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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

 

1.1. STUDIJU VIRZIENA IEVIEŠANAS PAMATOJUMS UN PERSPEKTĪVAS 

NOVĒRTĒJUMS 

Studiju virziena Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne un tam atbilstošo studiju programmu 

ieviešanu Juridiskajā koledžā motivēja situācija darba tirgus pieprasījumā un valsts 

stratēģiskās attīstības plāni tautsaimniecības un izglītības virzienu atbalsta jomās.  

Tautsaimniecības vajadzības pēc IT speciālistiem ir fiksētas neatkarīgās 

darba piedāvājumu datu bāzēs, piemēram, Nodarbinātības valsts dienesta oficiālajā 

mājas lapā (www.nvd.gov.lv); apvienotajā darba vakanču datu bāzē lielākajām 

latvijas atbilstošajām datu bāzēm, tai skaitā vairākām ES datu bāzēm 

(www.visidarbi.lv), valsts Centrālās statistikas pārvaldes pārskatos 

(http://www.csb.gov.lv/) un dod pamatotu darba tirgus pieprasījuma norādi, ka IT 

speciālistu sagatavošana valstij ir ļoti nepieciešama un IT virziena studiju programmu 

absolventiem ir garantētas iespējas atrast darbu. 

Latvijas stratēģiskās virzība izglītības un informācijas tehnoloģiju jomu 

attīstīšanā aprakstīta vairākos valsts līmeņa normatīvajos aktos, piemēram: 

Ministru Kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojums Nr.468 “Par Informācijas 

sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”.1 

Ministru Kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr.685 “Par Zinātnes, 

tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam” 

(...nepieciešamība paaugstināt informācijas un komunikāciju risinājumu (IKT) 

attīstību un digitālā vienotā tirgus ieviešanu, tādējādi sekmējot tautsaimniecības 

izaugsmi, ..., ...Moderna un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstoša izglītības 

sistēma, kas veicina tautsaimniecības transformāciju un viedās specializācijas 

stratēģiju prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspējas un 

radošuma attīstību visos izglītības līmeņos....)2 

Ministru Kabineta 2015.gada 12.maija rīkojums Nr.244 “Par Iekļaujošas 

nodarbinātības pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam” (.... Savukārt citās izglītības 

jomās var nākties saskarties ar nepieciešamo speciālistu iztrūkumu. Visātrāk tas 

                                                
1 Par informācijas attīstības pamatnostādnēm 2014. -2020.gadam: Ministru kabineta rīkojums Nr. 468 

(14.10.2013.)//Latvijas Vēstnesis. – Nr.201 (2013, 15.oktobris) 
2 Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam”: Ministru 

kabineta rīkojums Nr.685 (28.12.2013.)//Latvijas Vēstnesis. – Nr.253 (2013, 30.decembris) 

http://www.nvd.gov.lv/
http://www.visidarbi.lv/
http://www.csb.gov.lv/


varētu izpausties dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju grupā. Ja 

netiks mainīta izglītības struktūra, līdz 2020. gadam var veidoties iztrūkums pēc 

speciālistiem ar augstāko izglītību inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, ...).3 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare (IKT) ir piedzīvojusi 

strauju izaugsmi gan pasaulē, gan Latvijā. Nozarē pēc Ekonomikas ministrijas datiem 

pēdējos gados ir ražojusi 3,3% no Latvijas IKP; gandrīz 100 miljonos ir mērāms 

ikgadējais eksporta apjoms. Valdības deklarācijā IKT nozare ir atkārtoti noteikta par 

valsts prioritāti. 

2013. gadā Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas 

(LIKTA) veiktā pētījuma prognozes liecina, ka 2020. gadā Latvijā būs nepieciešami 

vēl līdz 4,5 tūkstošiem šīs nozares speciālistu. 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm turpmākajos gados vislielākās 

problēmas atrast darbu būs iedzīvotājiem, kuriem nav profesionālās kvalifikācijas.4  

ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” ietvaros 

veiktā „Detalizēta darbaspēka un darba tirgus pētījuma tautsaimniecības sektoros” 

rezultāti liecina, ka darbaspēka nodrošinājums attiecībā pret informāciju tehnoloģiju 

speciālistu darba vietām nav pietiekams. 

Viedās specializācijas jomas – „Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas” ekosistēmas analītiskajā aprakstā5 ir uzsvērts, ka informācijas un 

komunikāciju jomā ir akūta nepietiekamība un aizvien pieaugošs pieprasījums pēc 

dažāda kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem IT izstrādē un pakalpojumu sniegšanā, 

izglītībā un zinātnē; Informācija tehnoloģijām ir ļoti nozīmīga loma ilgtspējīgas 

attīstības veicināšanas dažādos aspektos, bet jo īpaši zināšanau sabiedrības veidošanā. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam informācijas pieejamību un 

prasmes to izmantot, liela nozīme ir visiem informātikas izglītības līmeņiem. 

Juridiskā koledža (turpmāk tekstā – JK) izstrādājot stratēģiju 2013.-2018. 

gadam6, to cieši saista ar izglītības un tautsaimniecības attīstības tendencēm Latvijā. 

Tajā definēta koledžas vīzija, misija, pamatvērtības, stratēģiskie mērķi un uzdevumi, 

kas vērsti uz jaunu, darba tirgū pieprasītu, studiju programmu atvēršanu. JK īsteno 

                                                
3 Par iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnēm 2015. – 2020.gadam: Ministru kabineta rīkojums 
Nr.244 (12.05.2015)// Latvijas Vēstnesis. – Nr.93 (2015, 14.maijs) 
4 Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.apstiprināšanu. Latvijas Republikas Saeimas 

paziņojums (22.05.2014.)//Latvijas Vēstnesis. – Nr.103 (2014, 29.maijs) 
5Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.  

http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/kart%C4%93jums/IZMzino_pielikumsNr10_120416.pdf 
6 Stratēģija. http://www.jk.lv/datorsistemas 

http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/kart%C4%93jums/IZMzino_pielikumsNr10_120416.pdf


Boloņas procesa vadlīnijas7 par augstākās izglītības pakāpenību un starptautisku 

saskaņotību (atzīstamību). Koledžas darbība vērsta uz starptautiskas akreditācijas 

iegūšanu ar mērķi realizēt koledžas stratēģiju ceļā uz Izcilības modeli kvalitātes 

nodrošināšanā un starptautisku atpazīstamību.  

Ņemot vērā iepriekšminētos apsvērumus, iespējas izveidot atbilstošu 

materiāli tehnisko bāzi un piesaistīt atbilstošu akadēmisko personālu, Juridiskā 

koledža uzsāk realizēt informāciju tehnoloģiju speciālistu sagatavošanas studiju 

programmas.  

1.2. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 

Plānojot studiju virziena ieviešanu un atbilstošu studiju programmu 

realizācijas uzsākšanu, koledža veica vispusīgu situācijas novērtējumu,  iespējamās 

sadarbības partneru un mērķauditorijas prasību noskaidrošanu. Studiju virziena mērķi 

un uzdevumi tiek formulēti saskaņā ar koledžas stratēģijā noteiktajiem mērķiem un 

uzdevumiem8, Noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu9 izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas plānotās aktivitātes 

koledžas posma izglītības kvalitātes nodrošināšanā, darba devēju prasības speciālistu 

sagatavošanā, iespējamo studējošo sagatavotību un motivāciju. 

Studiju virziena mērķis ir sagatavot speciālistus profesionālai darbībai 

informācijas tehnoloģiju nozarē, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu 

apguves kopumu, lai sagatavotu studentu atbilstoši datorsistēmu, datortīklu 

administratora kvalifikācijas prasībām.  

Studiju virziena uzdevumi: 

1) nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu 

datorsistēmu un datortīklu administrēšanā un programmēšanā, atbilstoši ceturtajam 

profesionālās kvalifikācijas līmenim; 

2) nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu 

absolventiem pēc programmas apgūšanas veiksmīgi integrēties darba tirgū; 

3) nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, iesaistot studiju 

darbā vieslektorus, kuri varētu dalīties savā praktiskajā pieredzē; 

                                                
7 Bologna Declaration. http://www.ehea.info/cid100210/ministerial-conference-bologna-1999.html 
8 Stratēģija. www.jk.lv/datorsistemas 
9 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu: Ministru kabineta noteikumi 

Nr.141 (20.03.2001.)//Latvijas Vēstnesis. – 54 (2001, 4.aprīlis) 



4) veidot studiju procesu tā, lai veicinātu studentu pašizglītību un 

iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos un kvalifikācijas līmeņa 

paaugstināšanā. 

 

Studiju virzienā, atbilstoši noteiktajiem attīstības pamatprincipiem, plānots 

realizēt vienu 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 

„Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” ar profesionālo 

kvalifikāciju – datorsistēmu un datortīklu administrators. Studiju programma ar 

kvalifikāciju Datorsistēmu un datortīklu administrēšana realizācija tiek uzsākta 

2013.gadā. Studiju programmas mērķis un uzdevumi atbilst ES Kvalifikācijas Eiropas 

izglītības telpā pamatnostādnēm un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūiras (EQF) 

5.līmenim10.  

 

  

                                                
10 European Qualification Framework. https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 



1.3. STUDIJU VIRZIENA SVID ANALĪZE 

Studiju virziena Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne ieviešanas un attīstības nodrošināšanai 

JK veic tās stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi. Analīze tiek veikta jau 

gatavojoties ieviest studiju virzienu un studiju programmu realizācijas gaitā tā tiek 

regulāri aktualizēta. Analīzes izstrādē tiek iesaistīti gan koledžas administrācija, darba 

devēji, sadarbības partneri, akadēmiskais personāls, studējošie un absolventi, notiek 

konsultācijas ar IZM augstākās izglītības attīstības plānošanas speciālistiem. SVID 

analīzes rezultāti tiek ņemti vērā plānojot aktivitātes nakamajam pārskata periodam. 

No koledžas puses atkarīgās SVID analīzes vājās puses un draudi tiek pārplānotas kā 

nākotnes iespējas. 

Tabula Nr.1 

Studiju virziena Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Iespēja iegūt kvalificētu, darba tirgū 

pieprasītu, noderīgu izglītību 

salīdzinoši īsā laikā (2-2,5 gados) 

1. Studentiem nav pietiekama 

informācija un izpratne par normatīvo 

aktu prasībām, attiecībā uz iegūstamās 

kvalifikācijas prasībām darba 

pienākumu veikšanai 

2. Teorētisko un praktisko zināšanu 

apguve cieši saistīta ar praktisko un 

pētniecisko darbu, regulāras 

konferences un publikācijas 

2. Nepietiekama studentu mobilitāte un 

iesaiste studijām ārzemju augstskolās 

3. Laba sadarbība ar potenciālajiem 

darba devējiem 

3. Nepietiekams darbs līdzekļu piesaistē 

JK no ES fondiem 

4.  Daudz gados jaunu un perspektīvu 

docētāju  

4.  Studējošajiem zema maksātspēja un 

motivācija augstākiem studiju 

rezultātiem 

5. Laba sadarbība ar profesionālajām 

biedrībām un organizācijām 

5. Nepietiekami efektīva studiju 

programmas reklāma un nepietiekama 

sadarbība ar vidusskolām 

6. Plašas, labiekārtotas telpas un 

iespējas nodrošināt studentiem 

dienesta viesnīcu un ēdināšanas 

pakalpojumus 

6.Studentu nepietiekamais svešvalodu 

zināšanu līmenis, ierobežo kvalificētu 

ārvalstu speciālistu piesaisti 

Iespējas Draudi 

1. Paplašināt sadarbību ar ārvalstu un 

Latvijas augstskolām 

1. Studentu sociālā nenodrošinātība, kas 

liek tiem strādāt nesamērīgi lielu slodzi 

2. Piesaistīt docētājus mācību grāmatu 

un mācību metodisko līdzekļu 

sagatavošanai un izdošanai, dalībai 

zinātniski pētnieciskajās konferencēs. 

2. Disproporcija augstākās izglītības 

jomā starp studējošo skaitu un plašo 

piedāvājumu, ņemot vērā kraso 

iedzīvotāju skaita un maksātspējas 

mazināšanaos valstī 



3. Palielināt studējošo skaitu, 

uzlabojot reklāmu par studiju 

iespējām. 

3. Darba attiecību saglabāšana ar 

docētāju, pieprasot augstu darba kvalitāti 

4. Sagatavot projektu pieteikumus un 

piedalīties studiju virzienam 

atbilstošajos projektu konkursos 

4. Nodrošināt iespējas docētājiem un 

studentiem pilnveidot svešvalodu 

zināšanas 

3 Mūsdienīgas un augstvērtīgas 

tehniskas izmantošanas nodrošināšana, 

palielina studiju procesa pašizmaksu 

5. Aktivizēt docētāju iesaistīšanos 

profesionālajās asociācijās, veicināt 

starptautisko sadarbību, meklēt 

iespējas programmas studentu 

praksēm Eiropas valstīs 

4. Nestabilā darba tirgus dēļ docētāji 

uzņemas lielu darba slodzi ārpus 

koledžas 

1.4. STUDIJU VIRZIENA PĀRVALDĪBAS STRUKTŪRA 

Juridiskajā koledžā tiek realizētas 6 studiju programmas četros studiju 

virzienos: Vadība; Administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība; Tiesību 

zinātne; Ekonomika; Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne. 

Studiju procesa organizēšanā un vadīšanā iesaistīta visa koledžas 

administrācija: koledžas direktors, direktora vietnieks mācību darbā un direktora 

vietnieks administratīvajā darbā. Studiju virziena direktori organizē un vada studiju 

procesu atbilstošajā studiju virzienā. Filiālēs (Gulbene, Liepāja, Valmiera, Ventspils) 

studiju procesa organizēšanu nodrošina filiāles vadītājs. 

