JURIDISKĀ KOLEDŽA
Apstiprināts: JK Padomes sēdē
24.01.2019., prot.Nr.3-01/54

Studiju virziena „Ekonomika”
Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses”

pašnovērtējuma ziņojums

Rīga, 2018

1. STUDIJU VIRZIENA „EKONOMIKA” RAKSTUROJUMS
Latvijas „Izglītības zinātnes pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” orientē Latvijas
izglītības attīstību atbilstoši Eiropas izglītības telpas galvenajām pamatnostādnēm. Viens no
izvirzītajiem rīcības plāniem šai koncepcijā ir augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, paredzot darba devēju iesaistīšanu profesijas standartu un
studiju programmu izstrādē. Koncepcijas stratēģiskais mērķis – dinamiski attīstīt Latvijas
augstākās izglītības sistēmu, lai tā saglabātu savu nacionālās attīstības raksturu, un lai iegūtie
grādi un diplomi būtu saprotami un atzīti Eiropas mēroga darba tirgū un nodrošinātu izglītības
turpināšanas iespējas Eiropā.
Profesionālajā augstākajā izglītībā tiek īstenotas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas, pēc kuru beigšanas absolvents iegūst darba tirgum derīgu kvalifikāciju,
kā arī iespēju turpināt studijas bakalaura programmās. Ņemot vērā to, ka Latvijā kļūst arvien
saspringtāka ekonomiskā situācija un darba tirgū vērojama liela konkurence, vidusskolu
absolventiem ir svarīgi īsā laikā iegūt labu, konkurētspējīgu izglītību. Grāmatveža profesija
Latvijā arvien ir bijusi pieprasīta. Neskatoties uz to, ka valstī ir vairākas vidējās un augstākās
izglītības iestādes, kas sagatavo grāmatvežus, darba sludinājumos bieži parādās pieprasījums pēc
kvalificētiem, bilancspējīgiem grāmatvežiem.
ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” ietvaros veiktā
„Detalizēta darbaspēka un darba tirgus pētījuma tautsaimniecības sektoros” rezultāti liecina, ka
darbaspēka nodrošinājums attiecībā pret grāmatvežu darba vietām nav pietiekams un prognozes
līdz 2014.gadam liecina par tā samazinājumu. „Lursoft” uzņēmumu reģistra dati liecina, ka
Latvijā ir reģistrēti pāri 183 000 darbojošos uzņēmumu un katrā no tiem ir nepieciešams
grāmatvedis vai grāmatvedības struktūrvienība. Tā kā Latvijas Republikas likums „Par
grāmatvedību” atļauj grāmatvedības kārtošanā izmantot ārpakalpojumus, tad Latvijā visai strauji
pieaug grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumu skaits. Piemēram, 2015.gadā grāmatvedības
pakalpojumu firmu skaits bija virs 871, kas arī var būt kā darba vietas kvalificētiem
grāmatvedības speciālistiem.
Ņemot vērā šos apsvērumus, Juridiskā koledža (turpmāk tekstā - JK) uzskata, ka ir
nepieciešams sniegt savu ieguldījumu labu grāmatvedības profesionāļu sagatavošanā, jo līdz šim
jau ir iegūta nozīmīga pieredze citu studiju programmu, studiju kursu īstenošanā. JK ir izstrādāta
Stratēģija 2012.-2017. gadam, definējot koledžas vīziju, misiju, pamatvērtības, stratēģiskos
mērķus un uzdevumus. JK īsteno Boloņas procesa vadlīnijas, tās darbība vērsta uz starptautiskas
akreditācijas iegūšanu ar mērķi realizēt Augstskolas Stratēģiju ceļā uz Izcilības modeli kvalitātes
nodrošināšanā un starptautisku atpazīstamību.
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1.1. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Studiju programmas mērķis un uzdevumi atbilst ES Kvalifikācijas Eiropas izglītības telpā
pamatnostādnēm un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EQF) 5.līmenim (Noteikumi par
Latvijas izglītības klasifikāciju, MK noteikumi Nr.990, 2008.gada 2.decembris). Studiju
programmas mērķis saskan ar Juridiskās koledžas misiju - divu gadu laikā sagatavot teorētiski
zinošus un praktiski varošus speciālistus tautsaimniecībai, akcentējot Latvijas kā Eiropas
Savienības dalībvalsts specifiku, sagatavot grāmatvedības un finanšu speciālistus, kuri spēj
organizēt un kārtot grāmatvedības un finanšu jautājumus, koordinēt savu darbību, kārtot ar
grāmatvedību un finansēm saistītos lietvedības jautājumus, ievērot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības.
Uzdevumi:
1.nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu grāmatvedības un finanšu
jomā;
2.nodrošināt mūsdienīgas profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas grāmatveža
darba uzsākšanai un veikšanai;
3.nodrošināt studējošos ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem, sniedzot maksimālas
piedāvājuma iespējas profesionālo studiju darbam;
4.veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās,
saistīt iegūtās zināšanas ar reālo saimniecisko darbību.
Sekmīgi absolvējot studiju programmu, absolventam tiek piešķirta profesionālā
kvalifikācija „grāmatvedis” (profesijas kods – 3313 01). Programmas „Grāmatvedība un
finanses” absolvents, iegūstot 4.kvalifikācijas grāmatveža kvalifikāciju, prot:
- izvedot grāmatvedības sistēmu un sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus;
- vadīt citus grāmatvedības darbiniekus;
- reģistrēt naudas novērtējamos saimnieciskos darījumus un veikt reģistrēto saimniecisko
darījumu pārbaudi;
- aprēķināt nodokļus un veikt norēķinu par nodokļiem uzskaiti;
- aprēķināt darba samaksu atbilstoši uzņēmumā pastāvošajai samaksas sistēmai un veikt
norēķinu ar darbiniekiem uzskaiti;
- uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus;
- uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus un veikt to uzskaites kontroli;
- uzskaitīt pašu kapitālu;
- uzskaitīt uzkrājumus;
3

