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Studiju iespējas

par valsts budžeta līdzekļiem
IKI ik INFORMāCIJA
Laikraksts „Izglītība un Kultūra” ir apkopojis augstskolu sniegto informāciju par
studiju iespējām par valsts budžeta līdzekļiem pamatstudijās un maģistrantūras un
doktorantūras studijām pedagoģijas programmās – tā varētu būt noderīga vidusskolu absolventiem, izvēloties pamatstudijas, kā arī izglītības darbiniekiem, kuri
vēlas tālākizglītoties. Patlaban, kamēr nav
beidzies šī studiju gada otrais semestris, ne
visas augstskolas var nosaukt konkrētu budžeta vietu skaitu, ko tās piedāvās 1. kursa
studentiem, tādēļ dažu augstskolu budžeta
vietu sadalījums ir norādīts tikai pa fakultātēm vai arī sniegti provizoriski dati.

Latvijas Universitātē valsts budžeta finansētās vietas pa studiju programmām:
bioloģija (bak. pr.) – 60, datorzinātnes
(bak. pr.) – 220, programmēšana un datortīklu administrēšana (1. līm. pr.) – 40,
e-biznesa un loģistikas vadības sistēmas
(prof. bak. pr.) – 4, ekonomika (bak. pr.) –
33, starptautiskās ekonomiskās attiecības
(prof. bak. pr.) – 3, starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (bak. pr.) –
6, vadības zinības (bak. pr.) – 46, fizika
(bak. pr.) – 60, matemātika (bak. pr.) – 30,
matemātiķis statistiķis (prof. bak. pr.) –
60, optometrija (bak. pr.) – 30, ģeogrāfija

(bak. pr.) – 35, ģeoloģija (bak. pr.) – 15,
vides zinātne (bak. pr.) – 35, angļu filoloģija (bak. pr.) – 25, Āzijas studijas
(bak. pr.) – 22, baltu filoloģija (bak. pr.) –
40, franču filoloģija (bak. pr.) – 12, klasiskā
filoloģija (bak. pr.) – 22, krievu filoloģija
(bak. pr.) – 45, kultūras un sociālā antropoloģija (bak. pr.) – 10, moderno valodu
un biznesa studijas (bak. pr.) – 7, somugru studijas (bak. pr.) – 10, vācu filoloģija
(bak. pr.) – 17, tiesību zinātnes (bak. pr.) –
55, dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs (prof. bak. pr.) – 45, ķīmija
(bak. pr.) – 70, ārstniecība (2. līm. pr.) – 50,
farmācija (bak. pr.) – 15, māszinības (prof.
bak. pr.) – 15, psiholoģija (bak. pr.) – 10,
psiholoģija (prof. bak. pr.) – 13, sociālais
pedagogs (prof. bak. pr.) – 7, angļu valodas skolotājs (prof. bak. pr.) – 7, informātikas un programmēšanas skolotājs (prof.
bak. pr.) – 7, kulturoloģijas skolotājs (prof.
bak. pr.) – 7, latviešu valodas un literatūras skolotājs (prof. bak. pr.) – 7, mājturības
un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs
(prof. bak. pr.) – 7, pirmsskolas skolotājs
(prof. bak. pr.) – 7, sākumizglītības skolotājs (prof. bak. pr.) – 7, sporta skolotājs
(prof. bak. pr.) – 7, vācu valodas skolotājs
(prof. bak. pr.) – 7, vizuālās mākslas skolotājs (prof. bak. pr.) – 7, informācijas pārvaldība (bak. pr.) – 25, komunikācijas zinātnes
(bak. pr.) – 25, politikas zinātne (bak. pr.) –

25, socioloģija (bak. pr.) – 25, teoloģija un
reliģiju zinātne (bak. pr.) – 30, filozofija
(bak. pr.) – 30, vēsture (bak. pr.) – 60.

