana 

2. Anita Baltgaile 
 
 
 

2005. - Profesionālās 
tālākizglītības  
kursi – 2012 

Izglītības projekti -
2009-2015 

- - Normatīvo aktu 
lietvedībā, 
darba tiesībās 
studēšana 

3. Roberts GlaudiĦš 
 
 
 

1997. 
2002. 

RA 2010 Augstskolu 
didaktika – 
2013 

ERAF projekti 
ESF projekti 

Datortīklu 
administrators 

- Normatīvo aktu 
iestādes vadības 
un IT jomā 
studēšana 

4. Mārīte Grandāne 
 
 
 

1999. - Augstskolu 
didaktika – 
2011 

Izglītības projekti -
2009-2015 

Grāmatvede 
kooperatīvajā 
sabiedrībā – no 
2002 

UzĦēmumu 
grāmatvedība 
– patstāvīgi 

Ekonomiskās 
literatūras un 
normatīvo aktu 
studēšana 

5. Vija Grīnfelde 
 
 
 

2004. - Augstskolu 
didaktika – 
2010 

Izglītības projekti -
2009-2015 

- - - 

6. Solvita Kozlovska 
 
 
 

2002. No 2003. 
studijas LLU 
EF 
doktorantūrā 
apakšnozarē 
Agrārā 
ekonomika 

Augstskolu 
didaktika – 
2013 

ESF projekti 2010-
2015 

- Komerc- 
sabiedrībās 
2011 

Ekonomiskās 
literatūras un 
normatīvo aktu 
studēšana 
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JAK ievēlēšanas vieta 

N.p.
k. 

Izglītība Tālākizglītība Profesionālā pilnveide 

Maăistra grāds Gads 
Studijas 

doktorantūrā 
Kursi Darbs projektos 

Profesionālā darba 
pieredze 

Stažēšanās Citi 

7. Mārīte LazdiĦa 
 
 
 

2001. - Augstskolu 
didaktika – 
2013 

ESF projekti 2010-
2015 

VAS „Latvijas 
Hipotēku un Zemes 
banka”, Jēkabpils 
filiāles vadītāja 

- Ekonomiskās 
literatūras, 
normatīvo aktu 
finanšu un 
nodokĜu jomā 
studēšana 

8. Eleonora Martemjanova 
 
 
 

2000. - Augstskolu 
didaktika – 
2011 

ESF projektu 
vadīšana, 
izstrādāšana 2009-
2015 

Kooperatīvās 
sabiedrība, 
revidente 
IK, grāmatvede 

Pašvaldība – 
grāmatvede 
2010 

Ekonomiskās 
literatūras un 
normatīvo aktu 
studēšana 

9. Skaidra PutniĦa 
 
 
 

2001. - Profesionālie 
kursi – 2012 

Izglīt. Programmas 
„Datorzinības” 
modernizācija JAK – 
līdz 2013 

- - - 

10. Tekla Rozentāle 
 
 
 

2002. - 2009-2010 
profesionālie 
kursi; 
Augstskolu 
didaktika -2011 

Izglītības projekti 
2009-2015 

SIA un fiziskās 
personas 
grāmatvedības 
kārtošana – no 1993 

UzĦēmumu 
grāmatvedība 
– patstāvīgi 

Ekonomiskās 
literatūras un 
normatīvo aktu 
studēšana 

11. Gunita Ūdre 
 
 
 

1999. LU 2011 Augstskolu 
didaktika -2010 

ESF projekti 2010-
2013 

Vācu un angĜu 
valodas tulks 

- - 

12. Inta Vaikule 
 
 
 

2005. - Inovācijas 
augstākās 
izglītības 
sistēmā – 2009 

Izglītības projekti 
2009-2015 

- Komerc-
sabiedrībās 

Piedalīšanās 
konkursos, 
ekonomiskās 
literatūras un 
programmu 
izstrāde 
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JAK ievēlēšanas vieta 

N.p.
k. 