Studiju virziena Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne direktors, organizējot studiju procesu, 

sadarbojas ar citu studiju virzienu direktoriem un administrāciju, plāno efektīvāku 

resursu izmantošanu, docētāju un telpu noslogojumu. Virziena direktors sadarbojās ar 

nozares uzņēmumiem, prakses vietām, darba devējiem. Viņa pienākumos ir studentu 

sekmības un apmeklējumu kontrole, mācību plāna izpildes kontrole un docētāju 

sanāksmju organizēšana par studiju procesa aktualitātēm.  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

Datorsistēmu, datortīkla administrēšana un programmēšana  īstenošanā iesaistīto 

struktūrvienību darbību koordinē programmas direktors. Juridiskās koledžas 

organizatoriskās struktūras shēma/pārvaldības struktūra pievienota pielikumā Nr.1 

Studiju procesa nodrošināšanā ir iesaistītas sekojošas struktūrvienības:  

Studiju nodaļa - plāno studiju procesu (nodarbību plānojumu, docētāju darbu 

u.tt.) un uzskaita studiju sekmes; atbild par programmnodrošinājumu un tehniskajiem 



līdzekļiem; nodrošina studentus ar informāciju; piedāvā studentiem un docētājiem 

iesaistīties gan koledžas, gan Latvijas un starptautiskajos projektos u.c. 

Akadēmiskais personāls veic mācību, metodisko un zinātnisko darbu. 

Mācību darba ietvaros lasa lekcijas, vada seminārus un praktiskās nodarbības, pieņem 

pārbaudījumus, referātus, pastāvīgos darbus (t.sk. kontroldarbus u.c.), organizē 

konsultācijas, vada un recenzē kvalifikācijas darbus veic citus darba pienākumus, kuri 

saistīti ar mācību darba organizēšanu.  

Saimniecības nodaļa -  risina materiāltehniskā nodrošinājuma jautājumus. 

Bibliotēka -  nodrošina studentus un docētājus ar mācību literatūru. 

Personāla nodaļa - nodarbojas ar darba un uzņēmuma līgumu slēgšanu; veic 

darbinieku uzskaiti; veic iepazīstināšanu ar darba aizsardzības prasībām; organizē 

darbinieku nosūtīšanu kvalifikācijas celšanai, profesionālai pilnveidei un apmācībai u.c.  

1.5. KOLEDŽAS UN STUDIJU VIRZIENA FINANŠU RESURSI 

Studiju virziena realizāciju finansē un veic finanšu resursu izmantošanas 

kontroli un ilgtspēju tās dibinātājs, ievērojot Ministru kabineta11 noteikto izglītības 

programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo. Studijas koledžā ir 

par maksu. Studiju maksu un citus maksas pakalpojumu apmērus nosaka JK valde. 

Valde var lemt par studējošā atbrīvošanu no studiju maksas daļēji vai pat pilnīgi.  

Koledžas finanšu resursus veido: 

1) studiju maksa, 

2) pašu ieņēmumi. 

JK studiju programmas finansējuma avots ir studiju maksa.  

Studiju maksa un pārējie maksājumi, kas ir saistīti ar studiju procesu, ir 

noteikti koledžas Studiju apmaksas nolikumā. Studiju maksa 2016./2017.studiju gadā 

pilna laika dienas nodaļa – EUR 1224,00; pilna laika vakara nodaļa – EUR 1116,00 

studiju gadā un nepilna laika – EUR 1056,00 studiju gadā. Ar katru studējošo tiek 

noslēgts līgums par izglītības iegūšanu, kurš izstrādāts atbilstoši Studiju līgumā 

obligāti ietveramo noteikumu12 (Ministru kabineta noteikumi Nr.70, 23.01.2007) 

prasībām. 

                                                
11 Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu 

izglītojamo: Ministru kabineta noteikumi Nr.655 (02.10.2007)//Latvijas Vēstnesis. – Nr.161 (2007, 

2.aprīlis) 
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Atbilstoši Augstskolu likuma 55.panta pirmās daļas 7.punktam, studiju 

izmaksas sadalās sekojoši: 

1) Algu fonds, akadēmiskā personāla pētniecības (radošā) darbības 

nodrošināšana un   

       nodokļi – 65,8%, 

2) Nomas maksas, sakari – 15,3%, 

3) Infrastruktūras attīstība – 14,3%, 

4) Bibliotēka, elektronisko datu bāzu abonēšana – 1,1%, 

5) Reklāma – 3,3%, 

6) Studentu pašpārvalde – 0,2%, 

Viena studējošā izmaksas gadā ir aptuveni EUR 927,00 (izmaksas ir 

atkarīgas no studējošo skaita studiju programmā). 

1.6. STUDIJU VIRZIENA MATERIĀLTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

Koledžas studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantota SIA “Juridiskā koledža” 

materiāltehniskā bāze. Resursu izmantošanas kontroli un ilgtspēju nodrošina SIA 

“Juridiskā koledža”. 

Studiju procesa nodrošināšanai administrācijas un nodarbību telpas ir 

atbilstoši labiekārtotas, un aprīkotas ar nepieciešamo inventāru. IT jomas nodarbību 

telpu inventāra uzlabošana JK tiek realizēta saskaņā ar aparatūras un programmatūras 

attīstības tendencēm, jo informācijas tehnoloģijas attīstās strauji un materiāli tehniskā 

nodrošinājuma uzturēšanai un modernizācijai ir liela nozīme kvalitatīva studiju 

procesa nodrošināšanā.  

Lai nodrošinātu studiju procesu Rīgā, Juridiskā koledža, uz nomas līgumu 

pamata, izmanto Rīgas Valsts tehnikuma telpas.  

Juridiskās koledžas lasītavā ir pieejami 16 datori. Lasītava papildus tiek 

izmantota arī kā auditorija informātikas nodarbībām un konferencēm. 

Datorklases, atkarībā no specializācijas, apgādātas ar multimediju- datu 

projektoru, audio apskaņošanu, video.  

Programmēšanas studiju kursu nodrošināšanai (C++, JAVA, PHP, HTML, 

Pyton, u.c.) apguvei, ir pieejamas 352. un 353.datorklases. 

Datorklašu iekārtojums un nodrošinājums ar programmatūru ļauj organizēt 

nodarbības: 

1) IT profesionālajos studiju kursos; 



2) svešvalodu apguvē, izmantojot multimedijus; 

3) citos studiju kursos, ja tam nepieciešami datori.  

Visas nodarbību telpas ir labiekārtotas. Tajās atrodas vai nu baltās vai krīta 

tāfeles, interaktīvā tāfele, kodoskopi, datu projektori.  

Visās telpās ir pieejams bezvadu datortīkls, kas tiek intensīvi izmantots, jo 

daudzi studenti izmanto personīgos klēpjdatorus. 

Nodarbību dienās darbojas kafejnīcas. Bez tam, Juridiskās koledžas telpās 

Rīgā, ir pieejami 4 kafijas automāti. Studējošiem ir iespēja vienu reizi nedēļā 

apmeklēt sporta zāli, kuru JK nomā no Rīgas Valsts tehnikuma.  

Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Valsts tehnikumu par 

iespēja izmantot tehnikuma kopmītnes. Līdz šim visi studenti, kuri ir izteikuši vēlmi 

dzīvot kopmītnēs, ir nodrošināti ar kopmītnēm. 

Studiju procesa nodrošināšanā visas telpas ir atbilstoši iekārtotas, tehniskais 

nodrošinājums ir pietiekams. Tomēr pārskatāmā nākotnē JK plāno uzlabot un 

papildināt savu materiāli tehnisko bāzi, t.i. modernizēt to saskaņā ar tehnikas attīstības 

tendencēm, jo informāciju tehnoloģijas attīstās strauji un materiāli tehniskā 

nodrošinājuma uzturēšanai un modernizācijai ir liela nozīme. Sadarbībā ar MikroTik 

tiek realizēts projekts, kura mērķis ir bezvadu tīkla ieviešana un jaunas laboratorijas 

klases ierīkošana. 

   Studiju programmas realizācijas nodrošināšanai ir izveidota datorsistēmu un 

datortīklu aparatūras laboratorija. Tas nozīmē, ka studenti var komplektēt 

datorsistēmas, uzstādīt un konfigurēt programmatūru. Studijām tiek izmantota gan 

bezmaksas programmatūras (Gimp, Joomla, Inscape, Eclipse, Linux, Arduino u.c.), 

gan maksas (Windows, MSOffice, SharePoint, Adobe Photoshop, u.c.). Tas nozīmē, 

ka students var izveidot nelielu strādājošo sistēmu, kurā ir pieslēgti divi vai vairāki 

datori, tīkla printeris u.c. Apvienojot zināšanas, kas ir iegūtas datortīklu laboratorijas 

klasē, datorsistēmas un printeri tiek pieslēgti tīklā simulējot reālu uzņēmuma 

datorsistēmu un datortīkla darbu.  

Uz doto brīdi Juridiskajā koledžā tiek ieviesti četri jauni projekti: 

1. Bezvadu tīkla izveide Juridiskās koledžas telpās. 

2. Datortīklu laboratorijas izveide. 

3. Mikrokontrolieru programmēšanas aparatūras iegāde. 

4. Datorsistēmu laboratorijas izvede. 



 Mikrotik projekta ietvaros viens docētājs piedalās Mikrotik organizētajās 

apmācībās “Mikrotik Academy”. Pēc eksāmenu nokārtošanas un saņemot sertifikātu, 

varēs realizēt “Mikrotik Academy” apmācības programmas moduļus arī studiju kursu 

ietvaros. Studentiem būs iespēja kārtot eksāmenu un saņemt Mikrotik sertifikātu.  

 Sadarbojoties ar PIKC RVT Juridiskās koledžas studentiem jau patreiz tiek 

dota iespēja mikrokontrolieru programmēšanā. Studenti, izmantojot Arduino 

kontroliera un nepieciešamo palīgdetaļu komplektu slēdz dažāda veida shēmas, 

izveidotas pulksteņa, diožu kuba, u.c. programmas. Eksperimentējot ar šādu 

komplektu students, var izmēģināt zema līmeņa programmēšanu (Arduino, 

MakeBlock, Scrash), papildus slēdzot klāt dažādus fiziskos elementus. 

Katra studiju gada sākumā tiek sagatavots un apstiprināts materiāltehniskās 

bāzes iepirkuma plāns.  

1.7. KOLEDŽAS BIBLIOTĒKA  

Juridiskās koledžas bibliotēka ir mācību iestādes struktūrvienība, tās 

mērķauditorija - koledžas studenti, docētāji, JK darbinieki. Bibliotēkas fonds izvietots 

un lietotāju apkalpošana tiek nodrošināta arī Juridiskās koledžas filiālēs Liepājā, 

Ventspilī, Valmierā un Gulbenē. JK bibliotēka ir akreditēta likumā noteiktajā kārtībā, 

tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss (akreditācijas apliecība Nr.6., 

12.07.2005.). Pielikums Nr.3 

Bibliotēkas pamatuzdevums ir Juridiskās koledžas studiju procesa un 

zinātniskā darba nodrošināšana ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, ar aktuālu 

uzņēmējdarbības un sabiedriski – politisko informāciju, kā arī nozarei atbilstošo datu 

bāzu izmantošanu.  

Juridiskās koledžas bibliotēkai ir abonementa nodaļa, kurā studenti var 

saņemt literatūru darbam mājās un lasītava ar 45 darba vietām, 16 no tām ir 

datorizētas.  

Bibliotēkas darbībai nepieciešamo finansējumu nosaka JK dibinātāji, 

ievērojot Bibliotēku likuma un Ministru kabineta noteiktos bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvus. 2016.gadā grāmatu iegādei un periodisko 

izdevumu abonēšanai tika izlietoti EUR 5310.19 un fonds papildināts ar 290 jaunām 

grāmatām. Pavisam gada beigās bibliotēkā ir 24 238 grāmatas kopsummā par EUR 

104 627.99, bet jāatzīmē, ka 22% no visa bibliotēkas krājuma ir dāvinājumi, kas šai 

skaitā neietilpst, t.i. šobrīd uz vienu lasītāju mums ir vidēji 30.05 iespieddarbi 



(fiziskās vienības). Raugāmies, lai ikvienam īstenojamajam studiju kursam būtu 

nokomplektētas grāmatas arī svešvalodās. 

Jaunieguvumi informāciju tehnoloģiju jomā bibliotēkas fondā: Ruvalcaba Z. 

„Murach`s HTML5 and CSS3”, McGrath M. „SQL for web developers, programmers 

& students in easy steps”, McManus S. „Scratch Programming in easy steps covers 

Scratch 2.0 and Scratch 1.4”, Meloni J.C. „Microsoft PowerPoint 2013: Bible”, West 

A.W. „Practical PHP and MySQL Website Databases”, Frain B. „Responsive Web 

Design with HTML5 and CSS3: learn responsive design using HTML5 and CSS3 to 

adapt website to any browser or screen size”, u.c. 

Juridiskās koledžas apgādā regulāri tiek izdotas mācību grāmatas, kas 

paredzētas koledžā realizējamo studiju kursu apguvei, piemēram, viena no pēdējām 

izdotajām  lietišķās informātikas studiju kursā ir J. Kliedera grāmata „Datorzinības”. 

Studentu un docētāju vajadzībām koledžas bibliotēka abonē dažādu nozaru 

periodiskos izdevumus, piemēram, „Jurista vārds”, „Kapitāls”, „Latvijas Būvniecība”, 

„Bilance”, “Bilances Juridiskie Padomi”, „Ifinanses” „Izglītība un Kultūra” u.c., kā 

arī „Dienas Biznesa” abonentizdevumus (t.sk. “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata”, 

„Personāla vadība”, „Nekustamais īpašums”, „Darba likuma komentāri”) un SIA 

„Biznesa rokasgrāmata” digitālās rokasgrāmatas. Juridiskās koledžas studentiem 

piedāvājam izmantot arī Lursoft Studenta komplektu kvalifikācijas darbu izstrādes 

periodā.  