Rīgas Tehniskajā universitātē valsts
budžeta finansētās vietas pa fakultātēm
un filiālēm: Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte – 20, Būvniecības fakultāte – 282, Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte – 371, Enerģētikas
un elektrotehnikas fakultāte – 213, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte – 272, Inženierekonomikas un vadības
fakultāte – 158, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte – 229, Transporta un
mašīnzinību fakultāte – 334, Daugavpils
filiāle – 122, Liepājas filiāle – 99, Ventspils
filiāle – 34, Cēsu filiāle – 32.
Rīgas Stradiņa universitātē valsts budžeta finansētās vietas pa studiju programmām: medicīna – 212, zobārstniecība – 24,
farmācija – 30, fizioterapija – 36, ergoterapija – 12, ortozēšana protezēšana – 12,
uzturs – 12, audiologopēdija – 24, māszinības (pēc vidusskolas) – 12, māszinības
(pēc medicīnas koledžas) – 84, vecmāte –
12, sabiedrības veselība – 24; Liepājas filiālē – ārstniecība (ārsta palīga kvalifikācija, 1. līm. pr.) – 36, ārstniecība (vecmātes
kvalifikācija, 1. līm. pr.) – 12, māszinības
(1. līm. pr.) – 36.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē

valsts budžeta finansētās vietas pa studiju
programmām: lauksaimniecība – 80, ekonomika – 50, lauksaimniecības inženierzinātne – 70, lauksaimniecības enerģētika – 20,
mašīnu projektēšana un ražošana – 25, veterinārmedicīna – 50, būvniecība – 60, zemes
ierīcība – 30, vide un ūdenssaimniecība – 35,
ainavu arhitektūra un plānošana – 25, pārtikas zinības – 20, pārtikas produktu tehnoloģija – 45, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība – 35, mežzinātne – 25, mežinženieris – 25, kokapstrāde – 50, datorvadība un
datorzinātne – 50, informācijas tehnoloģijas
ilgtspējīgai attīstībai – 25.

Daugavpils Universitātē valsts budžeta
finansētās vietas pa studiju programmām
(provizoriskie dati): pamatizglītības skolotājs – 16, pirmsskolas skolotājs – 16, sporta
skolotājs – 16, datordizains – 20, mākslas menedžments – 11, mūzika – 16, angļu filoloģija – 70, latviešu filoloģija – 15, krievu filoloģija – 15, vācu filoloģija – 15, Austrumeiropas
kultūras un biznesa sakari – 15, vēsture – 20,
ekonomika – 15, psiholoģija – 15, tiesību zinātne – 15, bioloģija – 40, fizika – 20, ķīmija – 20, matemātika – 18, datorzinātnes – 23,
informācijas tehnoloģijas – 30, fizioterapija –
18, vides zinātne – 40.
Turpinājums 15. lpp. 

BULDURU DĀRZKOPĪBAS
VIDUSSKOLA

2014./2015. m. g. uzņems
izglītojamos šādās kvalifikācijās:
ar pamatizglītību, mācību ilgums – 4 gadi:

 veterinārārsta asistents
 viesnīcu pakalpojumu speciālists
 ēdināšanas pakalpojumu
speciālists, pavārs
 celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķis
 automehāniķis

ar vidējo izglītību, mācību ilgums – 1 gads:
 pavārs, konditors
 kokapstrādes iekārtu operators

ar vidējo izglītību, mācību ilgums – 1,5 gadi:

R
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 celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķis
 veterinārārsta asistents
 viesnīcu pakalpojumu speciālists
 SPA speciālists
Ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja
tiesības un cita veida transporta
vadītāja tiesības.
Tehnikumā ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Izglītojamie saņem stipendiju
LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Adrese: Kalnamuiža 10,
Smiltenes pag., Smiltenes novads
Tālrunis: 64707657,
www.smiltenestehnikums.lv