Izglītība Tālākizglītība Profesionālā pilnveide 

Maăistra grāds Gads 
Studijas 

doktorantūrā 
Kursi Darbs projektos 

Profesionālā darba 
pieredze 

Stažēšanās Citi 

13. Ingrīda Veipa 
 
 
 

1997. - Profesionālie 
kursi 2009-2015 

Izglītības projekti 
2009-2015 

- Komerc-
sabiedrībās 

Piedalīšanās 
profesionālajos 
konkursos 

14. Edīte Zalaka 
 

2007. LLU 2011 Augstskolu 
didaktika -2011 

- SIA „Jēkabpils 
siltums”, juriste 

- Normatīvo aktu 
darba tiesībās, 
komerctiesībās, 
civiltiesībās 
studēšana 

Augstākā profesionālā izglītība  
Gads 

Studijas 
doktorantūrā 

Kursi Darbs projektos 
Profesionālā darba 

pieredze 
Stažēšanās Citi 

15. Irēna Panga 
 
 
 

2003. - Augstskolu 
didaktika -2011 

Eiropas 
struktūrfondu 
atbalsta programmas 

Jēkabpils Valsts 
ăimnāzija, galvenā 
grāmatvede 

- Ekonomiskās 
literatūras un 
normatīvo aktu 
studēšana 

16. Silvija Strušele 
 
 
 

1983. - NLP meistars, 
specializēto 
kursu 
pasniedzēja – 
2009 

Izglītības projekti 
2009-2015 

- - - 

JAK nav ievēlēšanas vieta 
Izglītība Tālākizglītība Profesionālā pilnveide 

Doktora grāds Gads 
Studijas 

doktorantūrā 
Kursi Darbs projektos 

Profesionālā darba 
pieredze 

Stažēšanās Citi 

17. Aleksandrs Mičko 
 
 
 

2005. -      
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JAK nav ievēlēšanas vieta 

Izglītība Tālākizglītība Profesionālā pilnveide 

Maăistra grāds Gads 
Studijas 

doktorantūrā 
Kursi Darbs projektos 

Profesionālā darba 
pieredze 

Stažēšanās Citi 

18. Vitālijs Kuzmovs 
 
 
 

       

19. Ingrīda Mārāne 
 
 
 

2004. LU 2012 Augstskolu 
didaktika -2011 

ESF projekti 2009-
2015 

SIA „Dr. Vidža 
zobārstniecības 
klīnika”, galvenā 
grāmatvede 

- Ekonomiskās 
literatūras un 
normatīvo aktu 
studēšana 

20. Jānis Staša 
 
 
 

1992. - - - - - - 

21. AntoĦina Vilima 
 
 
 

2005. 2012 Augstskolu 
didaktika -2015 

ESF projekti 2010-
2015 

Pagasta pašvaldība, 
deputāte 

Komerc-
sabiedrībās 

Ekonomiskās 
literatūras un 
normatīvo aktu 
studēšana 

Augstākā profesionālā izglītība        
22. Linda Markote 

 
 
 

 Studijas 
maăistrantūrā 
no 2011 

Augstskolu 
didaktika -2010 

ESF projekti 2010-
2013 

AngĜu valodas tulks - - 

23. Aija Vaivode 
 
 
 

 Studijas 
maăistrantūrā 
specialitātē 
Sabiedrības 
iestāžu 
vadība no 
2006 

Augstskolu 
didaktika -2010 

ESF projekti 2010-
2013 

Valsts IeĦēmumu 
Dienesta Zemgales 
reăionālās iestādes 
Jēkabpils nodaĜa, 
NodokĜu maksātāju 
Konsultāciju daĜas 
priekšniece 

- Normatīvo aktu 
studēšana, 
konsultācijas 
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18.pielikums. Studējošo aptauju analīze 

 
JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 

Studiju procesa novērtējums 
2008./2009.akadēmiskais gads 1.semestris 

1.v kursa anketu apkopojums  
 

Cienījamo student! 

 Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, kuri palīdzēs izvērtēt un pilnveidot Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas studiju procesu. Aptauja anonīma. 

 
1. Kā vērtējat savas zināšanas sekmīgai studiju uzsākšanai? 

11 pietiekamas 
12 viduvējas 
1 vājas 

 
2. Vai studijas sekmē Jūsu ieinteresētību apgūt arvien jaunas zināšanas? 

9 jā, noteikti 
14 daĜēji 
1 Ĝoti maz 

 
3.   Vai Jūs apmierina studiju darba apstākĜi? 

8 jā, pilnīgi 
14 daĜēji 
2 neapmierina (kas tieši?)  slikts apgaismojums, nolietoti datori, izdales materiālu trūkums (2)  

 
4.   Vai Jūs nodarbībās bieži uzdodiet jautājumus, piedalieties diskusijās? 

10 jā, Ĝoti bieži 
14 reti 
- netiek dota tāda iespēja 

 
5.   Jūsu motivācija, izvēloties Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. 

Budžeta finansējums (8), piemērota profesija (7), tuvu dzīvesvietai (6), augstākā izglītība 2 gados (5), 
labas atsauksmes (4), pazīstama skola (3), informācijā par skolu bija teikts, ka stipendijas būs visiem, bet 
iestājoties pretēji. 
 
6.   Jūsu ieteikumi nodarbību kvalitātes uzlabošanai. 

Labākus kodoskopus (9), Nav (7), Vairāk mācību materiālu, jo visiem nepietiek, daudz jākopē (5), 
„traucējošas personas” (2). 
 
7.   Studiju darba organizācija Jūs 

15 apmierina, jo ir interesanti, zinoši lektori un nav pārslogojuma. 
9 daĜēji apmierina, jo ne vienmēr var saprast stāstīto, interesantākas lekcijas, pilnīgāk izstāstīt 

vielu.  
- neapmierina, jo _____________________________________________________________ 

 
8.   Jūsu ieteikumi studiju procesa uzlabošanai. Citi  priekšlikumi. 

Nav (14), jaunas, modernākas mācību pieejas, mācību ekskursijas, mazi galdi, ceturtdienās 3 lekcijas, 
mazāk mājas darbu, stundās vairāk piemērus, daudz liekas informācijas, videoprojektoru iegāde.  
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9.  Cik regulāri Jūs esat piedalījies nodarbībās? 

19 regulāri, jo gribas iemācīties, ja kavēs nevarēs saprast.   
4 diezgan regulāri, jo tikai slimības dēĜ vai citi attaisnoti iemesli.  
- Ĝoti neregulāri, jo  

 
10.  Vai Koledžā Jūs sevi pilnveidojat ārpus nodarbību laika? Kā tas notiek? 

• Vai esat informēts par Koledžas pasākumiem, aktualitātēm? 

Jā (12), DaĜēji (5), Ne vienmēr (3), Neapmeklēju (3).  
• Kādi ir Jūsu ierosinājumi atpūtas un tematisko pasākumu organizēšanā Koledžā? Kā vērtējat 

jau notikušos? 

1.septembra pasākums izdevies (4), diskotēkas, maz pasākumu, masku balles, atraktīvus 
pasākumus, saliedēt kursus, nevajag pasākumus.  

• Kā vērtējat sabiedriskās aktivitātes grupā? 
Labi (9), patīk (5), normālas (2), grūti pateikt(2), zemas (2), draudzīgi.  

• Vai apmierina attiecības grupas kolektīvā? Kā Jūs jūtaties? 

Apmierina (21), jūtas labi, var iztikt.  
• Lai dzīve kĜūtu interesantāka un krāsaināka, iesaku: 

- sev 
Būt aktīvākiem, vairāk iesaistīties pasākumos (8), smaidīt (2), mācīties (3), nepadoties, 
neĦemt visu pie sirds (3), jaunas aizraušanās.  