- uzskaitīt saistības.
Studiju programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir vismaz vidējā izglītība.
Uzņemšana studijās notiek pamatojoties uz JK Uzņemšanas noteikumiem, kuri katru
gadu tiek publiskoti JK mājas lapā, izvietoti pie informatīvajiem ziņojumu dēļiem, kā arī
pieejami JK bibliotēkā.
Studiju virzienā „Ekonomika” patlaban ir viena studiju programma „Grāmatvedība un
finanses”. Studiju programmas apjoms 80 kredītpunkti (120ECTS)

1.2. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA
Laika posmā no 2018.gada līdz 2023.gadam programmas attīstība tiks balstīta uz
galvenajiem mūsu valsts politikas dokumentiem un normatīvo regulējumu. Koledžas un
programmas attīstību arī nākamajos gados ierobežos studentu skaita tālāka samazināšanās
Latvijā sakarā ar sliktās demogrāfiskās situācijas dēļ, ņemot vērā iedzīvotāju aizplūšanu uz
ārzemēm, konkurences paaugstināšanās augstākās izglītības un īpaši - koledžu izglītības sistēmā.
Problēmas parādās ar kvalificēta akadēmiskā personāla piesaisti, ņemot vērā joprojām
nepietiekamo zinātņu doktoru skaitu sociālajās zinātnēs.
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai būs arvien grūtāk konkurēt ar valsts finansējuma
strauju palielinājumu un Eiropas Savienības fondu piesaistīšanu valsts finansētās augstākās
izglītības sektorā.
Darba tirgus straujā attīstība pēc ekonomiskās krīzes pārvarēšanas prasīs arvien lielāku
studiju programmu elastīgumu, nepieciešamību tās ātri un efektīvi pielāgot darba devēju
mainīgajām prasībām.
Attīstības mērķi un prioritātes
Laika posmā no 2018.gada līdz 2023.gadam studiju programmu attīstības galvenais mērķis ir:
- koncentrēt