Nāciet mācīties un iegūstiet kvalitatīvu,
uz radošumu orientētu profesionālo izglītību
nozaru vadošo speciālistu vadībā!
Ar 9 klašu izglītību klātienē,
mācību ilgums 4 gadi, valsts finansētas izglītības
programmas, un kļūsti par kvalificētu:
• Dārzkopība – dārznieku
• Dārzu un parku kopšana – parka dārznieku
• Floristikas pakalpojumi – floristikas speciālistu
• Ēdināšanas pakalpojumi – ēdināšanas
pakalpojumu speciālistu
• Viesnīcu pakalpojumi – viesnīcu
pakalpojumu speciālistu
Ar 12 klašu izglītību klātienē,
mācību ilgums 1 gads un 6 mēneši, ESF finansētas
izglītības programmas, un kļūsti par kvalificētu:
Jauniešiem līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot).
Ja iepriekš apgūta profesionālās izglītības programma,
tad mācības šajās programmās var uzsākt gadu pēc
iepriekšējās kvalifikācijas iegūšanas brīža.
• Stādu audzēšana – dārzkopi stādu audzētāju
• Dārzu un parku kopšana – parka dārznieku
• Viesnīcu pakalpojumi – viesnīcu
pakalpojumu speciālistu
• Ēdināšanas pakalpojumi – ēdināšanas
pakalpojumu speciālistu
• Restorānu pakalpojumi – bārmeni
Uzņemšana 2014./2015. mācību gadam – 31. jūlijā, 2014
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010,
tālrunis/fakss: +3716775313, e-pasts: bulduri@bulduri.lv,
mājaslapa www.bulduri.lv
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Profesionālā rehabilitācija –
veiksmīgs solis karjeras attīstībā
Pirmais
profesionālās
rehabilitācijas solis ir profesionālās piemērotības noteikšana. Aiz sarežģīta termina slēpjas viegli saprotams
process – personām ar invaliditāti vai prognozējamu
invaliditāti valsts apmaksā
speciālistu konsultācijas un
dažādus testus, lai palīdzētu
izvēlēties piemērotāko izglītības programmu. Protams,
svarīgas ir arī katra individuālās vēlmes, veselības stāvoklis un iepriekšējās zināšanas.
Profesionālās piemērotības
noteikšanas process ilgst līdz
10 dienām, kuru laikā bez
maksas tiek nodrošināta arī
ēdināšana, dzīvošana dienesta viesnīcā (ja nepieciešams)
Jūrmalā un surdotulkošana
personām ar dzirdes traucējumiem. Noslēgumā katram
pretendentam tiek sniegtas

FOTO: SIVA

Profesionālā rehabilitācija ir valsts apmaksāts
pakalpojums personām ar
invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, lai veicinātu iekļaušanos darba tirgū,
un to nodrošina Sociālās
integrācijas valsts aģentūra
(SIVA) Jūrmalā.

SIVA koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas mācību telpas ir mūsdienīgas un
pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
rekomendācijas par piemērotāko izglītības programmu
skolā vai koledžā.

Vairāk nekā 15
izglītības programmu

Lai apgūtu vēlamo profesiju, pārkvalificētos vai

pilnveidotu
profesionālās zināšanas un prasmes,
SIVA koledža un Jūrmalas
profesionālā
vidusskola
piedāvā vairāk nekā 15 izglītības programmu, piemēram, informācijas tehnoloģijas, cilvēku resursu

vadība, ēdināšanas pakalpojumi, grāmatvedība un
citas. Lielākā daļa izglītības programmu iekļauj arī
praksi, ko palīdz organizēt
SIVA atbalsta personāls.
Personām ar invaliditāti
un prognozējamu inva-

liditāti mācības apmaksā
valsts, pārējiem izglītības
programmas
pieejamas
par maksu.
Mācoties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai
studējot koledžā, personām
ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti valsts
apmaksā ne tikai izglītības
programmu, bet arī nodrošina speciālistu (piemēram, ārsta, psihologa,
ergoterapeita u. c.) konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicinošas
procedūras, autovadīšanas
apmācības, cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem –
surdotulkošanu sadarbībā
ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī dzīvošanu
dienesta viesnīcā un ēdināšanu.
Pieredze apliecina, ka
darba devēji novērtē un labprāt nodarbina kvalificētus
speciālistus neatkarīgi no
viņu funkcionālā stāvokļa, tāpēc valsts apmaksāta
profesionālā rehabilitācija
ir veiksmīgs solis karjeras
attīstībā.
www.siva.gov.lv