- grupas padomei 

Iesaistīt citus(5), pasākumus organizēt (3), cienīt citu viedokli (2), draudzīgiem (2). 
- Koledžas studentu pašpārvaldei 

Aktivitātes, pasākumus (3), vairāk informācijas (2), ieklausīties, atjautīgiem, radošiem.  
             
11.   Raksturojiet dzīves apstākĜus un gaisotni Koledžas dienesta viesnīcā: 

1. Vai Jūs apmierina sadzīves apstākĜi? 

Apmierina (8), nē (3), jā (2).  
2. Kādas problēmas nav izdevies atrisināt? 

Nav problēmu (3), istabiĦu iekārtojums, ar naudu saistītās problēmas, tualešu stāvoklis, sliktas 
gultas, slikts apgaismojums (2).  

3. Kādu problēmu Jūs  kopā ar istabiĦas biedriem esat atrisinājuši? 

Pielikām spoguli, aizkarus, spuldzīšu maiĦa.  
4. Kur dienesta viesnīcā Jūs gatavojaties nākošās dienas nodarbībām? 

IstabiĦā (13). 
5. Kādas mūsdienu cilvēku apdraudošas problēmas Jūs esat saskatījis dienesta viesnīcā 

(cietsirdība savstarpējās attiecībās, alkohols, narkotikas utt.) Vai, Jūsuprāt, kas tāds ir 

novērojams? 

Nav (5), ir novērotas, bet nav skārušas mani (2), alkohols (2), smēėēšana (2).  
 
2008.gada 9.oktobrī 
Paldies par atsaucību! 
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JĒKABPILS  AGROBIZNESA  KOLEDŽA 
Studiju priekšmeta vērtējums 

2008./2009.akadēmiskais gads 1.semestris 
1.v kursa anketu apkopojums 

 
Cienījamo student! 

 Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem par studiju priekšmeta apguves kvalitāti, sniegt  

vērtējumu 5 ballu skalā (1 - zemākais, 5 - augstākais), izteikt savus komentārus un ierosinājumus! 

 
• Tiesību pamati – Edīte Zalaka 
Maz praktisko nodarbību, uz jautājumiem vienmēr sniedza labas atbildes, izrunāja neskaidros 

jautājumus. Vairāk strādāt grupās, dažādot pasniegšanas metodes, vērtējums 2-4 balles.   
• Lietvedība – Anita Baltgaile 
Lietderīgas nodarbības, jo noderēs dokumentu kārtošanā, katrā nodarbībā bija dots darbs sakarā ar 

tēmu, jautājumus paskaidroja, šajā priekšmetā viss patika, vērtējums 3-5 balles. 
• Tirgvedība – Ingrīda Veipa 
Viss Ĝoti labi paskaidrots ar piemēriem, lekcijas prezentāciju veidā ar dzīves situāciju piemēriem, 

izmantoja dažādus papildus materiālus, vienmēr izvērsti atbildēja uz visiem interesējošiem jautājumiem, 
ierosina izmantot video materiālus, īsfilmu demonstrāciju. Vērtējums 4-5 balles.  

• Statistika – Inta Vaikule 
ěoti labi un saprotami paskaidrotas tēmas un praktiskie darbi, nebija tiešu skaidrojumu dažu formulu 

pielietošanā un aprēėināšanā, varētu vairāk darbus izmantojot datorus, vairāk uzskates materiālus un 
tādus praktiskus darbus, kas reāli būs jāizmanto praksē un kursa darbos. Vērtējums 3-4 balles.  

• UzĦēmējdarbība – Inta Vaikule 
Izskaidro saprotami apgūstamos tematus, padziĜināja un nostiprināja zināšanas, praktisko darbu 

uzdevumus veidot reālākus, var noderēt un palīdz izprast informāciju biznesa plānu izstrādāšanā, 
jautājumus izstāsta plaši un saprotami. Vērtējums 3-4 balles.  