galveno

uzmanību

studiju

virzienam

kopumā,

ilgtspējīgas

attīstības

nodrošināšanai, piedāvājot augstu studiju kvalitāti pieaugošās konkurences apstākļos augstākās
izglītības jomā;
- panākt studiju kvalitātes mērķtiecīgu un plānveidīgu paaugstināšanu, nodrošinot kompleksu
pieeju studiju procesa pilnveidošanai, jāpanāk, lai studiju process, kas programmā ir salīdzinoši
īss, būtu maksimāli piesātināts un efektīvs;
- 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;
- palielināt docētāju un studējošo mobilitāti sadarbībā ar ārvalstu augstskolām;
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- 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 2023.gadam:
- 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;
- 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;
- 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;
- pilnveidot uzsākto pieredzi teorētisko zināšanu papildināšanā ar prakses apgūšanu, regulāri
organizējot situāciju izspēles.
Akadēmiskā personāla piesaistīšana un kvalifikācijas celšana
- izvērst sadarbību ar valsts augstskolu doktorantūras nodaļām, lai piesaistītu darbam koledžā
jaunus, perspektīvus doktorantus;
- nosūtīt studijām doktorantūrā spējīgākos Juridiskās koledžas docētājus, apmaksājot studijas un
nodrošinot citus stimulus kvalifikācijas celšanai;
- 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;
- 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
- 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;
- ņemot vērā reklāmdevēju daudzveidīgos un nereti uzmācīgos piedāvājumus, veikt reklāmas
tirgus izpēti, noskaidrojot efektīvākās koledžas reklāmas formas un veidus, izstrādāt atbilstošu
reklāmas īstenošanas koncepciju;
- stimulēt studentus, kuri gūst labas sekmes, paredzot materiālus un citus stimulus.
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Studiju procesa metodiskās bāzes nostiprināšana
- stimulēt koledžas docētāju darbu pie mācību grāmatu un metodisko palīglīdzekļu izstrādāšanas
un publicēt šos materiālus, sagatavot lekciju audio un videoierakstus kā palīglīdzekli studijām;
- regulāri publicēt Juridiskās koledžas zinātniskos rakstus, tajos iekļaujot gan docētāju, gan
studentu pētījumu rezultātus. Turpināt praksi - uz koledžas bāzes organizēt starptautiskās
konferences par tēmām, kas izriet no studiju programmām;
- Juridiskās koledžas bibliotēkas fondus ekonomikas un tiesību jomā palielināt no 22000 esošo mācību
un metodiskās literatūras vienību skaita līdz 25 000, attīstot Juridiskās koledžas filiāļu bibliotēkas.
Paplašināt studiju procesam nepieciešamo ārzemju literatūras un datu bāžu daudzveidību.
Materiāli tehniskās bāzes attīstība
- piesaistīt papildus līdzekļus, valsts finansējumu un ES fondus materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai;
- pilnveidot infrastruktūru, paplašinot izmantojamās telpas Juridiskās koledžas vajadzībām,
izveidojot jaunas lasītavas un telpas metodiskajam darbam. Sadarbībā ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā izveidot Eiropas tiesību kabinetu;
- atbilstoši apstiprinātajam plānam regulāri iepirkt jaunu tehniku (projektorus, kodoskopus,
interaktīvās tāfeles u.tml.).

1.3. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA DARBA
TIRGUS PIEPRASĪJUMAM
„Grāmatvedība un finanses” studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas
Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolu likumu, kā arī Ministru kabineta
noteikumiem, kas reglamentē 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i. Ministru kabineta
20.03.2001. noteikumiem Nr. 141 “ Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standartu”
Grāmatveža kvalifikācijai izvirzāmās prasības atbilst Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumiem Nr.461 (2010.18.05.) „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību” (grāmatveža profesijas kods – 3313 01) un grāmatveža
profesijas standartam, kurš apstiprināts ar iepriekšminētajiem MK noteikumiem.
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Tabula Nr.1
Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” atbilstība profesijas standartam
Studiju programma „Finanses un grāmatvedība
”, profesija - grāmatvedis
Matemātika ekonomistiem
Makroekonomika, Mikroekonomika
Tirgzinību pamati
Statistikas pamati
Datorzinības
Grāmatvedības pamati
Vadības grāmatvedība
Finansu grāmatvedība
Finanses un kredīts
Revīzija un audits
Nodokļi un nodevas
Komercdarbības tiesiskie pamati
Komercdarbības organizēšana un plānošana
Socioloģija un psiholoģija
Grāmatvedības datorprogrammas
Darba tiesības.
Darba aizsardzība, civilā un vides aizsardzība
Tiesību pamati
Lietvedība un profesionālā terminoloģija
Profesionālā angļu/vācu valoda
Profesionālā franču/krievu valoda
Projektu vadīšana
Saskarsme un ētika