Plāno iegūt
maģistra grādu

Laura Spridzāne,

LU Sociālo zinātņu
fakultātes studente:
„Mācības SIVA palīdzēja
apgūt ne tikai nepieciešamās
zināšanas un prasmes grāmatvedībā, bet arī kļūt patstāvīgākai, pārliecinātai par sevi
un novērtēt izglītības nozīmi
turpmākajā karjerā. Ļoti pozitīvi vērtēju praksi mācību
ietvaros, kas palīdzēja iegūt
reālu darba pieredzi, kuras
trūkst daudziem jauniešiem.
Šobrīd gatavojos aizstāvēt
bakalaura darbu, bet nākotnē plānoju apvienot darbu ar
studijām maģistrantūrā.”

Praktikantiem
svarīga motivācija

Vilnis Lācis,

SIA „Ervitex” direktors:
„Labprāt aicinām studentus praksē neatkarīgi
no tā, vai ir invaliditāte
vai tās nav, nozīmīgākā ir
vēlme pilnveidot zināšanas profesijā. Studente no
SIVA bija zinoša un motivēta, tāpēc spēja pilnībā
iesaistīties grāmatvedības
darbā.”

Studiju iespējas par valsts budžeta līdzekļiem
Turpinājums no 14. lpp.

Maģistrantūras studiju programmas skolotāju izglītības un izglītības zinātnes jomā: bioloģijas un ķīmijas
skolotājs – 5, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs – 5, fizikas
un matemātikas skolotājs – 5, matemātikas un informātikas skolotājs – 7, latviešu valodas un literatūras skolotājs – 6, krievu valodas un literatūras skolotājs – 5, angļu
valodas un otrās svešvalodas skolotājs – 10, vācu valodas
un otrās svešvalodas skolotājs – 5, vēstures un kultūras
vēstures vai sociālo zinību skolotājs – 8, vizuālās mākslas, audiovizuālās mākslas skolotājs – 5, karjeras konsultants – 11, izglītība (profesionālais maģistrs izglītībā) –
10, mūzika – 7, māksla – 6, tulks – 25, starpkultūru attiecības – 8, filoloģija – 30, ekonomika – 6, psiholoģija – 5,
vēsture – 8, kultūras vēsture un teorija – 9, bioloģija – 15,
fizika – 8, matemātika – 13, datorzinātnes – 10.
Doktorantūras studiju programma: pedagoģija – 2,
literatūrzinātne – 4, valodniecība – 2, ekonomika – 3,
psiholoģija – 3, bioloģija – 10, matemātika – 2, cietvielu
fizika – 5.

Liepājas Universitātē valsts budžeta vietu provizoriskais sadalījums uzņemšanai pamatstudijās: logopēdija un skolotājs – 22, dizains, fotomāksla, jauno mediju māksla – 15, Eiropas valodu un kultūras studijas
(3 un 4 gadi), baltu filoloģija un kultūra – 37, biznesa
organizācijas vadība, komunikācijas vadība, kultūras
vadība – 17, fizika, matemātika, matemātika, fizika un
datorzinātnes – 18, datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas, mehatronika – 42, sociālais darbinieks – 15, tūrisma vadība un rekreācija – 15, vides un atjaunojamo
energoresursu pārvaldība un inženierija – 10.
Rēzeknes Augstskolā valsts budžeta finansētās vie-

tas studiju programmās (uzņemšanai ar vidējo izglītī-

bu): vadības zinātne (bak. pr.) – 9, ekonomika (2. līm.
prof. pr.) – 16, uzņēmējdarbība (2. līm. prof. pr.) – 16,
filoloģija (bak. pr.) – 20, vēsture (bak. pr.) – 20, tiesību
zinātne (prof. bak. pr.) – 30, programmēšanas inženieris
(2. līm. prof. pr.) – 30, mehatronika (2. līm. prof. pr.) –
25, elektroniskā komercija (2. līm. prof. pr.) – 20, vides
inženieris (2. līm. prof. pr.) – 20, būvniecība (1. līm.
prof. pr.) – 35, pamatizglītības skolotājs sākumskolā
(2. līm. prof. pr.) – 12.
Valsts budžeta finansētās vietas maģistra, doktora un otrā līmeņa studiju programmās (uzņemšanai
ar augstāko izglītību): mājturības / mājsaimniecības
un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs – 12, svešvalodas (angļu vai vācu valodas) skolotājs – 10, sociālais
pedagogs – 12, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs – 10, pedagoģija (akad. maģ. pr.) – 8, speciālā pedagoģija (prof. maģ. pr.) – 8, karjeras konsultants (prof.
maģ. pr.) – 8.

