
 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 
BARKAVAS STRUKTŪRVIENĪBA 

Reģistrācijas Nr.1047003153 
Juridiskā adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201  

Faktiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834 

Tālrunis 64807215, e-pasts: barkava@jak.lv 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības  

2018./2019.mācību gada publiskais pārskats 
Saskaņā ar 2010.gada 5.maija Ministru Kabineta 

Noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada  

publiskajiem pārskatiem” 

 

1. Pamatinformācija 

1.1 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – JAK) Barkavas struktūrvienība izveidota 

2016.gada 1.novembrī. Struktūrvienības juridiskā adrese Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas 

pagasts, Madonas novads, LV-4834. 

1.2 Struktūrvienībai ir JAK simbolika – logo un karogs. Ir savi statūti, veidlapa. 

1.3 Struktūrvienības darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartā un profesiju standartos noteikto profesionālās 

izglītības sasniegšanu. 

1.4 Struktūrvienība īsteno licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības, 

arodizglītības programmas, tās saskaņojot ar JAK un ar Izglītības un zinātnes ministriju vai citām 

institūcijām likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

1.5 Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi): 

1.5.1 Īstenot JAK izglītības programmas, nodrošinot izglītības kvalitāti. 

1.5.2 Nodrošināt karjeras izglītību gan esošajiem struktūrvienības izglītojamajiem, gan 

informēt sabiedrību reģionā par izglītības un izaugsmes iespējām JAK. 

1.5.3 Turpināt iesaistīt struktūrvienības izglītojamos darba vidē balstītās mācībās, 

sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, īstenojot ESF finansētu projektu “Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” 

Nr.8.5.1.0/16/I/001. 2018./2019.gadā sadarbībā ar 16 uzņēmumiem 37 izglītojamie iesaistīti darba 

vidē balstītās mācībās. 

1.5.4 Sadarbībā ar Junior Achievment Latvija un uzņēmēju atbalstu dibināt Skolēnu 

mācību uzņēmumus (turpmāk – SMU) un organizēt izglītojošus seminārus novadu un valsts 

mērogā, popularizējot SMU darbību. 

1.5.5 Sadarbībā ar uzņēmējiem turpināt sagatavoties izglītības programmu akreditācijai. 
 

2. Iestādes darbības rezultāti 
Pārskata gadā Barkavas struktūrvienībā īstenotas šādas izglītības programmas: 

2.1. Valsts budžeta finansētas profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamajiem ar iegūtu 

pamatizglītību: 

 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Iegūstamā profesionālā 

kvalifikācija 
Kods 

Izglītojamo 

skaits 

programmā 

2018.* 

Izglītojamo 

skaits 

programmā 

2019.* 

Būvdarbi Apdares darbu tehniķis 33582011 38 41 

Lauksaimniecība Lauku īpašuma 

apsaimniekotājs 

33621001 23 24 

Lauksaimniecība Lauku īpašuma 35b621001 52 21 



 

 

apsaimniekotājs 

Viesnīcu pakalpojumi Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists 

33811031 79 83 

Augkopība Augkopības tehniķis 33621011 10 9 

KOPĀ 202 178 
*izmantoti dati no PROF2 atskaites uz 2018.gada 1.janvāri un 2019.gada 1.janvāri 

 

2.2. Barkavas struktūrvienībā pārskata periodā organizēti daudzveidīgi pasākumi mācību procesa 

pilnveidošanai un audzināšanas darba uzlabošanai: 

1.  Seminārs Augkopībā –lauku dienas (marts); 

2.  Mācību ekskursija uz AS “Latvijas valsts meži” kokaudzētavu „Strenči” un lekcija par 

mežsaimniecību un stādu audzēšanu; 

3.  Seminārs par lopkopību Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijā; 

4. Meistarklase Madonas pilsētas vidusskolas audzēkņiem par galda klāšanas kultūru; 

5. Rekrutēšanas centra lekcija par iespējām militārajā dienestā; 

6. Jēkabpils izglītības pārvaldes, Roķišku (Lietuva) pašvaldības pārstāvju un Roķišku 

profesionālās skolas pārstāvju pieredzes apmaiņa; 

7. Lauksaimniecības paraugsaimniecību apmeklējums Praulienas, Kalsnavas  un 

Murmastienes pašvaldībās; 

8. Seminārs pedagogiem „Ievads ETw”; 

9. Valsts policijas pārstāvju preventīvais pasākums (lekcija, diskusija) par alkohola un 

narkotisko vielu izraisītajām sekām; 

10. Pasākuma „Karjeras bums ” ietvaros nozaru speciālistu paraugdemonstrējumi nozarē 

(jaunākās tehnoloģijas un instrumenti); 

11. Izglītojošs pasākums „Laboratorium šovs” (mācību stunda fizikā un ķīmijā); 

12. Pasākumu cikls sadarbībā ar „Barkavas arodi”; 

13. Mācību ekskursija “Riga Food 2018”; 

14. Jaunsargu pārgājiens uz pulkveža O.Kalpaka dzimtas piemiņvietu “Liepsalas”; 

15. Mācību ekskursija “Vecsiljāņi”, Zemnieku saeimas rīkotais pasākums – “Organiskā 

mēslojuma izkliedēšanas tehnikas demonstrēšana”; 