Grāmatveža profesiju standarts,
profesijas kods – 3313 01
Matemātika ekonomistiem
Ekonomika
Tirgzinību pamati
Statistika
Lietojumprogrammatūras
Grāmatvedības pamati
Vadības grāmatvedība
Finansu grāmatvedība
Finanses un kredīts
Revīzija un audits
Nodokļi un nodevas
Komercdarbības tiesiskie pamati
Komercdarbības organizēšana un plānošana
Saskarsmes psiholoģija
Socioloģija
Grāmatvedības datorprogrammas
Darba tiesiskās attiecības
Darba aizsardzība, civilā aizsardzība un vides
aizsardzība
Lietvedība. Profesionālie termini valsts valodā
Profesionālie termini divās svešvalodās
Projektu sagatavošana un vadīšana
Profesionālā ētika

1.4. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMAS „GRĀMATVEDĪBA UN
FINANSES” STIPRO UN VĀJO PUŠU, IESPĒJU UN DRAUDU ANALĪZE (SVID
ANALĪZE)
Tabula Nr.2
Studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” stipro un vājo pušu vērtējums (SVID analīze)
Stiprās vietas
Vājās vietas
1. Iespēja iegūt kvalificētu, darba tirgum
1. Studentiem dažkārt nav pietiekama
noderīgu izglītību salīdzinoši īsā laikā
informācija un izpratne par normatīvo aktu
(2-2.5 gados)
prasībām, attiecībā uz iegūstamās
kvalifikācijas prasībām darba pienākumu
veikšanai
2. Iespēja turpināt izglītību tālākos studiju
2. Nepietiekama studentu mobilitāte un
posmos (2. vai 3.gadā bakalaura studiju
iesaiste studijām ārzemju augstskolās
programmās)
3. Teorētisko un praktisko zināšanu apguve 3. Nepietiekams darbs līdzekļu piesaistē no
cieši saistīta ar pētniecisko darbu,
ES fondiem
regulāras konferences un publikācijas
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4. Visciešākā sadarbība studiju procesā ar
potenciālajiem darba devējiem
5. Regulāra ārzemju vieslektoru
piesaistīšana
6. Regulāra mācību grāmatu un mācību
metodisko līdzekļu sagatavošana un
izdošana
7. Cieša sadarbība ar profesionālajām
biedrībām un organizācijām, tai skaitā,
Grāmatvežu asociāciju
8. Plašas, labiekārtotas telpas un iespējas
nodrošināt studentiem dienesta viesnīcu
un ēdināšanas pakalpojumus
Iespējas
Pārvarēt ekonomiskās krīzes radītās problēmas un konkurences apstākļos turpināt
studējošā skaita palielināšanu, balstot to uz
augstu studiju kvalitātes nodrošināšanu
Nodrošināt iespējas docētājiem un
studentiem pilnveidot svešvalodu zināšanas
Aktivizēt
docētāju
iesaistīšanos
profesionālajās
asociācijās,
veicināt
starptautisko sadarbību, meklēt iespējas
programmas studentu praksēm Eiropas
valstīs

4. Sarežģītā ekonomiskā situācija, kas
ietekmē studējošā maksātspēju
5. Nepietiekami efektīva studiju programmas
reklāma un vāja sadarbība ar vidusskolām
6.Studentu zemais svešvalodu zināšanu
līmenis, ierobežo kvalificētu ārvalstu
speciālistu piesaisti

Riski
Disproporcija augstākās izglītības jomā starp
studējošo skaitu un plašo piedāvājumu, ņemot
vērā kraso iedzīvotāju skaita un maksātspējas
mazināšanos valstī.
Nestabilā darba tirgus dēļ docētāji uzņemas
lielu darba slodzi ārpus augstskolas
Mūsdienīgas un augstvērtīgas tehniskas
izmantošanas nodrošināšana, palielina studiju
procesa pašizmaksu
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1.5. STUDIJU VIRZIENA IEKŠĒJĀS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA
JK ir izveidota un veiksmīgi darbojas Kvalitātes vadības sistēma (skat. shēmu)
Shēma Nr. 1
Kvalitātes vadības sistēma

Studiju programmas akreditācija notiek atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
tai skaitā, Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 668, 25.09.2012. „Augstskolu, koledžu un studiju
virzienu akreditācijas noteikumi”. Studiju programmas kvalitātes novērtēšanas komisijas darbību
regulē „Studiju programmas pašnovērtēšanas komisijas nolikums”. Konsultatīvās Padomes kā
padomdevējas darbību regulē „JK padomnieku konventa nolikums”. Valts 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).
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
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Education) prasībām. 2013.gada maija līdz augustam notiek kārtējā JK darbības kvalitātes
izvērtēšana, lai pilnveidotu koledžas darbību un darbības kvalitāti.