Studiju procesa nodrošinājumam izmantojam Latvijas Vēstneša portāla 

arhīvu, informācijas resursus Nozare.lv, Letonika.lv, Leta.lv, uz izmēģinājuma 

periodu ļaujam studējošajiem ieskatīties arī Kultūras informācijas sistēmu centra 

piedāvātajās ārvalstu pilnteksta datu bāzēs: CAMBRIDGE (žurnālu pilnteksta datu 

bāze juridiskajās zinātnēs), EBSCO datu bāzes paketi Academic Search Complete 

(pilnteksta dati humanitārajās un sociālajās zinātnēs), EMERALD (biznesa vadības 

informācija).  

2016.gadā abonējām Gale/Cengage Learning datu bāzes paketi, kas ietver 

vairākus studijām nepieciešamos pilnteksta publikāciju komplektus: Info Trac 

Acadenic One File (pilnteksta dati vadībzinībās, humanitārajās un sociālajās 

zinātnēs), Info Trac Acadenic Computer Database (akadēmiski pētniecisko un 

zinātnisko žurnālu raksti informāciju tehnoloģiju jomā) un Business Insights: Global 

(publikācijas par uzņēmējdarbību, statistiku, biznesa jautājumiem, personāla vadību). 

Šobrīd izmantojam Project Muse (130 vadošo augstskolu un pētniecisko institūciju 



publikācijas), pilnteksta zinātnisko rakstu datu bāzi Royal Society Open Science  un 

Journal of the Royal Society Interface. Pakalpojums ir pieejams Juridiskās koledžas 

datortīklā, studentiem un docētājiem iespējams netraucēti piekļūt datu bāzēm no 

jebkura bibliotēkā vai auditorijā esošā datora. Paralēli tiek atjauninātas bibliotēkā 

izmantojamās lokālās datu bāzes. 

Informācijas nolūkos koledžas mājas lapā ir izveidota tiešā pieeja pasaules 

lielākajai zinātnisko datu bāzei Science Direct (grāmatas un pilnteksta žurnālu raksti) 

un universālajam zinātnisko publikāciju avotam Springer Link, tāpat arī  Open Access 

Research Database (pētījumi datorzinātņu jomā).  Directory of Open Access Journals 

piedāvā pamatīgu e-žurnālu un zinātnisko publikāciju krājumu, bet Arxiv datu bāzē ir 

vairāk kā miljons bezmaksas publikāciju fizikā, matemātikā, datorzinātnēs, bioloģijā, 

ekonomikā. Turpat (http://jk.lv/datu_bazes) ir atrodami video studiju kursi, mācību 

materiāli un studiju kursu apguvei nepieciešamie e-žurnāli. Resursi ir pieejami ne 

tikai bibliotēkas telpās, bet studenti un docētāji var ātri piekļūt starptautiskajām datu 

bāzēm arī attālināti: mājās, komandējumā, kas īpaši ērti ir tālmācības studentiem.  

Bibliotēkā notiek regulāra un plānveidīga materiāli tehniskā nodrošinājuma 

uzturēšana un modernizācija saskaņā ar tehnoloģiju attīstības tendencēm un izmaiņām 

studiju kursu saturā. Patlaban abonementā, lasītavā, filiālēs esošais datoru skaits ir 28, 

skeneris, printeri un 5 kopētāji spēj nodrošināt bibliotēkas darba procesus un studentu 

vajadzības. JK bibliotēkā visa informācija par iespieddarbiem ir datu bāzē un 

apmeklētājiem pieejamajā elektroniskajā katalogā. Tajā atrodami vairāk kā 18 000 

ieraksti par fondā esošajiem iespieddarbiem, elektroniskajiem resursiem un citiem 

dokumentiem, kas ievērojami atvieglo literatūras meklēšanu un izsniegšanu 

studentiem.  

Pēdējā gada laikā bibliotēkā reģistrēti 726 lietotāji, no tiem 692 studenti, 9 – 

absolventi, bet 25 - Juridiskās koledžas docētāji un darbinieki. Pavisam mācību gada 

laikā bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 7022 apmeklētāji. Apmeklētājiem 

sagatavotas un sniegtas 932 bibliogrāfiskās uzziņas. Darba laiks ir saskaņots ar 

koledžas nodarbību sarakstu un atbilst arī lietotāju interesēm – strādājam 5 dienas 

nedēļā.  

Bibliotēkas abonementa telpā regulāri tiek papildināta Juridiskās koledžas 

docētāju zinātnisko darbu izstāde, kur eksponētas publikācijas, kas tapušas koledžas 

darbības laikā no 2000.gada līdz 2017.gadam. Ikmēneša fonda jaunieguvumu izstādē 

piedāvājam apskatei jaunākās grāmatas, tāpat regulāri tiek papildināta mūsu pašu 



mācībspēku izdoto mācību grāmatu, metodisko materiālu un konferenču krājumu 

kolekcija.  

Atbilstoši Juridiskās koledžas studiju kursiem un pētījumu virzieniem 

bibliotēkā organizējam arī tematiskās izstādes, bet Dītriha Andreja Lēbera lasītavā ir 

iekārtota pastāvīgā – profesoram veltīta izstāde, kurā apskatāmas viņa darbu 

publikācijas, rokraksti un arī materiāli par profesora dzīves gaitām. 

Koledžas bibliotēka savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā us autortiesībām. Materiālu pavairošana vai publicēšana notiek 

saskaņā ar vienošanos ar autoriem, vai izmantojot tikai bezmaksas, vai publiskajos 

Internet resursos izvietotos pieejamos materiālus. 
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17. Kliedere I. Lietišķā informātika.- 3., atk. izd.- Rīga: Juridiskā koledža, 2007.-

185 lpp.; il. 

18. Mizovska L. Metodiskais materiāls lietu (īpašuma) tiesībās.- Rīga: Juridiskā 

koledža, 2007.- 76 lpp. 

19. Mekša R. Metodiskie norādījumi konstitucionālajās tiesībās.- Rīga: Juridiskā 

koledža, 2007.- 82 lpp. 

20. Bolis J. Mediācija.- Rīga: Juridiskā koledža, 2007.- 121 lpp. 

21. Deksnis E.B. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati.- 

Rīga: Juridiskā koledža, 2008.- 153 lpp. 

22. Krogzeme H. Grāmatvedības pamati.- Rīga: Juridiskā koledža, 173 lpp. 

23. Kliedere I. Lietišķā informātika.- 4., papildin. izd.- Rīga: Juridiskā koledža, 

2008.-212 lpp. 

24. Kliedere I. Lietišķā informātika.- 5., atk. izd.- Rīga: Juridiskā koledža, 2008.-

212 lpp. 

25. Stucka A. Administratīvās tiesības.- 2., papildin. izd.- Rīga: Juridiskā koledža, 

2009.- 352 lpp. 

26. Krogzeme H. Finanses un kredīts.- Rīga: Juridiskā koledža, 2010.- 412 lpp. 

27. Tauriņš G. Profesionālas politikas konjunktūra.- Rīga; Štutgarte: Aut. izd., 

2011.- 224 lpp. 

28. Tauriņš G. Demokrātija bez tautas.- Rīga; Štutgarte: Aut. izd., 2012.- 142 lpp. 

29. Tauriņš G. Demokrātijas nākotne.- Rīga; Štutgarte: Aut. izd., 2013.- 143 lpp. 

30. Bolis J., Gereiša Z. Mediācija un sarunas.- Rīga: Juridiskā koledža, 2015.- 132 

lpp. 

31. Tauriņš G. Demokrātijas liktenis.- Rīga; Štutgarte: Aut. izd., 2015.- 95 lpp. 

32. Klieders J. Datorzinības: Mācību līdzeklis.- Rīga: Juridiskā koledža, 2015.- 262 

lpp. 

33. Tauriņš G. Demokrātijas mūsdienu izaicinājumi.- Rīga; Štutgarte: Aut. izd., 

2016.- 80 lpp. 

 



 

1.8. STUDIJU VIRZIENA AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KVALIFIKĀCIJA 

Studiju programmas realizāciju nodrošina 66.1 % pamatdarbā nodarbinātais 

akadēmiskais personāls, no visiem docētājiem, atbilstoši studiju programmas 

kredītpunktiem 14,3 % ir ar doktora zinātnisko grādu, 76,8% ar maģistra un 8,9% ar 

bakalaura grādu. Akadēmiskā personāla CV pielikumā Nr. 4 

Juridiskās koledžas docētāji laika periodā no 2001.gada ir izdevuši 29 

mācību grāmatas, tai skaitā 8 datorzinātnē. 

Koledža darbojas Valodu skola, kurā docētājiem ir iespējas pilnveidot, bez 

maksas, savas svešvalodu zināšanas.  

                                                                                                             

                                                                                                       

 

 

Erasmus programmas ietvaros vairāki koledžas docētāji ir piedalījušies 

docēšanas/personāla mobilitātē ārvalstīs, t.i. Lietuvā, Maltā, Turcijā un Lielbritānijā. 

Juridiskā koledža, studiju programmas ietvaros ir viena no dalībniecēm, kopā ar 

piecām valstīm (Latvija (Juridiskā koledža), Turcija(Nevsehir Haci Bektas Veli 

University), Rumānija (Universitate De Vest Din Timisoara), Spānija (the Spanish 

Confederation of Education) un Polija (Danmar Computers un University of 

Economics and innovation), kura piedalās Erasmus starpvalstu projekta ietvaros 

projektā KA2 - Cooperation For Innovation And The Exchange Of Good Practices - 

KA202 Strategic Partnerships For Vacational Education And Training. Projekts - „I 

trust My Competency in Accounting and Finance via Gamified Learning Platform – 

TRUSTvGLP”. This project aims to increase the participation of VET learners into 

labour market and enhance their access facilities to innovative learning resources in 

vocational education and training (VET).  

       Sadarbības un pieredzes apmaiņas ietvaros, docētāji ir apmeklējuši arī sadarbības 

augstskolu - Vidzemes augstskolu. Lektori I.Tauriņš paralēli docēšanas pienākumiem 

veic drošības sistēmas analītiķa pienākumus un K.Linde drošības informācijas sistēmu 

uzturētāja pienākumus Latvijas Republikas Prokuratūrā  

       Studiju programmas realizācijā, kā vieslektori tiek iesaistīt arī praktiķi un 

doktorantūras studenti. No ekspertu vizītes brīža līdz šim studentiem bija iespēja 

noklausīties vairākus vieslektorus: Dr.iur. Uldis Ķinis „Apdraudējumi elektroniskajā 

vidē”; Tatjana Hrističa (AS Latvijas Meži, IT izstrādes vadītāja) ”Sistēmas 



lietojamība”;  Ina Gudele (PhD.studente) „E-komercijas izmantošanas iespējas 

mūsdienās un tās perspektīvas”; Noziedzības tendences Baltijas valstīs un pasaulē. 

Kibernoziedzība. (lektors prof. Viktors Justickis, Mikolas Romeris Universitāte, 

Lietuva; The Requirements of European Union Labour market to the prospective 

Specialists. Rūta Jurgelione, Utenas koledža, Lietuva; Actualities of labour Law in 

Lithuania. Aliona Siniciene, Utenas koledža, Lietuva; PhD. Gintautas Bužinskas 

„Peculiarities of Defence of labour Rights in the Baltic Countries”, Utenas koledža, 

Lietuva; Stochastic Differential Equation. Hatice Yalman Konsunalp (Nevšehira 

Universitāte, Turcija); Globālais tirgus; patērētāju uzvedība.Lektors: Onur ÇAPKULAÇ, 

Amasjas Universitāte (Turcija) 

1.9. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA 

Akreditējamā programmā iesaistītajiem docētājiem ir nepieciešamās prasmes, 

lai savas zināšanas un pieredzi nodotu studentiem un saņemtu atgriezenisku informāciju 

par savu darbu. Visiem docētājiem tiek nodrošināta iespēja papildināt savas zināšanas, 

piedalīties kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, studējot doktorantūrā, strādājot 

zinātnisko darbu un praktizējoties ārvalstīs, apmaiņas programmu ietvaros. 2014.gadā 

docētāji pieredzes apmaiņas ietvaros praktizēja Global College, Maltā, kura realizē 

līdzīgas studiju programmas, t.i. Informāciju tehnoloģijas un Mākoņu tehnoloģijas 

biznesa vadībā. Docētāji J.Klieders, K.Linde, I.Tauriņš un N.Pauders 2014.gada aprīlī 

starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros organizēja un vadīja semināru „IT attīstība 

Eiropas Savienībā un pasaulē”. 2016.gadā starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros 

studiju programmas docētāji organizēja un vadīja semināru – diskusiju „Datoru un datu 

drošība mūsdienu laikmetā”. Docētāji piedalās gan Juridiskās koledžas organizētajās 

starptautiskajās un vietējās konferencēs, gan ārpus koledžas. 2014.gada aprīlī docētāji 

piedalījās Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Baltic States in the European 

Union: Ten Years as member states. (K.Linde, I.Puķīte un I.Lūce); 2016.gada 22.aprīlī 

„25 Years of Renewed Latvia, Lithuania, and Estonia: Experience of Baltic States in 

Europe”. I.Puķīte, I.Lūce, A.Šneidere –Kalvīte. 

Juridiskajā koledžā liela uzmanība tiek pievērsta docētāju zinātniskajai un 

radošajai darbībai, katru gadu tiek organizētas zinātniskās konferences, tai skaitā, reizi 

divos gados starptautiskās zinātniskās konferences. Konferences tiek organizētas 

sadarbībā ar citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm (Rīgas Stradiņa universitāti, 

Rēzeknes augstskolu), ārvalstu sadarbības partneriem (Mykolas Romeris university, 



Nord universitāti (Tallina), Štutgartes universitāti (Vācija), Kaukāza universitāti 

(Gruzija)), Latvijas Zinātņu akadēmiju, Baltijas stratēģisko pētījumu centru u.c.  