• Grāmatvedības pamati – Eleonora Martemjanova 
Izskaidro saprotami, nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, bet reāla darbība atšėiras no nodarbības, 

sniedza jaunāko informāciju, vairāk dot praktiskos darbus, visas neskaidrības tika paskaidrotas. 
Vērtējums 4-5 balles.  

• Mikroekonomika – AntoĦina Vilima 
Visu labi izskaidroja, var uzzināt Ĝoti daudz jauna un jau iegūtās zināšanas atkārtot un nostabilizēt. 

Noderīgi bija arī dzirdēt reālus notikušus notikumus. Nodarbībās tika gan diskutēts gan pilīti testi, 
izmantoti kodoskopa materiāli, bet pietrūka grāmatas un konspektu. Patstāvīgajos darbos uzdeva 
uzdevumus un pēc tam tos arī pārrunāja. Vienmēr atbildēja un argumentēja savas atbildes uz 
jautājumiem. Vajadzētu uzdot vairāk patstāvīgos darbus. Varētu skatīties kādas pārraides saistībā ar 
tēmu, organizēt kādu tikšanos ar uzĦēmēju, veikt mācību ekskursiju. Vērtējums 4 – 5 balles.  

• Informātika – Laura Rakova 
Lekcijās atkārtoja aizmirsto, kā arī ieguva kaut ko jaunu, aprēėini noder citiem priekšmetiem, kaut arī 

ikdienā lieto datorus, taču var apgūt jaunas lietas. Patstāvīgie darbi interesanti, jo pašam ir jāveic 
aprēėini, jāveido prezentācijas. Lekcijās ir iespēja strādāt izmantojot grāmatas informāciju no interneta, 
gan izmantojot savu iztēli. Skolotāja laipni paskaidroja un dažkārt pat notika nelielas diskusijas. 
Vajadzētu interesantākus praktiskos darbus, Ĝaujot studentiem veidot pašiem uzdevumus, prezentācijas. 
Dažreiz nevar saprast kuri darbi jānosūta lektorei, kuri nē un kurus vērtēs un kurus nē. Vērtējums 4 – 5 
balles.  

• Cilvēka aizsardzība – Jānis Staša 
Deva gan jaunas zināšanas, gan arī nostiprinātas esošās, daudz vairāk uzzinājām par drošību, kā 

pašam par sevi parūpēties, dažiem nedeva neko, jo tas viss bija jau zināms. Lekcijās gandrīz viss tika 
stāstīts, pielietojot kodoskopu un projektoru uz jautājumiem atbildēja izsmeĜoši, plaši, gudri, ar 
piemēriem, bet daudzreiz novirzījās no tēmas. Traucēja lielais starplaiks starp nodarbībām. Vērtējums 3 – 
5 balles.  
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• Matemātika – Vija Grīnfelde 
Pietrūka jaunās tēmas izskaidrojuma, grūti bija pašmācības ceĜā apgūt jauno vielu, skaidrojumi nebija 

labi saprotami. Attīstīja domāšanu un bija interesanti par matricām. Deva jaunas zināšanas. Bieži sauca 
pie tāfeles. Patstāvīgos darbus varēja saprast tikai nākot uz konsultācijām. Par maz kontaktstundu, jo 
nevar uztvert un vajag lēnāk paskaidrot, vairāk uzskates materiālus. Vērtējums 3 -5 balles.  

• Ekoloăija – Ingrīda Veipa 
Papildus apguva jautājumus, kuros iepriekš nebija iedziĜinājušies par iepakojuma kaitīgumu 

apkārtējai videi un institūcijām kas to kontrolē. Lekcijas bija interesantas nodarbības intensīvas, 
izmantoja datu projektoru. Nebija skaidrs patstāvīgā darba nodošanas termiĦš. Reizēm nesaprotami 
vērtēšanas principi. Vērtējums 4 -5 balles.  