Vidzemes Augstskolā valsts budžeta finansētās vietas
1. līmeņa profesionālajās studiju programmās: informācijas tehnoloģijas – 25, koka ēku celtniecība un ekobūves – 15, mehatronika – 15; profesionālajās bakalaura
studiju programmās: biznesa vadība – 8 (2 no šīm budžeta vietām piešķirs tikai uz 2014. gada rudens semestri),
informācijas tehnoloģijas – 50, komunikācija un sabiedriskās attiecības – 9, mediju studijas un žurnālistika –
10, pārvaldība un inovācijas – 10, tūrisma organizācija
un vadība – 21 (9 no šīm budžeta vietām piešķirs tikai
uz 2014. gada rudens semestri), tūristu gids – ceļojumu
un pasākumu organizators – 22 (10 no šīm budžeta vietām piešķirs tikai uz 2014. gada rudens semestri).
Ventspils Augstskolā valsts budžeta vietu sadalījums
pamatstudijām: biznesa vadība (bak. pr.) – 40, datorzinātnes (bak. pr.) – 55, elektronika (bak. pr.) – 40, tul-

košana angļu–latviešu–krievu / vācu valoda (bak. pr.) –
40, tulkošana vācu–latviešu–krievu / angļu valoda
(bak. pr.) – 10.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā valsts budžeta vietu sadalījums: izglītības un sporta darba speciālists
(1. līm. prof. pr.) – 15, sporta zinātne (prof. bak. pr.), iegūstot divas profesionālās kvalifikācijas: sporta skolotājs, sporta veida vecākais treneris, vadītājs (menedžeris) sporta jomā, rekreācijas speciālists, – 150, sporta
zinātne (maģ. pr.), iegūstot sporta skolotāja vai sporta
veida vecākā trenera, vai vadītāja (menedžera) sporta
jomā, vai rekreācijas speciālista profesionālo kvalifikāciju, – 40, sporta zinātne (akad. dokt. pr.) – 5.
Latvijas Jūras akadēmijā īstenotajās studiju programmās ir 20 budžeta vietu katrā specialitātē: kuģa
vadīšana, kuģa mehānika, kuģa elektroautomātika. Studiju programmā „Ostu un kuģošanas vadība” budžeta
vietu nav.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 1. kursā
valsts finansētajās studiju vietās profesionālajās bakalaura studiju programmās plānots uzņemt vidēji 66 studentus, profesionālajās un akadēmiskajās maģistra studiju programmās – vidēji 48 maģistrantus, akadēmiskajā doktora studiju programmā – vidēji 4 doktorantus.
Latvijas Mākslas akadēmijā par valsts budžeta līdzekļiem bakalaura studiju programmās šogad, līdzīgi
kā pērn, uzņems 134 studentus: vizuālā māksla – 32, vizuāli plastiskā māksla – 16, audiovizuālā mediju māksla – 22, dizains – 35, mākslas zinātne – 17; Latgales filiālē (māksla) – 12. Ja pieteikumu skaits apakšnozarēs
būs citāds nekā 2013. gadā, tad atbilstoši konkursam, iespējams, var mainīties konkrētās apakšnozares budžeta
vietu skaits.
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Mazsalacas vidusskola sadarbosies
ar Ogres Valsts tehnikumu
IK IK informācija
Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, Mazsalacas vidusskolas direktore Zaiga Ivana un Ogres
Valsts tehnikuma direktore

Ilze Brante 19. maijā Izglītības un zinātnes ministrijā
(IZM) parakstīja līgumu
par sadarbību profesionālās
izglītības programmu īstenošanā, tādējādi paplašinot
profesionālās izglītības pieejamību reģionos.