Docētāju zinātniski pētnieciskās darbības kopsavilkums pielikumā Nr.5 

Daži docētāji turpina izglītību doktorantūrā Rīgas Tehniskajā Universitātē 

un Latvijas Universitātē un izstrādā promocijas darbus.  

         Arī studenti iesaistās zinātniskajā darbībā - koledžas organizētajās zinātniskajās 

konferencēs, gan uzstājoties ar saviem referātiem, gan piedaloties diskusijās. Studentu 

zinātniskie darbi tiek publicēti Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu krājumos. 

2016.gadā ir divas studentu/absolventu zinātniskās publikācijas – Kristīne Lamberte 

„Darbstaciju attālināta administrēšana, izmantojot System Center 2012 Configuration 

Manager” un Jānis Druseiks „Microsoft sistēmas centra programmatūras pārvaldības 

rīks”. Genādijs Krastiņš “Datu glabāšanas drošums” (iesniegts publicēšanai). 

Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros studenti piedalās zinātniskajās diskusijās: 

diskusijā „IT attīstība Eiropas Savienībā un pasaulē” (2014); diskusijā par “Mākoņu 

tehnoloģijām” (2015); diskusijā „Datoru un datu drošība mūsdienu laikmetā”(2016).  

1.10. JURIDISKĀS KOLEDŽAS ORGANIZĒTO KONFERENČU MATERIĀLI 

1. Tiesību jaunrades un piemērošanas problēmas: Zinātniskās konferences 

ziņojumi.- Rīga: Sociālo tehnoloģiju augstskola, Juridiskā koledža, 2001.- 74 lpp. 

2. Tiesību teorijas un vēstures, justīcijas iestāžu darbības aktuālās problēmas: 

Ziņojumi studentu pirmajā zinātniskajā konferencē 2001.g. 19.maijā.- Rīga: Juridiskā 

koledža, 2001.- 70 lpp. 

3. Politika un tiesības: Zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga: Sociālo 

tehnoloģiju augstskola; Juridiskā koledža, 2002.- 90 lpp. 

4. Aktuālas tiesību problēmas Latvijā: Studentu zinātniskās konferences ziņojumi.- 

Rīga: Juridiskā koledža, 2002.- 107 lpp. 

5. Aktuālas tiesību problēmas: Absolventu zinātniskās konferences ziņojumi.- 

Rīga: Juridiskā koledža, 2003.-96 lpp. 

6. Politics and Law in the Context of the European Integration: Proceedings of the 

international conference, 15-16 February 2003.- Riga: Baltic Centre for Strategic 

Studies; Latvian Academy of Sciences; Law College; Latvian Lawyer`s Association, 

2003.- 237 pp. 

7. Aktuālas tiesību problēmas Eiropas integrācijas kontekstā: Zinātniskās 

konferences ziņojumi.- Rīga: Juridiskā koledža, 2004.- 73 lpp. 



8. Aktuālas tiesību problēmas Eiropas integrācijas kontekstā: Studentu zinātniskās 

konferences ziņojumi.- Rīga: Juridiskā koledža, 2004.- 79 lpp. 

9. Pirmais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas komerczinību, personālvadības un 

tiesību problēmas: Studentu zinātniskās konferences ziņojumi.- Rīga : Juridiskā 

koledža, 2005.- 66 lpp. 

10. First Year in the European Union: Current Legal Issues. Proceedings of the 

international conference 29-30 April 2005.- Riga: Latvian Academy of Sciences; 

Mykolas Romeris University; Law College, 2005.- 464 pp. 

11. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2006.- Rīga: Juridiskā koledža, 2006.- 

319 lpp. 

12. Third Year within the European Union: Topical Problems in Management of 

Economics and Law: Proceedings of the International Conference, 27-28 April 2007.- 

Riga: Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, College of Law, 

2007.- 344 pp. 

13. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2008.- Rīga: Juridiskā koledža, 2008.- 

240 lpp. 

14. The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems in 

Management of Economics and Law. Proceedings of the International Conference, 8-

9 May 2009.- Riga: Latvian Academy of Sciences; Mykolas Romeris University; 

College of Law, 2009.- 416 pp. 

15. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2010.- Rīga: Juridiskā koledža, 2010.- 

176 lpp. 

16. The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, 

Law. Proceedings of the International Conference, 6-7 May 2011.- Riga: Latvian 

Academy of Sciences; Baltic Centre for Strategic Studies, 2011.- 376 pp. 

17. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2012.- Rīga: Juridiskā koledža, 2012.-  

196 lpp. 

18. The Baltic States in the European Union: Ten Years as Member States. 

Proceedings of the International Conference, 25-26 April 2014.- Riga: Latvian 

Academy of Sciences; College of Law, 2014.- 152 pp. 

19. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2014.- Rīga: Juridiskā koledža, 2014.-  

231 lpp. 



20. Twenty-five Years of Renewed Latvia, Lituania and Estonia: Expierence of the 

Baltic States in Europe. Materials of the International Conference, Riga, Latvia, 22 

April 2016. Riga: Latvian academy of Sciences, 2016.- 191 p. 

21. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2016.- Rīga: Juridiskā koledža, 2016.- 322 

lpp.  

1.11. SADARBĪBA UN ĀRĒJIE SAKARI 

Sadarbības līgumi (par studentu un docētāju apmaiņu, konferenču 

organizēšanu u.c.) ir noslēgti ar vairākām augstākās izglītības iestādēm: Vidzemes 

augstskolu, Ekonomikas un kultūras augstskolu, Baltijas Starptautisko akadēmiju, 

Biznesa augstskolu Turība, Rīgas Tehnisko koledžu (Pielikums Nr.6., Nr.13), 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu (ISMA)  

Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumus arī ar vairākām ārvalstu augstākās 

izglītības iestādēm: Utenos koledžu (Lietuvā), Mikolas Romeris Universitāti 

(Lietuva), Global College (Malta), Amasya Universitāti (Turcijā), Vynnychenko 

valsts pedagoģisko universitāti (Ukraina), Nevsehir university (Turcija). 

Par absolventu studiju turpināšanas iespējām ir noslēgti sadarbības līgumi ar 

Vidzemes augstskolu, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, Ekonomikas un 

kultūras augstskolu, Utenas koledžu (Lietuva). Pielikums Nr.7 Sadarbības līgumi 

paredz JK studiju programmas absolventiem turpināt studijas nozarei atbilstoša 

profesionālā bakalaura grāda iegūšanai.  

Lielākā daļa studiju programmas studenti strādā, līdz ar to arī veido ārējos 

sakarus savās darba vietās. Studiju programmas noslēgumā studenti iziet mācību 

praksi, tādējādi nodrošinot sadarbību ar darba devējiem, jo darba devēji ir arī prakšu 

organizētāji un vadītāji.  

 Lai pilnveidotu ārējo sadarbību, galvenokārt ar darba devējiem, valsts gala 

pārbaudījuma (kvalifikācijas eksāmena) komisijā tiek iekļauti darba devēju pārstāvji 

un nozares profesionāļi, ar kuriem tiek saskaņoti iespējamie kvalifikācijas darbu 

temati. Veicot studiju programmas pašnovērtējumu, tā vērtēšanai tiek pieaicināti 

profesionāli nozares speciālisti.  

 Atbilstoši Juridiskās koledžas nolikuma 11.7.punktam, koledžas Padomē ir 

ievēlēti divi darba devēju pārstāvji. Valsts policijas un Valsts kontroles. 



Juridiskai koledžai ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Universitātes 

akadēmisko bibliotēku (Pielikums Nr.8), kas paredz sadarbību zinātniski informatīvo 

pakalpojumu sniegšanā. 

JK aktīvi sadarbojas pieredzes apmaiņā ar ārvalstu augstākās izglītības 

iestādēm ASV, Beļģijā, Vācijā, Lielbritānijā, Vācijā, Japānā, Austrālijā, Turcijā u.c. 

JK ir Latvijas Koledžu asociācijas biedrs un aktīvi darbojas asociācijas sastāvā. 

Lai nostiprinātu starptautisko sadarbību, JK ir iesaistījusies vairākās 

starptautiskās organizācijas un projektos: ANO izglītības programmā, kļūstot par 

PRME (Principles for Responsible Management Education) dalībnieci; EURASHE 

(European Association of Institutions in Higher Education), esam tās biedri; WFCP 

(World Federation of Colleges and Polytehnics), esam tās biedri un AACC (American 

Association of Community Colleges). Koledža iesaistās minēto organizāciju dažādās 

aktivitātēs (konferencēs, semināros, pieredzes apmaiņā u.c.). 

Starptautiskās sadarbības internacionalizācijas ietvaros studentiem, 

absolventiem, akadēmiskam personālam un personāla pārstāvjiem, profesionālo 

kompetenču un prasmju pilnveidošanā, kā arī konkurētspējas nodrošināšanā, tiek 

piedāvātas studiju un prakses, docēšanas un pieredzes apmaiņas iespējas sadarbības 

partneru augstskolās un ārvalstu uzņēmumos. Ar 2012./2013.gadu koledža ir 

saņēmusi ERASMUS Hartu, kas arī nodrošina studentiem, docētājiem un 

administratīvajam personālam daudz lielākas iespējas iesaistīties starptautiskajā 

sadarbībā un pieredzes apmaiņā. Trīs koledžas docētāji un administratīvā personāla 

pārstāvji ir izmantojuši Erasmus piedāvātas iespējas, kā arī programmas ietvaros 

koledža ir uzņēmusi docētājus un personāla pārstāvju no sadarbības augstskolām 

Lietuvā (Utenas koledžas), Turcijā (Amasja Universitātes un Nevšehira universitātes). 

2016.gadā ir uzsākt darbs ERASMUS + projekta ietvaros: (2016 – 2018) KA2-2016-

1-TR01_KA202-03490 - Cooperation For Innovation And The Exchange Of Good 

Practices - KA202 Strategic Partnerships For Vacational Education And Training. 

Projekts - „I trust My Competency in Accounting and Finance via gamified Learning 

Platform – TRUSTvGLP”.  

 

1.12. STUDIJU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA  

Studiju procesa un studiju programmas izvērtēšanai, koledžā darbojas 

Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisija, kuras darbību regulē Studiju 



programmu pašnovērtējuma nolikums. Komisijas darbā tiek iesaistīti gan koledžas 

docētāji, studenti, gan darba devēju pārstāvji. Studiju programmu kvalitātes 

novērtēšanas komisijas galvenais uzdevums ir studiju programmas pilnveidošana un 

uzlabošana. Tā analizē un izvērtē studiju programmas realizācijas stiprās un vājās 

puses un formulē pilnveides pasākumus. Studiju programmas pilnveides jautājumi ir 

JK Padomes uzmanības lokā. Iekšējā kvalitātes nodrošinājuma sistēmas jautājumi ir 

iekļauti arī Juridiskās koledžas studiju programmas attīstības plānā/stratēģijā 2013.-

2018.gadam. 

Beidzot mācības Juridiskajā koledžā, absolventiem ir iespējas turpināt 

studijas kādā no Latvijas augstskolām, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā, 

Vidzemes augstskolā, Informācijas sakaru un menedžmenta augstskolā. Studiju 

procesa pilnveidošanas ietvaros notiek aktīva sadarbība ar nozares uzņēmumumiem, 

darba devējiem, citām augstākās izglītības iestādēm, studiju procesam tiek piesaistīti 

vieslektori gan no Latvijas, gan ārvalstīm.  

 Lielākā daļa studiju programmas studentu strādā, līdz ar to arī veido ārējos 

sakarus savās darba vietās. Studiju programmas noslēgumā studenti iziet mācību 

praksi, nodrošinot sadarbību ar darba devējiem, jo darba devēji ir arī prakšu 

organizētāji un vadītāji.  

 Lai pilnveidotu ārējo sadarbību, galvenokārt ar darba devējiem, valsts gala 

pārbaudījuma (kvalifikācijas eksāmena) komisijā tiek iekļauti darba devēju pārstāvji 

un nozares profesionāļi, ar kuriem tiek saskaņoti iespējamie kvalifikācijas darbu 

temati. Veicot studiju programmas pašnovērtējumu, tā vērtēšanai tiek pieaicināti 

profesionāli nozares speciālisti.  

  



Kvalitātes vadības sistēma 

JK darbība ir novērtēta atbilstoši ISO 9001:2008 „Kvalitātes pārvaldības 

sistēmas. Prasības”; „Investor in Excellence” un „Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area”, ENQA (European 

Network for Quality Assurance in Higher Education) prasībām. No 2017.gada 

februāra līdz jūnijam notiek Kvalitātes vadības sistēmas audits  atbilstoši standarta 

ISO 9001:2015 prasībām. 

JK ir izveidota un veiksmīgi darbojas iekšējā Kvalitātes vadības sistēma.  

Shēma Nr. 1 

Kvalitātes vadības sistēma 

 

 
 

Studiju programmas akreditācija notiek atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, tai skaitā, Ministru kabineta 2015.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.407 

„Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.  

Koledžā studiju procesu reglamentē vairāki iekšējie normatīvie akti. Studiju 

programmas kvalitātes novērtēšanas komisijas darbību regulē „Studiju programmas 

pašnovērtēšanas komisijas nolikums”. Konsultatīvās Padomes kā padomdevējas 
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darbību regulē „JK padomnieku konventa nolikums”. Valsts pārbaudījumu komisijas 

darbība balstās uz „Kvalifikācijas eksāmena nolikuma”. Studentu pašpārvaldes 

darbības pamatā – „Studentu pašpārvaldes nolikums”. Docētāju kopsapulces divas 

reizes gadā sasauc direktors, savukārt darbinieku operatīvās sanāksmes notiek katru 

nedēļu (trešdienās). Aptauju organizēšanas kārtību nosaka Nolikums par studentu 

aptaujām studiju procesa novērtēšanai (18.07.2013.). 