• Lietišėā svešvaloda – Linda Markote 
Zināšanas noderīgas, jo papildināja vārdu krājumu, iepazīstināja ar anotācijas, CV, lietišėo rakstu 

rakstīšanā. Interesantas lekcijas, bet vielas apguve no grāmatas bija intensīva. Vieglāk apgūt svešvalodu, 
ja mācību grāmatas būtu arī mājās. Vērtējums 4 – 5 balles.  
 

2009.gada 16. janvārī 
Paldies par atsaucību! 
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JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 
2007./2008.akadēmiskais gads  

Kvalifikācijas prakses novērtējums 
 

Cienījamo student! 

 Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, kuri palīdzēs izvērtēt un pilnveidot Kvalifikācijas prakses 

izstrādes procesu. Aptauja anonīma. 

 
1. Vai visu paredzēto laiku Jūs atradāties prakses vietā? 

Jā – 14 
Nē – 0 

2. Vai prakses vietā varējāt izpildīt prakses programmu? 

8

6 Jā

DaĜēji

 
3. Vai prakses laikā pildījāt tikai prakses programmas uzdevumus, vai arī patstāvīgi veicāt citus 

grāmatvežu uzdotus darbus? (kādus?) 

Pildīju tikai prakses programmas uzdevumus – 4 
• Veicu arī citus grāmatveža darbus – 9 (Piemēram – veicu savus tiešos darba pienākumus, 

atskaišu sastādīšana un nodošana EDS, pavadzīmju iegrāmatošana, algu aprēėināšana, 
maksājumu uzdevumu sagatavošana, inventarizācijas aktu sastādīšana) 

• Nav atbildes – 1  
4. Vai teorētiskās zināšanas bija pietiekošas, lai izpildītu prakses programmu u.c. darbus? 

12

1
1

Jā Pietrūka praktisko zināšanu Nebija iespējas izpildīt programmu pilnā apmērā
 

5. Vai Koledžā apgūtās teorē tiskās zināš anas un praktiskā darba iemaĦas atbilda prakses vietas 

prasībām? 

13 1

12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 13,6 13,8 14 14,2

Jā

DaĜēji
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6. Kādos grāmatvedības jautājumos un tēmās Koledžai jāsniedz plaš ākas vai padziĜinātākas zināš anas?  

• Gada pārskata sastādīšanā – 5 
• Deklarāciju sastādīšanā – 1 
• Par gatavās produkcijas uzskaiti un pašizmaksas aprēėināšanu – 1 
• PeĜĦas un zaudējumu aprēėināšanā – 1 
• Visas tēmas izĦemtas plaši – 1 
• Nav atbildes –5 

7. Ieteikumi un priekš likumi Kvalifikācijas prakses programmas jautājumos.  

• Precizēt prakses programmas jautājumus – 1 
• Strādājošiem grāmatvežiem saīsināt prakses laiku – 2 
• Nedaudz reglamentēt pielikumu saturu – 1 
• Nav – 10 

8. Vai prakses vietā kontaktē š anās ar grāmatvež iem un uzĦēmuma vadību sagādāja problēmas? 

Kādas?  

• Nē – 13 
• Sagādāja, jo grāmatvede taisīja Gada pārskatu un nevēlējās, ka viĦu traucē ar jautājumiem – 1 

9. Kādu iespaidu Jūs radījāt par Koledžas studentiem savā prakses uzĦēmumā?  

• Labu – 9 
• Pozitīvu – 2 
• Zinošs students, kurš spēj strādāt komandā – 1 
• Centīga un apzinīga praktikante – 1 
• Nav atbildes – 1 

 
2008.gada 31.martā 
Paldies par atsaucību! 
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19.pielikums. Sadarbības līgumi par sadarbību studiju turpināšanai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības iegūšanai  
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20.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” visu studiju priekšmetu 

saraksts, norādot kursu apjomu, īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls 