16. Jaunsargu mācību ekskursija uz Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju un Latvijas 

Arhitektūras muzeju; 

17. Jaunsargu 3.līmeņa nometne sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”; 

18. Mācību ekskursija uz aršanas sacensībām Jelgavas nov., Vilces pagasta ZS “Valneri”; 

19. Jaunsargu ziemas sporta nometne Priekuļu vidusskolā; 

20. Seminārs darba tiesību un darba aizsardzības jomā; 

21. Jaunsargu nometne Ļaudonā; 

22. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi 2019” 

Malnavā. 

2.3. Struktūrvienības darba kvalitatīvie rādītāji ir izglītojamo sasniegumi profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenos, centralizētajos eksāmenos un konkursos. 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

2018./2019.mācību gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai kārtoja 74 izglītojamie valsts budžeta finansētas profesionālās vidējās izglītības 

programmās: 

Nr.p.

k. 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Izglītojamo 

skaits 
4 5 6 7 8 9 10 

Vidējais 

vērtējums 

1.  
Lauku īpašuma 

apsaimniekotājs 

57 - 6 5 10 7 10 19 8,17 

2.  

Viesmīlības 

pakalpojumu 

speciālists 

17 - 4 4 5 3 1 - 6,58 

Vidējais vērtējums JAK Barkavas Struktūrvienībā 7,81 



 

 

 

2018./2019.mācību gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai kārtoja 25 izglītojamie Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās 

neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta 

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” 

(vienošanās Nr.7.2.1.2.15/I/001) ietvaros finansētās profesionālās vidējās izglītības programmās: 

 

Profesionālā kvalifikācija 
Izglītojamo 

skaits 
4 5 6 7 8 9 10 

Vidējais 

vērtējums 

Pavārs 4     2 2  8,5 

Apdares darbu tehniķis 7  1 2 2 2   6,7 

SPA speciālists 14    3 2 7 2 8,5 

Vidējais vērtējums JAK Barkavas struktūrvienībā 8,04 

 

 Centralizēto eksāmenu rezultāti 

 Centralizēto eksāmenu norises organizāciju vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 

struktūrvienība nodrošina sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Madonas novada izglītības 

nodaļu. 

 2017./2018.mācību gadā obligātos centralizētos eksāmenus kārtoja 18 trešo kursu 

izglītojamie, izvēles centralizētos eksāmenus – 21 otro kursu izglītojamais: 

 

       Priekšmets 

 

 

Vērtējums 

Angļu 

valoda 

Latviešu 

valoda 
Matemātika 

Latvijas 

un 

pasaules 

vēsture 

91%-100% - - - - 

81%-90% - - - - 

71%-80% - - - - 

61%-70% 1 - - 1 

51%-60% 1 - - - 

41%-50% - 2 - 2 

31%-40% 8 7 1 3 

21%-30% 5 5 1 10 

11%-20% 1 1 7 5 

5%-10% - - 7 - 

Zem 5% - - 2 - 

Kopvērtējums     

Kārtotāju 

skaits 
16 15 18 21 

 

2018./2019.mācību gadā obligātos centralizētos eksāmenus kārtoja 23 trešo kursu 

izglītojamie, izvēles centralizētos eksāmenus - 29 otro kursu izglītojamie: 

 

       Priekšmets 

 

 

Vērtējums 

Angļu 

valoda 

Latviešu 

valoda 
Matemātika 

Latvijas 

un 

pasaules 

vēsture 

91%-100% - - - - 

81%-90% - - - - 

71%-80% - - - - 



 

 

61%-70% 1 - - - 

51%-60% 6 3 - 6 

41%-50% 4 5 - 7 

31%-40% 6 11 1 9 

21%-30% 4 3 - 6 

11%-20% 1 - 14 1 

5%-10% - - 6 - 

Zem 5% - - 1 - 

Kopvērtējums     

Kārtotāju 

skaits 
22 22 23 29 

 

Izglītojamo ārpusskolas sasniegumi. 

 

Nr. Pasākums Dalībnieki Pedagogs Iegūtā vieta 

1.  Konkurss Profs 2018 S.Sirmā 

M.Bariņš 

D.Leitāne 

A.Boļšakova 

J.Bruzguls 

D.Leitāne 

M.Zvejnieks 

V.Garančs 

A.Ankravs 

R.Sondore 

4.vieta 

2.  Jaunsargu šaušanas 

sacensības Barkavā 

Jaunsargu komanda O.Kančs 2.vieta 

3.vieta 

3.  Jaunsargu volejbola 

sacensības “Kalpaka kauss 

2019” 

Jaunsargu komanda O.Kančs 2.vieta 

4.  Jaunsargu šaušanas 

sacensības Varakļānos 

Jaunsargu komanda O.Kančs 1.vieta 

5.  Jaunsargu  sacensības 

“Kalpaka kauss 2019” 

Jaunsargu komanda O.Kančs 2.vieta 

2.vieta 

6.  Republikas runas konkurss 

Malnavā 

B.Grigalka 

E.Murinska 

R.Sondore 

M.Smeltere 

I. pakāpe 

II. pakāpe 

7.  Latvijas profesionālās 

izglītības iestāžu būvniecības 

audzēkņu profesionālās 

meistarības konkurss “Sienas 

krāsošanas un dekoratīvā 

apmetuma apdares darbi” 

Liepājā 

R.Mazurs 

A.Līdaks 

R.Grudulis Atzinības raksti 

 

Izglītojamo pašpārvaldes darbs. 