Ne retāk kā divas reizes studiju gadā notiek studentu anketēšana par studiju 

procesa kvalitāti. Students var izteikt savu vērtējumu par studiju kursu saturu, 

kvalitāti, studiju gaitu, materiāli tehnisko nodrošinājumu, novērtēt katra konkrēta 

docētāja darbu. Anketēšanas rezultāti tiek apspriesti JK Padomes sēdē, docētāju 

kopsapulcē, kā arī JK operatīvajās sanāksmēs. Studenti var paust individuāli savu 

viedokli, rakstot studiju programmas direktoram, direktora vietniekam un direktoram, 

kā arī izteikt savu viedokli e-vidē. 

Studentu aptaujas rezultāti 

2015./2016. akadēmiskā gada pavasara aptaujā piedalījās 62% respondenti. 

Aptaujas anketā vērtējumi tiek  izteikti 5 ballu skalā. 

Anketēšana notiek gan tiešā veidā anketējot studentus, gan elektroniski 

Juridiskās koledžas mājas lapā – katram studentam ir iespēja savā JK profilā aizpildīt 

aptaujas anketu, gan rakstveidā (respondents izvēlas sev tīkamāko anketas 

aizpildīšanas veidu). Anketēšana ir anonīma. Aptaujas anketa ļauj izvērtēt un analizēt 

docētāja darba un studiju kursa norises kvalitāti, kā arī vieslektorus, bibliotēku, 

materiāltehnisko bāzi, administratīvos darbiniekus, studiju procesa organizēšanu, u.c.. 

Lielākā uzmanība aptaujas anketās tiek pievērsta docētāju darba un kursa 

kvalitātes vērtēšanai, kas tiek vērtēta vairākās pozīcijās: 

- saskarsme ar auditoriju; 

- atbild uz studentu uzdotajiem jautājumiem; 

- prot ieinteresēt; 

- rosina diskusijai; 

- praktiskie darbi; 

- projektoru, un cita veida tehnisko palīglīdzekļu izmantošana 

lekciju laikā; 

- studiju priekšmetam ir pārdomāta struktūra un apjoms; 

- nodarbību laiku ievērošana (Pielikums Nr.9). 



Aptauja ļauj vērtēt kursa kvalitāti, docētāju sagatavotību, apmācību metodes, 

kursa vietu programmas struktūrā, kā arī analizēt kursa satura subjektīvo uztveri un 

ieteikumus pasniedzējiem. Studentu vērtējums par kursu saturu jau studiju laikā tiek 

pārrunāts ar docētājiem un viņi tiek iepazīstināti ar apkopotiem aptaujas anketas 

rezultātiem (Pielikums Nr.10). Vērtējot docētāju sniegumu, studenti galvenokārt 

vadās no kursā sniegto prasmju un zināšanu lietderības.  

Studenti aptaujā augstu vērtēja kursus, kas saistīti ar praktiskām zināšanām, 

atzinīgi novērtēti tie kursi, kuros docētājiem ir ne tikai teorētiskās zināšanas, bet viņi 

ir arī praktizējoši speciālisti. Tāpat studenti augstu vērtē docētāju atsaucību un spēju 

ieinteresēt studiju kursa tematikā. Studenti to saista ar lielāku skaidrību par kursa 

saturu. Studenti atzinīgi novērtē studiju kursos uzdoto mājas darbu lietderīgumu un 

izpildītā pārbaudi nodarbībās, tādejādi veicinot studenta iespējas iegūtās zināšanas 

ātrāk pielietot praksē. Aptaujas anketā tiek pozitīvi vērtēti docētāji, kas izmanto MS 

PowerPoint prezentācijas studiju kursu ietvaros. Studenti augsti vērtē arī tos 

docētājus, kuri sava studiju kursa ietvaros organizē praktiskos darbus un seminārus. 

Piemēram, 2016.gada studentu aptaujā studenti praktiskos darbus nodarbību laikā 

novērtējuši ar 4.6 ballēm. Tāpat studentu aptaujas anketā tiek vērtētas vieslekcijas un 

vieslektori. Studenti norādījuši, ka vieslekciju kvalitāte un lietderīgums atkarīgs no 

vieslektora, novērtējot vieslekcijas un vieslektorus ar 4.9 ballēm. Analizējot aptaujas 

anketu rezultātus secinām, ka studenti kopumā ir apmierināti ar docētāju darba 

kvalitāti. Studenti pozitīvi vērtē to, kā tiek organizēts studiju process. Tas attiecas arī 

uz nodarbību laiku ievērošanu, kas ir būtiski, lai nodrošināti pēc iespējas kvalitatīvāku 

studiju procesu, studenti nodarbību laiku ievērošanu novērtējuši ar 4.9 ballēm.  

 Studentu atsauksmes par JK interneta mājas lapas studenta personīgās bāzes 

izmantošanu studijām ir ļoti pozitīvas. Studentam interneta vietnē ir ļoti ērti pieejami 

studiju kursu pārbaudījumu rezultāti, JK bibliotēkas elektroniskais katalogs, JK 

izstrādātie noteikumi un nolikumi, nodarbību saraksti, konsultāciju laiki, docētāju 

kontakti un aktuālā informācija.  

 Materiāltehnisko nodrošinājumu studenti vērtē kā labu.  

Aptaujas anketas rezultāti tiek izanalizēti un nepieciešamības gadījumā tiek veikti 

uzlabojumi, balstoties uz studentu izteiktajām vēlmēm. Kopumā rezultāti liecina, ka 

studējošie ir apmierināti ar studiju programmu Datorsistēmu, datortīklu 

administrēšana un programmēšana un docētājiem 



Aptauja par bibliotēku un metodisko kabinetu, tika veikta 5 ballu sistēmā. 

Aptaujā studenti bibliotēku novērtē ar 4,9 ballēm un metodiskā kabineta darbību ar 4 

ballēm.   

 

Darba devēju aptaujas rezultāti 

Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmas 

nepieciešamību un tās satura atbilstību darba devēju izvirzītajām prasībām, ne retāk 

kā reizi gadā tiek veikta darba devēju aptauja. Darba devēju aptaujas rezultātus un 

atsauksmes izmanto, lai uzlabotu studiju procesu- aktualizētu studiju kursu saturu un 

prakšu organizēšanu, u.c.  

2016.gada rudenī veiktajā darba devēju aptaujā par absolventu perspektīvām 

darba tirgū tika iekļauti vairāki būtiski jautājumi: profesionālā sagatavotība darbam, 

kompetence, komunikācijas prasmes, teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, spēja 

analizēt un pieņemt lēmumu, prasme efektīvi plānot un analizēt savu darbu, spēja 

apgūt jaunas zināšanas, zināšanu un prasmju atbilstība darba tirgus prasībām. 

(Pielikums Nr.11). 

Darba devējiem tiek jautāts arī: Vai plāno nodarbināt Juridiskās koledžas 

absolventus. Aptaujā piedalījās 14 uzņēmumi, tai skaitā pietiekami lieli uzņēmumi ar 

ievērojamu darbinieku vietu skaitu: a/s Latvijas Siltums, Rīgas Satiksme, Latvijas 

Dzelzceļš, Zemesgrāmatu nodaļa, Valsts policija, Pašvaldību policija, VAS Latvijas 

pasts, SIA Neirožu klīnika, SIA Rīgas ūdens, Rīgas Brīvostas pārvalde, zv/s MR 

Strupis, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 

SIA Capital Classic u.c.  

90% no aptaujātajiem darba devējiem apliecina, ka ir gatavi nodarbināt 

koledžas absolventus. 10% izteica gatavību, pārsvarā tie bija mazie uzņēmumi, ar 

nelielu darbinieku skaitu, ja viņiem notiks kadru mainība.  

Analizējot darba devēju aptaujas rezultātus, ir redzams, darba devēji uzskata, 

ka studiju programma ir atbilstoša darba tirgus prasībām, nodrošina studentus ar 

atbilstošām zināšanā. Aptaujas ietvaros darba devēji ļoti pozitīvi novērtēja studiju 

programmas saturu, īpaši uzsverot piedāvātos brīvās izvēles moduļus. 

Absolventu aptaujas rezultāti 

Absolventu aptaujai (Pielikums Nr.12) arī ir būtiska nozīme koledžas un studiju 

programmas kvalitātes novērtēšanā. Uz doto brīdi  studiju programmā ir 8 absolventi. 

Visi absolventi ir piedalījušies aptaujā. Absolventi strādā gan valsts, pašvaldības, gan 



privātajos uzņēmumos, piemēram, SIA „Proof IT”, kas veic programmatūras 

risinājumu izstrādi, sadarbojojās ar saviem klientiem programmatūras prasību 

definēšanā, kā arī sistēmu ieviešanā un uzturēšanā. 

Absolventu anketēšanas rezultāti apliecina, ka absolventi studijas JK ieteiktu arī 

citiem, jo studiju process un studiju kursu saturs ir atbilstošs izvēlētajai studiju 

programmai. Absolventi norāda, ka piedāvāto studiju kursu kvalitāte ir laba, studiju 

kursu saturs ir aktuāls, bet ir studiju kursi, kuru apjoms varētu būt lielāks, piemēram, 

Datu bāzu tehnoloģijās. Ņemot vērā absolventu ieteikumus ir palielināts kredītpunktu 

skaits studiju kursam Datu bāzu tehnoloģijas.  

1.13. STUDIJU TURPINĀŠANAS IESPĒJAS UN GARANTIJAS 

Profesionālajā augstākajā izglītībā tiek īstenotas pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmas, pēc kuru beigšanas absolvents iegūst darba tirgum 

nepieciešamo kvalifikāciju, kā arī iespēju turpināt studijas bakalaura programmās. 

Par absolventu studiju turpināšanas iespējām ir noslēgti sadarbības līgumi 

ar Vidzemes augstskolu, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, Ekonomikas 

un kultūras augstskolu, Utenas koledžu (Lietuva). Pielikums Nr.13   

Juridiskā koledža noslēgusi arī līgumus ar vairākām augstākās izglītības 

iestādēm - Vidzemes augstskolu, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu, 

Ekonomikas un kultūras augstskolu, Rīgas Tehnisko koledžu (Pielikums Nr. 14), kuri 

paredz savstarpējo garantiju nodrošināšanu tajos gadījumos, kad JK nevar norošināt 

studentu apmācību profesionālajā studiju programmā „Datorsistēmu, datortīklu 

administrēšana un programmēšana” 

 

 



2. STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS 

2.1. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS 

 

Studiju virzienā Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne uz doto brīdi JK tiek realizēta viena 

studiju programma- Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” ar 

profesionālo kvalifikāciju Datorsistēmu un datortīklu administrators, kura ir licencēta 

2013.gada 5.aprīlī, Nr.041012-10 un akreditēta 2015.gada 16.decembrī, lēmums 

Nr.389, Akreditācijas lapa Nr.376, 03.02.2016. Studiju programmas apjoms 80 

kredītpunkti (120ECTS). 

Juridiskās koledžas Padome 2017.gada 19.janvārī ir apstiprinājusi 

Pašnovērtējuma komisijas iesniegtos grozījumus un papildinājumus akreditētajā 

studiju programmā, t.i. precizējot atsevišķu studiju kursu nosaukumus un kredītpunktu 

sadalījumu.  Iepriekšējās studiju programmas akreditācijas ekspertu saņemtie 

ieteikumi un izpildījums atspoguļots Pielikumā Nr.2. 

2.1.1 Studiju programmas mērķis un uzdevumi, plānotais rezultāts 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot datorsistēmu un datortīklu 

administratorus, atbilstoši datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācijas 

prasībām, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu.  

Studiju programmas uzdevumi: 

1. Nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu 

datorsistēmu un datortīklu administrēšanā, atbilstoši ceturtajam profesionālās 

kvalifikācijas līmenim. 

2. Nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu 

absolventiem pēc programmas apgūšanas veiksmīgi integrēties darba tirgū. 

3. Nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, iesaistot studiju 

darbā vieslektorus, kuri varētu dalīties savā praktiskajā pieredzē. 

4. Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu studentu pašizglītību un 

iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos un kvalifikācijas līmeņa 

paaugstināšanā. 

Studiju programmas absolventu zināšanas, prasmes un citas formālās 

profesijai atbilstošās prasības ir noteiktas divos normatīvajos aktos: profesijas 

standartā un profesijas aprakstā Profesiju klasifikatorā (Noteikumi par Profesiju 



klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, MK 

Nr461, 2010). Pie iepriekš minētajos dokumentos aprakstītajām prasībām tiek 

pievienotas (ņemtas vērā) darba devēju prasības un arī to augstskolu ieteikumi, kurās, 

saskaņā ar līgumiem, JK absolventi var turpināt studijas augstākā līmenī. Tā, 

piemēram, studiju programmā ir liels īpatsvars programmēšanai, jo turpināt studijas 

augstākā līmenī atbilstošājā virzienā var tikai studiju programmās Programmēšana!  

JK Datorsistēmas, datortīkli un programmēšana studiju programmas galvenie 

plānotie rezultāti attiecībā uz absolventiem ir: sagatavoti augsti kvalificēti 

datorsistēmu, datortīklu administrēšanas speciālisti, kas savas profesionālās darbības 

ietvaros ir kompetenti: uzturēt un administrēt datortīklus, datorsistēmas, 

programmatūru; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši 

aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un 

programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt 

datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju 

vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; 

nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo 

atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba 

instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam 

un tā izmantošanu. 