„Pārmaiņas būs iespējamas tikai tad, ja ir cilvēki,
kuriem ir enerģija, vēlme un
redzējums, kā kopīgi darboties, meklēt sadarbības
partnerus, kas ir spējīgāki,”
sacīja IZM valsts sekretāre
Sanda Liepiņa, aicinot arī

citus kompetences centrus
apsvērt iespējas sadarboties
ar vidusskolām.
IZM Izglītības departamenta direktore Evija
Papule akcentēja, ka šāda
sadarbība ar profesionālās
izglītības kompetences centru ļaus stiprināt vidusskolas ar mazu skolēnu skaitu,
piedāvājot tajās gan vispārējās izglītības programmas, gan arī profesionālās
izglītības programmas.
Abām izglītības iestādēm
un pašvaldībai sadarbojoties, ar šā gada 1. septembri
skolēniem tiks piedāvātas
profesionālās
izglītības
programmas, kurās tiks
īstenotas darba vidē balstītas mācības. Šī pagaidām ir
pirmā šāda veida sadarbība
starp izglītības iestādēm.
Mazsalacas vidusskolas
direktore atzīst, ka sadarbības rezultāti būs redzami
pēc pirmā mācību gada.
Profesionālās
izglītības
programmās skolēni apgūs
vispārējās vidējās izglītības
mācību priekšmetus Mazsalacas vidusskolā, bet praksē
dosies pie vietējiem novada uzņēmējiem, ar kuriem
jau ir noslēgts sadarbības
līgums un kuri ir izteikuši
vēlmi un interesi sagatavot
uzņēmumam nepieciešamo
darbaspēku. Ogres Valsts
tehnikums nodrošinās profesijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi,
kā arī metodisko atbalstu.
Z. Ivana sacīja, ka ieguvēji
no profesionālo programmu īstenošanas Mazsalacas vidusskolā būs skolēni
un viņu ģimenes, jo apgūt
izglītību tuvāk dzīvesvietai būs arī lētāk. Savukārt
skolā, iespējams, pieaugs

3URIHVLRQƗOƗVL]JOƯWƯEDVNRPSHWHQFHVFHQWUV

skolēnu skaits, bet vietējie
uzņēmēji iegūs kvalificētus
darbiniekus atbilstoši savām vēlmēm.
Ogres Valsts tehnikuma
direktore I. Brante minēja,
ka kopīgā sadarbībā iecerēts īstenot trīs izglītības
programmas četru gadu
garumā, tajās notiks darba
vidē balstītas mācības un
sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem.
Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs H. Rokpelnis norādīja
uz tendenci, ka pēdējos gados novadā liela daļa 9. klases beidzēju izvēlas iegūt
profesionālo izglītību. Tādēļ
pašvaldība atbalsta iespēju
iegūt profesionālo izglītību
arī Mazsalacas vidusskolā.
H. Rokpelnis sacīja, ka patlaban ir skaidrs sadarbības

modelis, kādā veidā novada un reģiona skolēni var
iegūt profesionālo izglītību
pietuvināti dzīvesvietai.
Lai tuvinātu profesionālo izglītību darba tirgus vajadzībām, jau šajā mācību
gadā vairākas profesionālās
izglītības iestādes, tostarp
Ogres Valsts tehnikums,
īsteno duālās sistēmas elementu ieviešanu, paredzot
ciešu teorētisko mācību un
reālās darba vides sasaisti. Tādējādi iesaistītajiem
audzēkņiem ir iespējams
veiksmīgāk apgūt darba tirgū vajadzīgās prasmes un
kompetences, kā arī nepieciešamās teorētiskās zināšanas, savukārt uzņēmums,
iesaistoties šāda mācību
modeļa īstenošanā, var sagatavot darbiniekus atbilstoši savām vajadzībām.