 A P S T I P R I N U 
 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

           Studiju daĜas vadītāja                     E. Martemjanova 
           Jēkabpilī, 2008.gada 28.augustā 

1.V kursa studiju procesa grafiks 2008./2009.akad.g. 
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Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs 
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Sagatavoja izglītības procesa struktūrvienības vadītāja     I. Pastare 
 
Ekonomikas nodaĜas vadītāja         M. Grandāne 
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A P S T I P R I N U 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Direktors                   R.GlaudiĦš 
Jēkabpilī, 2008.gada 28.augustā 

2.V kursa studiju procesa grafiks 2008./2009.akad.g. 
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2.v 

                

BR BR 

  KD       KD              KVE 

I  Kvalifikācijas prakse uzĦēmumā 16 nedēĜas 24.11.2008.-03.04.2009. 
1. daĜa – 6 nedēĜas 24.11.2008. – 19.12.2009. un 05.01.2009. – 16.01.2009. Kvalifikācijas prakses dienasgrāmatas un prakses atskaites uzrādīšana prakses vadītājam 19.01.2009. 
2. daĜa – 10 nedēĜas 26.01.2009. – 03.04.2009. Prakses aizstāvēšanas konference 07.04.2009. 

II Kursa darbs „UzĦēmumu finanšu pārvaldībā” jāizstrādā prakses laikā. 
     Informācija par kursa darba izstrādāšanu 19.11.2008. 
     Kursa darba nodošana darbu vadītājam 16.01.2009. /KD vadītāji/ 
     KD aizstāvēšana 22.01.2009.  /KD vadītāji/ 
III Kursa darbs „Finanšu grāmatvedībā” metodiskie norādījumi darba izstrādāšanai 21.01.2009.  

Kursa darba nodošana darbu vadītājam 06.03.2009. 
Kursa darba aizstāvēšana 12.03.2009. 

IV Kvalifikācijas prakses dokumentācijas iesniegšana 06.04.2009. 
Prakses aizstāvēšanas konference 07.04.2009. 

V  Sekmju pārskata nodošana 10.04.2009. 
VI Kvalifikācijas darba izstrādāšana, noformēšana 13.04.2009.-05.06.2009. – 8 nedēĜas  /Darba vadītāji/ 

Kvalifikācijas darba uzdevuma noformēšana 06.04.2009. 
Kvalifikācijas darba melnraksta nodošana darba vadītājiem 27.04.2009.-30.04.2009. /Darba vadītāji/ 
Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana 14.05.2009. 
Kvalifikācijas darba iesiešana līdz 03.06.2009. 
Kvalifikācijas darba nodošana E. Martemjanovai līdz 05.06.2009. 
Kvalifikācijas darba nodošana recenzentiem, darbus ved uz LLU 08.06.2009. 
Recenziju saĦemšana 12.06.2009. 
Kvalifikācijas eksāmens, kurā ietilpst arī kvalifikācijas darba aizstāvēšana 17.06.2009. – JAK 

VII Izlaidums 19.06.2009. 
VIII Brīvdienas (2 nedēĜas) 22.12.2008. – 02.01.2009. 
Direktora vietniece studiju darbā                                                                                                                    E. Martemjanova 
Ekonomikas nodaĜas vadītāja                                                                                                                          M. Grandāne 
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21.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Grāmatvedība un finanses” attīstības plāns 
 

N.p.
k. 