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, absolventam tiek piešķirta 

profesionālā kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu administrators (profesijas kods – 

2522 0113).  

Dzēst- Programmas Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un 

programmēšana absolvents, iegūstot 4. profesionālo kvalifikāciju, prot: 

1) nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo 

darbspēju lietotāju vajadzībām;  

2) projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus;  

3) nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību;  

4) sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem;  

5) sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. 

                                                
13 Profesiju klasifikators: Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 (18.05.2010)//Latvijas vēstnesis. – 

Nr.84 (2010, 28.maijs) 



Datorsistēmu un datortīklu administrators var strādāt uzņēmumos, kuros veic 

datorsistēmu un datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu, ieviešanu ekspluatācijā un 

uzturēšanu u.c., var būt pašnodarbinātais. 

2.1.2 Prasības, sākot studiju programmu  

     Uzņemšana studijās notiek pamatojoties uz JK Uzņemšanas noteikumiem, kuri 

katru gadu tiek publiskoti JK mājas lapā14, izvietoti pie informatīvajiem ziņojumu 

stendiem, kā arī pieejami JK bibliotēkā un JK e-vidē. Studiju programmas 

mērķauditorija ir personas, kurām ir vismaz vidējā izglītība. Reģistrējoties studijām, 

reflektanti: aizpilda iesnieguma veidlapu; uzrāda pasi vai personas apliecību; iesniedz 

vārda, uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem 

dokumentiem un pasē reflektanta vārds un uzvārds atšķiras; iesniedz vidējo izglītību 

apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu; iesniedz iepriekš iegūto augstāko izglītību 

apliecinošu dokumentu (ja tāda ir); reflektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, 

iesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecinātu tulkojumu 

latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas 

centra atzinumu par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim; 

reflektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004.gadam, iesniedz sekmju izrakstu; 

iesniedz 3 fotokartiņas (3x4); noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu. 

 

Studiju kursu apraksti pielikumā Nr.15. 

Studiju programmas īstenošanas plāns Pielikumā Nr.16. 

2.2. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

Studiju programmas realizācija: pilna un nepilna laika studijās. 

Studiju kursus veido lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas 

darbi, individuālais un grupu darbs. Liels akcents tiek likts uz studentu kolektīvo 

darbu, kur tiek veidotas projektu izstrādes grupas, līdzīgi kā praktizējošos 

uzņēmumos, tādējādi studenti iemācās darboties komandā.  

Organizējot studiju procesu, studiju metodes attīsta studenta pašmācības 

prasmes, tās orientētas uz praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju procesā tiek izmantots 

moduļu apmācības princips – pārbaudījumi notiek beidzoties studiju kursam, nevis 

                                                
14 Uzņemšanas noteikumi. http://www.jk.lv/uznemsanas_noteikumi 

http://www.jk.lv/?id=5&sub=4


sesiju veidā. Liela uzmanība tiek pievērsta praktiskajiem darbiem. Studiju 

neatņemama sastāvdaļa ir mācību prakse.  

Studiju procesu nosaka JK Studiju nolikums, Prakses nolikums un citi 

iekšējie normatīvie akti. 

Studiju programma nosaka apgūstamos studiju kursus, to apjomu 

kredītpunktos, pārbaudījumus, mācību prakses apjomu, referātu skaitu, studiju gala 

pārbaudījumus. 

Studiju programmu Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un 

programmēšana veido: 

1) vispārizglītojošie studiju kursi – 20 kredītpunkti; 

2) nozares studiju kursi – 36 kredītpunkti; 

3) mācību prakse – 16 kredītpunkti; 

4) kvalifikācijas darba izstrāde (kvalifikācijas eksāmens) – 8 kredītpunkti.   

Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti (120 ECTS). 

Programmas didaktiskā koncepcija nosaka, ka studiju procesa pamatā ir 

studenta patstāvīgais darbs. Docētājiem pārsvarā ir konsultatīva, teorētisko, praktisko 

un patstāvīgo darbu uzdošanas un izpildes kontroles funkcija. Uzsākot studijas 

koledžā, kā arī sākot apgūt katru atsevišķu studiju kursu, studenti tiek iepazīstināti ar 

studiju kursa mērķiem, studiju organizēšanas metodiku, uzdevumiem un 

sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī ar vērtēšanas kritērijiem. 

Studiju procesa neatņemama sastāvdaļa ir zinātniski pētnieciskais darbs, kurā 

studentus iesaista jau pirmajā semestrī, iepriekš nolasot lekcijas par zinātniski 

pētnieciskā darba metodiku.  

Studiju kursu satura aktualizācija notiek vienu reizi gadā, par pamatu ņemot: 

1) ņemot vērā augstāk stāvošo normatīvo aktu izmaiņas; 

2) studējošo aptaujas rezultātos izteiktos viedokļus;  

3) izvērtējot kvalifikācijas eksāmena un tekošo pārbaudījumu rezultātus;   

4) uzklausot prakses vietu pārstāvju un darba devēju ieteikumus.  

Studiju rezultāti regulāri tiek analizēti JK Padomes sēdē, Valsts pārbaudījuma 

komisijas sēdēs, Konsultatīvajā padomē, docētāju kopsapulcēs, studiju programmas 

Kvalitātes novērtēšanas komisijā, studentu pašpārvaldē un operatīvajās sanāksmēs.  

Studentiem tiek nodrošinātas docētāju konsultācijas, par to informē e-vidē, 

un ziņojumu stendā. Tiek organizētas gan individuālās, gan kopējās konsultācijas. 

Studentiem ir pieejama docētāju kontaktinformācija. Docētāji veic individuālu darbu 



ar studentiem, sevišķi ar tiem, kuri nav sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, vai vispār 

nav kārtojuši ieskaiti vai eksāmenu.  

Mācību prakses apjoms ir 16 kredītpunkti, tā ir paredzēta otrā studiju gada 

noslēgumā. Studentu mācību praksi reglamentē JK mācību Prakses nolikums. 

Studenti mācību praksi realizē, atbilstoši prakses uzdevumam (Pielikums Nr.17).  

Prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt teorētiskās zināšanas un apgūt 

praktiskās iemaņas datorsistēmu un datortīklu administrēšanā, iegūt studiju 

programmai atbilstošu kompetenci, kā arī dot iespēju studentiem iegūt kvalifikācijas 

darbu izstrādei nepieciešamo informāciju un veikt pētniecisko darbu; Datorsistēmu un 

datortīklu administratora pienākumu praktiska veikšana reālos darba apstākļos 

pieredzējuša datorsistēmu un datortīklu administratora uzraudzībā.  

Prakses mērķis tiek realizēts ar vairākiem uzdevumiem: iepazīties ar prakses 

vietu, tā darbības organizāciju (darbības veidu, juridisko statusu, darbības vēsturi un 

nākotnes perspektīvām); piedalīties datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, 

uzstādīšanā un ekspluatācijā.  

Prakses programmas uzdevumu izpilde veicama vienā organizācijā. Prakses 

vietu students izvēlas patstāvīgi. Prakses vietas izvēle jāsaista ar iespēju izpildīt 

prakses uzdevumus. 

Mācību prakses nobeigumā students iesniedz prakses atskaiti, kuru vērtē 

mācību prakses novērtēšanas komisija. 

Uzsākot mācību praksi, tiek slēgts trīspusējs mācību prakses līgums, kuru 

paraksta students, JK direktors, prakses vietas pārstāvis.  

Mācību prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, bet, ja tas nav iespējams, 

tad koledža, iespēju robežās, nodrošinās studentu ar prakses vietu. JK ir noslēgusi 

sadarbības līgumus par studentu mācību praksi ar A/S Rīgas Siltums, A/S Rīgas 

Satiksme, SIA Infy.me, SIA Ankravs, SIA PDS centrs, SIA Latio Namsaimnieks, SIA 

„BALTERA PLUSS”, Konfliktu risināšanas un meditācijas biedrību, SIA Apgāds 

Mantojums, SIA Commercal Consulting, SIA MAX, Rīgas Brīvostas pārvaldi u.c.  

Sadarbības līgumi pielikumā Nr.18. Mācību prakses līgumi ir noslēgti arī ar 

diviem ārvalstu uzņēmumie Turcijā, t.i. PropertiesAlanya un Ōzgen Office.  



2.3. STUDIJU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

Pārbaudījumu norises kārtība un vērtēšana Juridiskajā koledžā balstās uz 

diviem iekšējiem normatīvajiem aktiem: Nolikums par pārbaudījumu norises kārtību 

Juridiskajā koledžā un Studentu zināšanu vērtēšanas nolikums. Katra docētāja 

pienākums ir, uzsākot studiju kursa docēšanu, precīzi definēt studiju kursa apgūšanas 

prasības un pārbaudījumu vērtēšanas kritērijus.  

Juridiskās koledžas studentu zināšanu vērtēšanas pamatprincipi ir sekojoši: 

1. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtās zināšanas un 

kompetences, izglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos sasniegumus. 

2. Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu 

par programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi. 

3. Prasību atklātības un skaidrības princips – atbilstoši izvirzītajiem 

programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem, ir 

noteikts pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai. 

4. Vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips – programmas 

apguves vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus. 

5. Vērtējuma atbilstības princips – pārbaudes darbā tiek dota iespēja 

apliecināt analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem apguves 

līmeņiem atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms 

atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā noteiktajām 

prasmju un zināšanu prasībām. 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. 

Minimālais mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1) ļoti augsts apguves liemenis: 10- „izcili”, 9 – „teicami”; 

2) augsts apguves līmenis: 8 – „ļoti labi”, 7 – „labi”; 

3) vidējs apguves līmenis: 6 – „gandrīz labi”, 5 – „viduvēji”, 4 – „gandrīz 

viduvēji”; 

4) zems apguves līmenis : 3 – „vāji”, 2 – „ļoti vāji”, 1 – „ļoti, ļoti vāji”. 

Ieskaitē un praksē programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgā vērtējuma skalā - 

„ieskaitīts” vai „neieskaitīts”, kura papildus tiek vērtēta ar atzīmi desmit ballu skalā.  

Par katru apgūto mācību kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemt 

vērtējums „ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas nav mazāks par 4 – „gandrīz viduvēji”. 



Programmas apguves beigās kārtojams valsts pārbaudījums – kvalifikācijas 

eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba 

aizstāvēšana. Kvalifikācijas eksāmena norisi un kārtību regulē Kvalifikācijas eksāmena 

nolikums. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, 

kurš apguvis programmu un nokārtojis abas valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas 

eksāmena) daļas, iegūstot katrā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) 

ballēm.  

Diploms un diploma pielikums pielikumā Nr.19. 

 

2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

VALSTS STANDARTAM UN PROFESIJAS STANDARTAM 

Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana studiju 

programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu15, Profesionālās 

izglītības likumu16 un Augstskolu likumu17, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, 

kas reglamentē 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i., saskaņā ar Ministru 

kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”.18 

Datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācijai izvirzāmās prasības 

atbilst Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par 

Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”19 un 

profesijas standartam – Datorsistēmu un datortīklu administrators, profesijas kods – 

2522 01.  

 

Atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam 

Studiju programmas Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana 

apjoms ir 80 KP. Studiju programmas kredītpunktu apjoma sadalījums ir atbilstošs 

                                                
15 Izglītības likums (pieņemts 29.10.1998)//Latvijas Vēstnesis. – Nr.343/344 (1998, 17.novembris) 
16 Profesionālās izglītības likums (pieņemts 10.06.1999)//Latvijas Vēstnesis. – Nr.213/215 (1999, 
30.jūnijs) 
17 Augstskolu likums (pieņemts 02.11.1995)//Latvijas Vēstnesis. – Nr.179 (1995, 17.novembris) 
18 Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu: Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumi (20.03.2001)//Latvijas Vēstnesis. – Nr.54 (2001, 4.aprīlis) 
19 Noteikumi par profesiju klasifikatoru: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi 

(18.05.2010.)//Latvijas Vēstnesis. – Nr. 84 (2010, 28.maijs) 



Ministru kabineta noteikumu Nr.14120 noteiktajām prasībāmattiecībā uz programmas 

pamatdaļas un mācību kursu minimālo apjomu kredītpunktos. 

Studiju programma pilnībā atbilst standarta prasībām. Studiju programmas 

studiju plānā ietilpstošo studiju kursu, prakses un kvalifikācijas darba apjomi atbilst 

noteikumos par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu 

norādītajām prasībām.  

 

Studiju programmas ar kvalifikāciju datorsistēmu un datortīklu 

administrators atbilstība profesijas standarta prasībām fiksēta tabulā. Tajā ir parādīta 

atbilstība starp standartā ietvertajām prasībām un studiju programmas studiju kursiem, 

kuros standartā minētās prasības tiek nodrošinātas- apgūtas. 

                                                                                                                                      

Tabula Nr.4 

N.p.

k. 