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža
Jēkabpils Agrobiznesa
koledža

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201,
tālr.: 65231726, fakss: 65231917,
e-pasts: koledza@jak.lv,www.jak.lv

2014./2015. m. g. uzņems izglītojamos
šādās kvalifikācijās:
Profesionālās augstākās izglītības nodaļa
 Mārketings un inovācijas
(studiju ilgums 2 gadi,
nepilna laika studijas 2,5 gadi)
 Grāmatvedība un finanses
(studiju ilgums 2 gadi,
nepilna laika studijas 3 gadi)
 Komercdarbība
(nepilna laika studijas 2,5 gadi)
 Datorsistēmu un datortīklu
administrēšana
(studiju ilgums 2 gadi,
nepilna laika studijas 2,5 gadi)
 Namu pārvaldīšana
(nepilna laika studijas 2,5 gadi)

Pilna laika studijas – BEZ MAKSAS!
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Mācības tiek īstenotas klātienē, f Grāmatvedis
f Komercpakalpojumu
NǋDǟCVJMHVNTHBEJ
darbinieks
*FHǼTUQSPGFTJPOǋMPWJEǖKPJ[HMǟUǟCV
f Transporta pārvadājumu
"650/0%"Ʀ"
komercdarbinieks
f Automehāniķis
f Klientu apkalpošanas
%"5035&)/*,"4/0%"Ʀ"
speciālists
f Programmēšanas tehniķis
f Loģistikas darbinieks
f Datorsistēmu tehniķis
#BMWVUFSJUPSJǋMǋTUSVLUǼSWJFOǟCB
,0,"1453Ɗ%&4/0%"Ʀ"
f Komercpakalpojumu
f Koka izstrādājumu
darbinieks
ražošanas tehniķis
ƣƟ.*ƣ6&-&,53*ƣ6/0%"Ʀ"
f Mēbeļu galdnieks
Krāslavas teritoriālā struktūrvienība f Ķīmijas tehniķis
f Elektrotehniķis
f Koka izstrādājumu
ražošanas tehniķis
#BMWVUFSJUPSJǋMǋTUSVLUǼSWJFOǟCB
f Elektrotehniķis
."ÀƟ/#Ƽ7&4/0%"Ʀ"
f Mašīnbūves tehniķis
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f Iespieddarbu noformējuma
speciālists
f Poligrāfijas ražošanas tehniķis
f Ofseta iespiedējs
f Iespieddarbu apstrādes
speciālists
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9. KLAŠU ABSOLVENTIEM:
DOKUMENTU IESNIEGŠANA
no 16.06.2014.

ATVĒRTO DURVJU DIENA
11. jūnijā
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f Dzelzceļa transporta
Mācības tiek īstenotas klātienē,
NǋDǟCVJMHVNT HBEJ*FHǼTU
pārvadājumu organizācijas un
QSPGFTJPOǋMǋTLWBMJöLǋDJKBTMǟNFOJ
kustības drošības tehniķis
f Lokomotīvju saimniecības
"650 %"5035&)/*,"4 
tehniķis
%;&-;$&Ʀ/*&,6 10-*(3Ɗ'*+"4 
f Dzelzceļa transporta autoƣƟ.*ƣ6&-&,53*ƣ6
mātikas, telemehānikas un
&,0/0.*,"46/#*30+"/0%"ƦƊ4
sakaru tehniķis
"1(Ƽ45"."+Ɗ441&$*"-*5Ɗ5ƕ4

/PHBEBTFQUFNCSB1*,$375UJFLQJFWJFOPUBT
-BJE[FTVO-JNCBäVQSPGFTJPOǋMǋTWJEVTTLPMBT

30 budžeta vietas katrā studiju programmā
Nepilna laika studiju maksa EUR 555 gadā,
maksājot līdz studiju uzsākšanai, vai EUR 61,20
mēnesī (EUR 612 gadā)

Dokumentus pieņem no 1. jūlija

Profesionālās vidējās izglītības
nodaļa pēc 9. klases
 Programmēšana
 Datorsistēmas
 Komercdarbība
 Grāmatvedība

Dokumentus pieņem no 16. jūnija
Mācību ilgums 4 gadi
Pirmie 25 reflektanti, kas iesnieguši dokumentus,
tiek uzņemti izglītojamo skaitā bez konkursa