Veicamās darbības Izpildes termiĦš Atbildīgais 

1. Veicināt sadarbību ar profesionālām asociācijām 
un darba devējiem, lai nodrošinātu efektīvu 
atgriezenisko saiti par studiju programmas 
pilnveidošanas principiem 

1 x gadā 
informāciju dienu 
ietvaros 

Direktors 

2. Atjaunot un papildināt bibliotēkas fondus Katra studiju gada 
pirmajā un pēdējā 
Ekonomikas 
nodaĜas sēdē 
izvērtēt 
nepieciešamību 

Studiju 
programmas 
vadītāja 

3. Rast iespēju nodrošināt studiju kursu apgūšanu 
angĜu valodā 

Katrā studiju gadā 
nodrošinot vismaz 
1 lekciju 

Direktora 
vietniece studiju 
darbā 

4. Regulāri auditēt studentu patstāvīgā darba saturu 
un formas 

Ekonomikas 
nodaĜas sēdē 
izvērtēt jaunu 
mācīšanās metožu 
pielietošanu 

Studiju 
programmas 
vadītāja 

5. Veikt ikgadēju studiju programmas īstenošanas 
novērtēšanu 

Katru gadu līdz 
15.06. 

Studiju 
programmas 
vadītāja 

6. Veicināt akadēmiskā personāla pedagoăisko un 
profesionālo pilnveidi 

Līdzdalība dažādu 
institūciju rīkotos 
semināros 

Direktora 
vietniece studiju 
darbā 

7. Līdzdarboties akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanas un pilnveidošanas 
stratēăiskā plāna izstrādē un īstenošanā 

Piedalīties 
augstskolu 
organizētajos 
mācību semināros 
un kursos 

Studiju 
programmas 
vadītāja 

8. Sekmēt akadēmiskā personāla pētniecības darba 
attīstību, publikāciju izstrādi un publicēšanu 

Izvērtēt studiju 
gada laikā publicēto 
rakstu aktualitāti 
katra studiju gada 
pēdējā Ekonomikas 
nodaĜas sēdē 

Studiju 
programmas 
vadītāja 

9. Atbalstīt akadēmiskā personāla iesaistīšanos 
koledžas un citās tālākizglītības un profesionālās 
pilnveides programmās 

2011./2012.studiju 
gadā izstrādāt 
izglītības 
programmas 
attīstības projektu 

Direktora 
vietniece studiju 
darbā 

10. Paplašināt starptautisko sadarbību, veicināt 
akadēmiskā personāla, studentu mobilitāti 

2010./2011.studiju 
gadam izstrādāt 
ERASMUS 
projektu 

Studiju 
programmas 
vadītāja 

11. Turpināt līdzdalību dažādos projektos par ITK 
jaunāko sasniegumu ieviešanu studiju procesā 

Atbilstoši 
piedāvājumiem 

Studiju 
programmas 
vadītāja 
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N.p.
k. 

Veicamās darbības Izpildes termiĦš Atbildīgais 

12. Veicināt sadarbību starp līdzīgu programmu 
akadēmisko personālu 

Vismaz 1 x studiju 
gadā organizēt 
pieredzes apmaiĦu 
ar Latvijas 
augstskolām 

Direktora 
vietniece studiju 
darbā 

13. Turpināt piedalīties starptautiskās zinātniskās 
konferencēs un semināros par aktuāliem 
jautājumiem 

Atbilstoši 
uzaicinājumiem 

Ekonomikas 
nodaĜas lektori 

14. JAK lektoru un studentu pētniecisko darbu 
konferencēs plašāk iesaistīt citu valstu studentus 

1 x gadā, oktobra – 
novembra mēnesī  

Direktora 
vietniece studiju 
darbā, Studiju 
programmas 
vadītāja 
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22.pielikums. LR Grāmatvežu Asociācijas atzinums par studiju programmu 
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23.pielikums. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes atzinums 

par studiju programmu 
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24.pielikums. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas pārējo 

akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts 

 
 

1. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā „Grāmatvedība un finanses” 

studējošo personāllietas – koledžas lietvedība; 

2. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmā „Grāmatvedība un finanses” 

studējošo un absolventu aptaujas anketas – koledžas lietvedība; 

3. Koledžas normatīvie akti u.c. dokumentācija – koledžas lietvedība.  

 

 

Studiju programmas vadītāja       M. Grandāne 
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