Studiju programma Datorsistēmu, datortīklu 

administrēšana un programmēšanma, 

kvalifikācija – datorsistēmu un datortīklu 

administrators 

Datorsistēmu un datortīklu administratora 

profesijas standarts (MK 18.05.2010. 

noteikumi Nr.461) 

1.  Saskarsmes un ētika Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika 

2.  Uzņēmējdarbības ekonomika Ekonomika un Komercdarbība 

3.  Tiesību pamati Informācijas tehnoloģiju nozares 

standarti. Komercdarbība 

4.  Darba, vides un civilā aizsardzība. 

Ergonomika 

Darba aizsardzība, ergonomika 

Civilā aizsardzība, vides aizsardzība 

5.  Matemātika Matemātika 

6.  Lietvedība un profesionālā terminololoģija 

Lietišķās informācijas apmaiņa 

Lietvedība. Profesionālie termini valsts 

valodā. Lietišķā informācijas apmaiņa  

7.  Profesionālā terminoloģija svešvalodā (angļu, 

vācu, franču, krievu) 

Profesionālie termini svešvalodā. Angļu 

valoda (pirmā svešvaloda);  

Krievu valoda (otra svešvaloda) 

8.  Programmēšana Programmēšana 

9.  Lietojumprogrammatūra Lietojumprogrammatūras klasifikācija un 

izmantošana 

10.  Operētājsistēmas Operētājsistēmu klasifikācija un 

izmantošana 

11.  Datu bāzu tehnoloģijas Datu bāzu tehnoloģijas 

12.  Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra Datorsistēmu uzbūve un datoru 

arhitektūra 

13.  Datortīkli Datortīkli 

14.  Perifērijas ierīces Perifērijas ierīces 

15.  Lietvedība un profesionālā terminololoģija Lietišķās informācijas apmaiņa.  

                                                
20 Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu: Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumi (20.03.2001)7.punkts//Latvijas Vēstnesis. – Nr.54 (2001, 4.aprīlis) 

 



N.p.

k. 

Studiju programma Datorsistēmu, datortīklu 

administrēšana un programmēšanma, 

kvalifikācija – datorsistēmu un datortīklu 

administrators 

Datorsistēmu un datortīklu administratora 

profesijas standarts (MK 18.05.2010. 

noteikumi Nr.461) 

Lietišķās informācijas apmaiņa  

16.  Tīkla operētājsistēmas Tīkla operētājsistēmas 

17.  Tīmekļa tehnoloģijas Tīmekļa tehnoloģijas 

18.  Elektrotehnika un elektronika Elektrotehnika un elektronika 

19.  Projektu vadība Projektu vadība 

20.  Darba tiesības Darba tiesiskās attiecības 

 

 

2.5. STUDENTU PAŠPĀRVALDE 

 

Studentu interešu pārstāvēšanā darbojas Studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvalde 

ir koledžas studējošo pašpārvaldes augstākā institūcija (JK nolikums 16.03.2001.), 

kura savu darbību ir uzsākusi tūlīt pēc koledžas dibināšanas. 

Pašpārvaldes uzdevums - veicināt koledžas studentu sabiedriskās dzīves veidošanos 

un sekmēt viņu studiju procesa efektivitāti.  

 Pašpārvaldes pārstāvji piedalās JK padomes darbībā. Ar 2011.gada 18.janvāra 

JK valdes lēmumu (protokols Nr.116) studentu pašpārvaldes vajadzībām ir izdalījis 

finansiālos resursus, atbilstoši Augstskolu likuma 53.panta 4.daļai.  

Lai veicinātu studiju procesa efektivitāti, regulāri tiek rīkotas zinātniskās konferences, 

kas vienmēr piesaista aktīvākos koledžas studentus.  

Katru gadu tiek organizētas arī Juriskās koledžas fotoizstādes, kurās piedalās gan 

koledžas studenti, gan darbinieki un docētāji. 

Lai attīstītu koledžas studentu, docētāju un darbinieku sabiedrisko dzīvi, koledžā tiek 

rīkoti arī vairāki sporta un atpūtas pasākumi, koledžas studenti aktīvi piedalās nu jau 

par tradīciju kļuvušajās boulinga sacensībās un Nordea Rīgas maratonā. 

Studentu pašpārvalde iesaistās arī studentu atpūtas pasākumu organizēšanā, tā katru 

gadu tiek organizētas pirmā kursa iesvētības, tiek plānotas ekskursijas, Ziemassvētku 

pasākumi, grupu vakari, kopīgi kultūras pasākumu apmeklējumi, pārgājieni.  

Studentu pašpārvalde piedalās un organizē tikšanos ar vidusskolas pēdējo klašu 

skolēniem, kuri izteikuši vēlmi studēt Juridiskajā koledžā un interesējas par 

datorzinībām. Studenti aktīvi iesaistās savu bijušo skolu Karjeras dienās, lai 

popularizētu koledžu un stāstītu par savām studiju gaitām koledžā. 



Katru gadu studentu pašpārvalde organizē studentu, darbinieku un docētāju braucienu 

uz rudenīgo Siguldu. 

 Katru gadu studentiem tiek organizētas ekskursijas uz LR Saeimu, lai tuvāk iepazītos 

ar tās darba gaitu, kā arī mācību ekskursijas studiju kursu ietvaros uz LR Augstāko 

tiesu, LR Valsts zemes dienestu, Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļu, Valsts tiesu 

ekspertīžu biroju, Brasas cietumu, Latvijas Valsts arhīvu u.c.  

 

 

 



3. STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR 

RADNIECĪGĀM ĀRVALSTU STUDIJU PROGRAMMĀM 

Studiju programmas Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un 

programmēšana salīdzinājums ir veikts ar trijām ārvalstu augstskolām, t.i. divām ES 

valstu- Utenos College (Lietuva) (www.utenos-kolegija.lt) un Kopenhāgenas biznesa 

akadēmiju NORTH (Dānija) (www.cphbusiness.dk) un arī ar Nevsehiras College 

(Turcija) (www.nevsehir.edu.tr). Izvēle, salīdzināt Juridiskās koledžas studiju 

programmu ar Utenos koledžas Lietuvā un Nevsehiras koledžas Turcijā studiju 

programmām, nav nejauša. Koledžai jau kopš 2013.gada ir sadarbība ar abām 

minētajām koledžām. Sadarbība ir gan studiju gan pētnieciskajā darbā. Ar abām 

koledžām ir noslēgts arī ERASMUS+ sadarbības līgums studiju virzienam 

Informāciju tehnoloģijas.  

  



                                                                                                                              Tabula 

Nr. 5 

Juridiskās koledžas studiju programmas salīdzinājums ar Utenos  College 

 (Lietuva) un Nevsehiras College (Turcija) 

 
Nevsehiras College 

(Turcija) 

Utenos  College 

 (Lietuva) 
Juridiskā koledža 

Programmas 
nosaukums 

Computer Technology 

programme 
Technologies of 

Information System 
Datorsistēmu, datortīklu 

administrēšana un 

programmēšana 
Programmas 
īstenošanas 

veids un 

studiju 

ilgums 

Pilna laika, 2 gadi Pilna laika, 3 gadi 
Nepilna laika, 4 gadi 

Pilna laika 2 gadi 
Nepilna laika 2,5 gadi 

Iegūstamais 

kredītpunktu 

skaits 

120 ECTS 

 

180 ECTS 

 

120 ECTS 
(80 KP) 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

vai grāds 

Associate degree in the 
field of computer 

technologies 

Professional Bachelors’ 
Degree of Information 

System Engineering 

(Profesionālais bakalaura 
grāds) 

Pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība, 

kvalifikācija Datorsistēmu un 

datortīklu administrators  

Individuālā 

pētniecība 

un prakse 

30 dienas prakse un gala 

eksāmens 
20 nedēļas prakse un 

diplomdarbs 
16 nedēļas prakse, gala 

eksāmens un kvalifikācijas 

darbs 

Prasības 

beidzējiem 

Sekmīga visu studiju 

kursu apguve, prakse un 

gala eksāmens 

Sekmīga visu studiju kursu 

apguve, prakse un 

diplomprojekts 

Sekmīga visu studiju kursu 

apguve, prakse, gala 

eksāmens un kvalifikācijas 
darbs. 

Kursu 
līdzība 

Nav vispārizglītojošo 

kursu. Ir obligātie, 

specializācijas un izvēles 
studiju kursi, prakse un 

gala eksāmens.  

Ir vispārizglītojošie, 

nozares, izvēles un 

specializācijas studiju kursi, 
prakses un diplomdarbs.  

Ir obligātie vispārizglītojošie, 

nozares obligātie un 

specializācijas studiju kursi, 
izvēles studiju kursi, kā arī  

prakse un kvalifikācijas 

darbs 

Kursu 

sadalījums 

blokos 

 Obligātie studiju kursi 
– 64 ECTS  

 Specializācijas un 

izvēles studiju kursi - 
50 ECTS 

 Prakse – 6 ECTS  

 Vispārizglītojošie studiju 
kursi – 39 ECTS, 

 Nozares studiju kursi – 

72 ECTS, 

 Izvēles studiju kursi – 9 
ECTS , 

 Specializācijas studiju 
kursi – 18 ECTS, 

 Prakse – 30 ECTS, 

 Diplomdarbs – 12 ECTS 

 Vispārizglītojošie studiju 
kursi – 30 ECTS (20KP), 

 Nozares studiju kursi – 54 

ECTS (36 KP), no tiem  
Izvēles kursi  (3 KP) 

 Prakse – 24 ECTS (16 
KP),  

 kvalifikācijas darbs – 12 
ECTS (8 KP). 

 
Līdzīgie 

studiju  kursi 

Communication Profesional Ethics Saskarsme un ētika 

Management System Fundamentals of 

Management 

Management of IT 

Ekonomikas pamati un 

uzņēmējdarbības pamati 

Clean energy use Environment and Human 

Safety 

Darba, vides un civilā 

aizsardzība. Ergonomika 

Mathematics Mathematics Matemātika 

 



 
Nevsehiras College 

(Turcija) 

Utenos  College 

 (Lietuva) 
Juridiskā koledža 

Foreign language Profesional Foreign 

language 

Profesionālā terminoloģija 

svešvalodā 

Electronics Electrotechnics. 

Electronics 

Elektrotehnika un 

elektronika  

Data structures and 

programming 

Internet programming 

Data structure and 

programming 

Software Engineering Programmēšana 

Fundamentals of 

programming 

Hardware set up 

Introduction to 

Programming 

Lietojumprogrammatūra 

 
Open source operating 

system 

Operation Systems Operētājsistēmas 

 

Informatic 

Technologies 

Database 

Information Systems and 

Data Bases 

Datu bāzu tehnoloģijas 

 
Sofrware architecture Architecture and 

Organization 

Datorsistēmu uzbūve un 

datoru arhitektūra 

 Network fundamentals Computer Networks Datortīkli 

   Perifērijas ierīces 

 
 Fundamentals of 

Programmes Engineering 

Programmatūras 

inženierija 

 

Database 

New informatic 

technologies 

Database management Lietišķās informācijas 

apmaiņa Lokālie datortīkli 

un administrēšana 

 

Operating Systems 

Server operating 

system 

Operating Systems Tīkla operētājsistēmas 

 Web Technologies Internet Technologies Tīmekļa tehnoloģijas 

 
Object oriented 

programming 
 Objektorientētā 

programmēšana 

 

Nevsehiras koledža Turcijā, tāpat kā Juridiskā koledža, realizē īsā cikla 

augstāko izglītību, ar studiju ilgumu 2– 2,5 gadi, 120 ECTS. Salīdzinot abas studiju 

programmas ir redzama viena būtiska atšķirība, t.i., ka Nevsehiras koledžā mācību 

prakse ir paredzēta tikai viens mēnesis, bet tai pat laikā Juridiskajā koledžā – 4 

mēneši. Salīdzinot studiju kursus, ir redzams, ka abas koledžu programmas piedāvā 

ļoti līdzīgus studiju kursus, vienīgi atšķirība ir starp izvēles studiju kursiem, kur 

Nevsehir koledža piedāvā vairāk programmēšanas jomas studiju kursus, tādus kā 

Game programming, Phyton programming, WPF programming JAVA programming 

Internet programming (II) utt. 



      Utenos koledža realizē profesionālo izglītības studiju programmu Informāciju 

tehnoloģijas. Studiju programmas ilgums ir 3 - 4 gadi un programmas apjoms ir 180 

ECTS (120 KP). Tajā var iestāties pēc vidusskolas beigšanas. Studiju programma 

sastāv no vispārizglītojošiem studiju kursiem, nozares studiju kursiem, izvēles studiju 

kursiem, specializācijas studiju kursiem, prakses un diplomdarba. Specializācijas 

kurss ļauj studentiem izvēlēties to jomu, kurā viņš vēlas specializēties. Lai saņemtu 

diplomu, studentiem ir sekmīgi jāapgūst visu studiju kursi, jāiziet prakse, jāizstrādā un 

jāaizstāv diplomdarbs. Studiju programmas absolventi iegūst profesionālo bakalaura 

grādu (Professional Bachelors’ Degree). Koledžas studiju programmas Informāciju 

tehnoloģijas  absolventi var strādāt par datortīkla inženieriem un administratoriem, 

datortīklu iekārtu apkopes speciālistiem dažādās valsts iestādēs, uzņēmumos vai 

organizācijās. 

 Kopumā, salīdzinot studiju programmas struktūru, var secināt, ka lielākā daļa 

studiju kursu sakrīt ar Juridiskās koledžas studiju programmas Datorsistēmu, 

datortīklu administrēšana un programmēšana kursiem. Utenos koledžas programmā 

nav ietverti IT nozares tiesību pamati, ergonomika, kā arī studiju priekšmeti par 

perifērijas ierīcēm, taču ir daudz kvalifikāciju papildinoši studiju priekšmeti - 

Marketing, Critical Thinking, Consumer Behaviour, Physics, Sociology). 

   Studiju kursu atšķirība starp koledžām ir objektīva, jo katrā no valstīm ir saistoši 

savi, spēkā esošie normatīvie akti un profesiju standarti.  

Kopenhāgenas biznesa akadēmijā realizētā studiju programma Datorsistēmu 

un datortīklu administrators arī ir salīdzināma ar JK studiju programmu gan 

galvenajos programmas parametros: studiju ilgums, kredītpunktu sadalījums, gan arī 

saturiski. 