1.6. STUDIJU VIRZIENAM PIEEJAMIE RESURSI (TAI SKAITĀ FINANŠU
RESURSI) UN MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Juridisko koledžu finansē tās dibinātājs, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības
programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo. Studijas koledžā ir par maksu.
Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmērus nosaka JK valde. Studējošajam, JK
noteiktajā kārtībā ir iespējas tikt atbrīvotam no studiju maksas daļēji vai pati pilnīgi, to
saskaņojot ar valdi.
Koledžas finanšu resursus veido:


studiju maksa;



pašu ieņēmumi;



ārvalstu finanšu līdzekļi;



juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;



banku un citu kredītiestāžu kredītlīdzekļi.
Koledžas mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantota SIA “Juridiskā koledža”

materiāltehniskā bāze.
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.).
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. Studentiem paredzētas datorizētas darba vietas lasītavā, var izmantot gan savu,
gan koledžas rīcībā esošo datortehniku, ir bezmaksas pieeja datu bāzēm, periodiskie izdevumi.
Bibliotēkas darbībai nepieciešamo finansējumu nosaka JK dibinātāji, ievērojot
Bibliotēku likuma un Ministru kabineta noteiktos bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvus. 2018.gadā grāmatu iegādei un periodisko izdevumu abonēšanai tika izlietoti EUR
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3497.70 un fonds papildināts ar 316 jaunām grāmatām. Pavisam gada beigās bibliotēkā ir 24 500
iespiedvienības (iegādātas 23 802 grāmatas kopsummā par EUR 105 890.84un dāvinājumi, kas
22% no visa bibliotēkas krājuma), t.i. šobrīd uz vienu lasītāju mums ir vidēji 41.28 iespieddarbi
(fiziskās vienības). Raugāmies, lai ikvienam īstenojamajam studiju kursam būtu nokomplektētas
grāmatas arī svešvalodās.
Juridiskās koledžas apgādā regulāri tiek izdotas mācību grāmatas, kas paredzētas
koledžā realizējamo studiju kursu apguvei. Jaunākie izdevumi: “Starptautiskās tiesības:
Dokumentu krājums ar komentāriem”, “Vasiļevska D. “Kvalitātes nodrošināšanas vadība”,
Bolis J., Gereiša Z. „Mediācija un sarunas”, Klieders J. „Datorzinības”.
Studentu un docētāju vajadzībām koledžas bibliotēka abonē 18 dažādu nozaru
periodiskos izdevumus: „Jurista vārds”, „Kapitāls”, „Bilance”, Bilances Juridiskie Padomi”,
”Forbes”, „Ifinanses” „Izglītība un Kultūra” u.c., kā arī „Dienas Biznesa” abonentizdevumus
(„Grāmatvedības

rokasgrāmata”,

„Nekustamais

īpašums”,

„Darba

likuma

komentāri”,

“Personāla vadības rokasgrāmata”) un SIA „Biznesa rokasgrāmata” digitālās rokasgrāmatas.
Koledžas studentiem mācību procesā ir pieejams juridiskās informācijas resurss Juridica,
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: 2018.gadā tās bija RUBRIKON (enciklopēdiskā vārdnīca), CAMBRIDGE (žurnālu
pilnteksta datu bāze juridiskajās zinātnēs), EBSCO datu bāzes pakete Academic Search Complete
(pilnteksta dati humanitārajās un sociālajās zinātnēs), EMERALD (biznesa vadības informācija),
Journal of the Royal Society Interface (pilnteksta zinātnisko rakstu datu bāze). Informācijas
nolūkos koledžas mājas lapā ir izveidotas pieejas pasaules lielākajai zinātnisko datu
bāzei ScienceDirect (grāmatas un pilnteksta žurnālu raksti) un universālajam zinātnisko
publikāciju avotam Springer Link, EDX studiju kursu materiāliem un citām datu bāzēm.
Aktīvo lietotāju skaits 2018.gadā - 582 (studenti, absolventi, Juridiskās koledžas
docētāji un darbinieki). Pavisam mācību gada laikā bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 4950
apmeklētāji. Apmeklētājiem sagatavotas un sniegtas 973 bibliogrāfiskās uzziņas, izsniegumu
kopskaits – 13854 vienības. Darba laiks ir saskaņots ar koledžas nodarbību sarakstu un atbilst arī
lietotāju interesēm – strādājam 5 dienas nedēļā.
Bibliotēkā izveidota pastāvīgā Juridiskās koledžas docētāju zinātnisko publikāciju
izstāde par laika periodu no 2000.-2018.g. Ikmēneša fonda jaunieguvumu izstādē gada laikā
piedāvājām apskatei jaunākās grāmatas, tāpat regulāri tiek papildināta Juridiskajā koledžā izdoto
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mācību grāmatu, metodisko materiālu un konferenču krājumu kolekcija. Atbilstoši Juridiskās
koledžas studiju kursiem un pētījumu virzieniem bibliotēkā organizējam arī tematiskās izstādes.