                                                                                                                               

Tabula Nr.6 

 Kopenhāgenas biznesa akadēmija NORTH (Dānija)  

Informācijas 

tehnoloģijas  

Datorzinātnes  

Kvalifikācija  Datorsistēmu un datortīklu administrators  

Studiju ilgums  klātienes studijas - 2 gadi un 5 mēneši , kopā 5 semestri 

Programmas 

apjoms  

100 KP (150 ECTS)  



Programmas 

saturs  

  

Objektorientēto sistēmu izstrāde (25 KP)  

(Algoritmi; Datu struktūras; Svešvaloda; Datu bāzes; Programmēšanas pamati; 

Objektu orientētas programmēšanas pamati)  

Sistēmu izstrāde (15 KP)  

(Datu modelēšana un analīze; Projektēšana; Prototipēšanas; UP, UML valodas)  

Informāciju sistēmu izstrāde (15 KP);  

(IT balstītu sistēmu izstrāde; Uzņēmējdarbības koncepcijas; ERP sistēmas; IT 

drošība)  

Sistēmu izstrādes perspektīvas (5 KP, 1 priekšmets)  

Izvēles specializācijas priekšmeti (10 KP, no 9 priekšmetiem ir jāizvēlas divi, 

katrs priekšmets ir 5 KP apjoma);  

Prakse – 20 KP  

Gala projekta izstrāde - 10 KP  

 

Tabula Nr.7 

Juridiskās koledžas studiju programmas Datorsistēmu, datortīklu 

administrēšana un programmēšana salīdzinājums ar Rīgas Tehniskās koledžas studiju 

programmu Informācijas tehnoloģijas. 

N.p.k. Studiju kurss/Juridiskā koledža Rīgas Tehniskā koledža 

1.  Saskarsme un ētika Vadības psiholoģija 

2.  Ekonomikas pamati un uzņēmējdarbības 

pamati 

Ekonomika 

3.  Tiesību pamati Nozares tiesību pamati un standarti 

4.  Lietvedība un profesionālā terminoloģija Biroja darba automatizācija 

5.  Darba, civilā un vides aizsardzība. 

Ergonomika 

Darba, civilā un vides aizsardzība. 

6.  Projektu vadība  

7.  Modulis. Profesionālā svešvaloda (angļu, 

vācu, franču, krievu) 

Angļu valoda 

8.  Matemātiskā analīze Matemātikas speciālās nodaļas 

9.  Elektrotehnika un elektronika Elektrotehnika 

10.  Lietišķās informācijas apmaiņa. Lokālie 

datortīkli, to administrēšana 

Lokālie datortīkli, to administrēšana 

11.  Lietojumprogrammatūra Lietojumprogrammatūra 

12.  Perifērijas ierīces Perifērijas ierīces 

13.  Operētājsistēmas Operētājsistēmas 

14.  Programmēšana Programmēšanas valodas 

15.  Datu bāzu tehnoloģijas Datu bāzu tehnoloģijas 

16.  Tīmekļa tehnoloģijas Tīmekļa tehnoloģijas 

17.  Datortīkli Datortīkli 

18.  Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra Datorsistēmu uzbūve 

19.  Tīkla operētājsistēmas Tīkla operētājsistēmas 

20.  Programmatūras inženierija Programmatūras inženierija 

21.  Objektorientētā programmēšana  

 

Tabula Nr.8 

 

Izglītības iestāde Juridiskā koledža Rīgas tehniskā koledža 



Programmas nosaukums Datorsistēmu, datortīklu 

administrēšana un programmēšana 
Informācijas tehnoloģijas 

Kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu 
administrators. Programmētājs 

Datorsistēmu un datortīklu 
administrators 

Studiju ilgums 2 – 2,4 gadi 2,5 gadi 
KP apjoms 80 KP 100 KP 
Vispārizglītojošie studiju kursi  

(no programmas apjoma) 
25% 20% 

Profesijas studiju kursi 

(no programmas apjoma) 
45 % 56% 

Mācību prakse 16 KP (20 %) 16 KP (16%) 
Kvalifikācijas eksāmens 8 KP (10%) 8 KP (8 %) 

 

Juridiskās koledžas studiju programmas sadalījums un studiju kursi ir līdzīgi 

ar Rīgas Tehniskās koledžas studiju programmu un atbilstošs profesiju standartam. 

Abās studiju programmās ir iekļauti arī atšķirīgi studiju kursi, kurus tieši nenosaka 

profesijas standarta prasības. Rīgas Tehniskās koledžas programmā ir iekļauta fizika 

un organizāciju psiholoģija, savukārt Juridiskās koledžas programmā servera 

administrēšana, WEB lapu izstrāde un Informācijas sistēmu izstrāde maziem 

uzņēmumiem.   

Studiju procesa un studiju programmas pilnveidošanai notiek un arī turpmāk 

paredzēta pieredzes apmaiņa ar citu valstu mācību iestādēm, kurās ir analogas studiju 

programmas. Juridiskās koledžas un ārvalstu analogo studiju programmu 

salīdzinājums ir parādījis, ka Juridiskās koledžas studiju kursu struktūra un apjoms 

atbilst citās Eiropas Savienības valstīs īstenotām, līdzīgām studiju programmām. 



4. STUDĒJOŠIE 

Studiju programmas realizācija tika uzsākta 2013./2014.mācību gadā. 

2014/2015. mācību gadā tika imatrikulēti par 58% vairāk studentu nekā iepriekšējā 

studiju gadā. Attiecīgi 2015./2016.gadā imetrikulēto studentu skaits, salīdzinot ar 

2014./2015.gadu ir 5%. Nemainīgs imatrikulēto studentu skaits ir saglabājies arī 

2016./2017.studiju gadā. Pamatojoties uz prognozēm valstī par informāciju 

tehnoloģiju nozares speciālistu nepietiekamību un, ka periodā līdz 2020.gadam tas 

arvien pieaugs, ir pamats domāt, ka 2017./2018. mācību gadā, uzlabojoties 

ekonomiskai situācijai valstī, attiecīgi ir plānojams studentu skaita palielinājums. 

Ar katru studiju gadu ir plānots palielināt uzņemto studentu skaitu par 30%.  

JK studiju procesu studiju programmā Datorsistēmu, datortīklu 

administrēšana un programmēšana nodrošina Rīgā – pilna laika vakara nodaļā un 

nepilna laika neklātienes nodaļā.  

Katru studiju gadu ir studenti, kuri pārtrauc studijas. Apkopojot studiju gada 

datus ir redzams, ka studijas ir pārtraukuši 32,5 %. Veicot pārrunas ar šiem 

studentiem, noskaidrojās, ka 12,5% gadījumos studiju pārtraukšana ir saistīta ar 

nespēju studijas apvienot ar darbu un grūtībām segt studiju izmaksas.  20% studentu, 

no studiju pārtraukušajiem, atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. 

Visi studiju programmas absolventi ir nodarbināti darba tirgū. Absolventu 

darba vietas: SIA „Proof IT”, SIA „BALTERA PLUSS”, Valsts Policija, LR Iekšlietu 

ministrija u.c.  

 

 

 



5. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS 

PLĀNIEM 

5.1. GALVENĀS PROBLĒMAS UN IZAICINĀJUMI PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAI NĀKOTNĒ 

Koledžas un programmas attīstību arī nākamajos gados ierobežos kopējā 

studentu skaita samazināšanās Latvijā sakarā ar demogrāfisko situāciju valstī, 

iedzīvotāju emigrāciju, konkurences paaugstināšanās augstākās izglītības un īpaši – 

koledžu izglītības sistēmā.  

 Grūtības turpināsies ar kvalificēta akadēmiskā personāla piesaistīšanu, 

ņemot vērā joprojām nepietiekamo zinātņu doktoru skaitu un akadēmiskā personāla 

nodarbinātību vairākās darba vietās.  

Darba tirgus straujā attīstība pēc ekonomikas krīzes pārvarēšanas prasīs 

arvien lielāku studiju programmu elastīgumu, nepieciešamību tās ātri un efektīvi 

pielāgot darba devēju mainīgajām prasībām. 

Studiju virziena stratēģija izriet no koledžas darbības attīstības stratēģijas 

2013. -2018.gadam. Studiju virziena perspektīvais novērtējums paredz sagatavot 

Latvijas un starptautiskajā darba tirgū pieprasītus, kompetentus un konkurētspējīgus 

speciālistus – datorsistēmu un datortīklu administratorus.  

Attīstības mērķi un prioritātes 

Laika posmā no 2013.gada līdz 2018.gadam studiju programmas attīstības 

galvenais mērķis ir: 

1) koncentrēt galveno uzmanību studiju virzienam kopumā, ilgtspējīgas 

attīstības nodrošināšanai, piedāvājot augstu studiju kvalitāti pieaugošās konkurences 

apstākļos augstākās izglītības jomā;  

2) panākt studiju kvalitātes paaugstināšanu, nodrošinot kompleksu pieeju 

studiju procesa pilnveidošanai, panāk, lai studiju process, kas programmā ir 

salīdzinoši īss, būtu maksimāli piesātināts un efektīvs; 

3) nodrošināt, lai studiju programmā apgūstamās teorētiskās zināšanas 

maksimāli efektīvi tiktu saistītas ar praksi, izmantojot visas iespējamās studiju 

procesa formas un metodes, lai tās maksimāli atbilstu darba tirgus prasībām; 

4) palielināt docētāju un studējošo mobilitāti sadarbībā ar ārvalstu augstskolām; 



5) studiju procesu veidot kā mūžizglītības sastāvdaļu, ņemot vērā iepriekš 

apgūtās studentu zināšanas un pieredzi, kā arī prognozējot nākotnes attīstības 

tendences darba tirgū. 

Studiju procesa organizācijas pilnveidošana 

Galvenie studiju procesa pilnveidošanas darba virzieni laika posmā līdz 

2018.gadam: 

1) nodrošināt studiju programmas ikgadēju padziļinātu izvērtējumu, piesaistot 

ārējos ekspertus, t.sk. atsevišķos gadījumos arī no ārzemēm un darba devējus, kā arī 

profesionālo nevalstisko organizāciju pārstāvjus; 

2) studiju procesa organizēšanai pastiprināt citu augstākās izglītības institūciju 

pieredzes izmantošanu, gan apmeklējot un uz vietas iepazīstot šo institūciju pieredzi, 

gan aicinot attiecīgus speciālistus uz Juridisko koledžu; 

3) paplašināt un padziļināt darbu ar studentiem, lai jau studiju sākumā viņi 

apgūtu modernās metodes kā mācīties, kā efektīvāk apvienot darbu auditorijās ar 

patstāvīgo studiju darbu mājās, bibliotēkās un prakses vietās; 

4) pilnveidot uzsākto pieredzi teorētisko zināšanu papildināšanā ar prakses 

apgūšanu, regulāri organizējot mācību ekskursijas un nodarbības darba vidē.  

Akadēmiskā personāla piesaistīšana un kvalifikācijas celšana 

1) izvērst sadarbību ar valsts augstskolu doktorantūras nodaļām, lai piesaistītu 

darbam koledžā jaunus, perspektīvus doktorantus; 

2) nosūtīt studijām doktorantūrā spējīgākos Juridiskās koledžas docētājus, 

apmaksājot studijas un nodrošinot citus stimulus kvalifikācijas celšanai; 

3) paplašinot vieslektoru piesaistīšanu studiju procesam, uzaicinot atsevišķas 

lekcijas vai lekciju ciklus nolasīt atzītiem speciālistiem savā profesijā, kā arī 

speciālistiem un mācībspēkiem no citām valstīm un starptautiskajām organizācijām; 

4) iesaistīt visus docētājus, atbilstoši apstiprinātajam plānam, kvalifikācijas 

celšanā un panākt, lai katrs docētājs būtu iesaistīts Juridiskās koledžas zinātniski 

pētnieciskās programmas izpildē un ne retāk kā reizi 3 gados publicētu savus pētījumu 

rezultātus.  

Studentu piesaistīšana un reklāmas organizācija 

1) izvērst darbu ar vidusskolas skolotājiem un skolniekiem, izskaidrojot 

koledžu izglītības nozīmi un iespējas karjeras attīstībā, paplašināt reģionālo sadarbību, 

iesaistot tajās vidusskolu skolēnus ar mērķi – dot priekšstatu par izvēlēto profesiju; 



2) ņemot vērā reklāmdevēju daudzveidīgos un nereti uzmācīgos piedāvājumus, 

veikt reklāmas tirgus izpēti, noskaidrojot efektīvākās koledžas reklāmas formas un 

veidus, izstrādāt atbilstošu reklāmas īstenošanas koncepciju; 

3)  stimulēt studentus, kuri gūst labas sekmes, paredzot materiālus un citus 

stimulus. 

  



Studiju procesa metodiskās bāzes nostiprināšana 

1) veicināt koledžas docētāju darbu pie mācību grāmatu un metodisko 

palīglīdzekļu izstrādāšanas un publicēt šos materiālus, sagatavot lekciju audio un 

videoierakstus kā palīglīdzekli studijām; 

2) regulāri publicēt Juridiskās koledžas zinātniskos rakstus, tajos iekļaujot gan 

docētāju, gan studentu pētījumu rezultātus. Turpināt praksi – uz koledžas bāzes 

organizēt starptautiskās konferences atbilstoši studiju programmu tēmām; 

3) Juridiskās koledžas bibliotēkas mācību un metodiskās literatūras fondu palielināt 

līdz 25 000, attīstot Juridiskās koledžas filiāļu bibliotēkas. Paplašināt studiju procesam 

nepieciešamo ārzemju literatūras un datu bāžu daudzveidību.  

Materiāli tehniskās bāzes attīstība 

1) piesaistīt papildus līdzekļus, valsts finansējumu un ES fondus materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanai;  

2) pilnveidot infrastruktūru, paplašinot izmantojamās telpas Juridiskās 

koledžas vajadzībām, izveidojot jaunas lasītavas un telpas metodiskajam darbam.  

3) atbilstoši apstiprinātajam plānam regulāri iepirkt jaunu tehniku (datorus, 

projektorus, kodoskopus, interaktīvās tāfeles u.tml.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