1.7. SADARBĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS ATTIECĪGĀ STUDIJU
VIRZIENA IETVAROS
Studiju procesa un studiju programmas izvērtēšanai koledžā darbojas Studiju programmu
kvalitātes novērtēšanas komisija. 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. Svarīgi, ka komisija 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 2018. – 2023.gadam.
Veicot studentu aptaujas, ik gadu tiek vērtēta akadēmiskā personāla darba kvalitāte.
Anketu aizpilda katrs students, dodot vērtējumu vairākās vērtēšanas sistēmās, tai skaitā, 5 baļļu
sistēmā dažādās pozīcijās. Katru gadu anketas tiek pilnveidotas.
Beidzot mācības Juridiskajā koledžā, absolventiem ir iespējas turpināt studijas kādā no
Latvijas augstskolām, piemēram, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi.
Studiju procesa pilnveidošanas ietvaros notiek aktīva sadarbība ar darba devējiem, citām
augstākās izglītības iestādēm, studiju procesam tiek piesaistīti vieslektori gan no Latvijas, gan
ārvalstīm. 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. Sadarbības līgumi par studiju turpināšanas iespējām ir noslēgti ar Rīgas
Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, Rīgas Tehnisko universitāti u.c.
Sadarbības līgumi (par studentu un docētāju apmaiņu, konferenču organizēšanu u.c.) ir noslēgti
ar vairākām augstākās izglītības iestādēm: Baltijas Starptautisko akadēmiju, Biznesa augstskolu
Turība, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas
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augstskolu, Biznesa vadības koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmiju, Ekonomikas un kultūras augstskolu.
Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumus arī ar vairākām ārvalstu augstākās izglītības
iestādēm: Mikolas Romeris Universitāti (Lietuva), Utenas koledžu (Lietuva), Nevšehiras
Universitāti (Turcija), Amasyas Universitāti (Turcijā), Global koledžu (Maltā), Gruzijas Biznesa
Akadēmiju – SBA (Gruzijā).
Juridiskā koledža aktīvi sadarbojas pieredzes apmaiņā ar ārvalstu organizācijām ASV,
Beļģijā, Vācijā, Lielbritānijā, Vācijā, Japānā, Austrālijā, Turcijā u.c. Juridiskā koledža ir Latvijas
Koledžu asociācijas biedrs un aktīvi darbojas šīs asociācijas sastāvā .
Lai nostiprinātu starptautisko sadarbību Juridiskā koledža ir iesaistījusies ANO izglītības
programmā, kļūstot par PRME (Principles for Responsible Management Education) dalībnieci,
kā arī ņēmusi aktīvu dalību EURASHE (esam tās biedri), WFCP (World Federation of Colleges
and Polytehnics), kur arī esam biedri un AACC (American Association of Community Colleges),
iesaistoties šo organizāciju dažādās aktivitātēs (konferencēs, semināros, pieredzes apmaiņā u.c.),
koledža ir FIABCI akadēmiskais biedrs.
Erasmus + projekta KA 2 stratēģiskās partnerības ietvaros Juridiskā koledža ir partneris
projektā

„TrustGLP” (I Trust My Competences in Accounting and Finance via gamified

Learning Platform), kura ietveros tiek izstrādātas datorspēles grāmatvedībā. Projekta darbības
periods 2016. -2018.gads.

13