1. Pagājušā gada galvenie uzdevumi, to izpilde: 

1. Izglītojamo pašpārvaldes sadarbība ar skolas administrāciju. 

2. Sadarboties ar Madonas novada jauniešu centru, jauniešu organizācijām un skolēnu 

pašpārvaldēm. 

3. Izglītojamo pašpārvaldes darbības reglamenta aktualizēšana. 

2. Izglītojamo pašpārvaldes darba vērtējums: 

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

izglītojamo pašpārvaldes darba plānu 201./2019. mācību gadam. 



 

 

2. Sadarbojoties ar izglītības iestādes administrāciju, tika aktualizēti un risināti dažādi 

jautājumi skolēnu mikroklimata uzlabošanai, īstenotas dažādas jaunas idejas un rasti risinājumi 

problēmsituācijām. 

3. Izglītojamo pašpārvalde piedalījās un organizēja pasākumus: 

1. Piedalījās Madonas jauniešu centra organizētajos pasākumos; 

2. organizēja skolā pasākumus (skolotāju diena, pirmo kursu iesvētības skolā un dienesta 

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

viesnīcā, sporta pasākumi, u.c.); 

3. aktīvi piedalījās profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā: 

a) “Karjeras bums - 2019” – iepazīstināšana ar piedāvātajām izglītības 

programmām, meistarklases, tikšanās ar nozaru profesionāļiem, izstādes, 

demonstrācijas, konkursi, līdzdarbošanās, dažādas aktivitātes. (pasākumu 

apmeklēja aptuveni 120 interesenti); 

b) informācijas dienas: 

 Gaigalavas pamatskolas 6.-9.klasēm; 

 Preiļu 1. Pamatskolas klasēm; 

 Degumnieku pamatskolas 7.-.9 klasēm; 

 Madonas 1. vidusskolas 8.,9.klasēm; 

 Barkavas pamatskolas 8.,9. klasēm; 

 Murmastienes pamatskolas klasēm; 

 Verēmu pamatskolas 8., 9. klasēm; 

 Viļānu vidusskolas 8., 9.klasēm. 

4. piedalījās  Latgales novada profesionālo skolu radošajā pasākumā „Radi Rādi Raidi” 

Rēzeknē; 

5. reklāmas afišu izvietošana pagastu un novadu, bibliotēkās, skolās, kultūras namos, 

informācijas centros, tūrisma centros, informācijas stendos par nākamā gada izglītības 

iespējām Barkavas struktūrvienībā 

4. Pasākumi izglītības iestādē Latvijas simtgades pasākumu ciklā: 

1. “Augsim Latvijai” – plakātu, zīmējumu, kolāžu konkurss dienesta viesnīcā; 

2. “Pasaka par Latviju” – stāsti par Latviju vēstures stundās; 

3. “Mans devums Latvijai” plakātu gatavošana; 

4. “Latvijas sportistu jaunie sporta tērpi un sporta veidi” – aktivitāte angļu valodā; 

5. “Izstāsti Latviju” – dzejas rakstīšana literatūras stundās un literātu spilgtāko citātu 

apkopošana par Latviju; 

6. “Latvijas lauksaimniecība 100 gadu gaitās” informācijas apkopošana ekonomikas pamatu 

un investēšanas stundās; 

7. “Sveicu tevi, Latvija” – apsveikumu gatavošana krievu valodas stundās; 

8. “Uzzīmē mani - Latviju” – aktivitāte sausās būves praktiskajās stundās; 

9. “Latvijai 100” – instalāciju veidošana materiālmācības stundās; 

10. “Latviešu gadskārtu svētki, 18.novembris, Dziesmu un deju svētki” – svētku 

atspoguļošana tematiskos galda klājumu veidos viesu apkalpošanas stundās; 

11. “Izgaršo Latviju” – sarkanbaltsarkanu saldo ēdienu piedāvājums ēdnīcā; 

12. Sporta pasākums “100 vingrojumi par godu Latvijai” un fotogrāfijas tapšana 

“Savienosimies kopīgā fotogrāfijā”; 

13. “Latvijai 100” svinīgs pasākums, kurā ietilpst: svētku uzrunas, apbalvošana, uzņemšana 

jaunsargos, sadziedāšanās, skolotāju un izglītojamo dzejoļi, citāti par Latviju, un 

koncerts kopā ar Tihovsku ģimeni no Ludzas; 

14. Sarunas par Latviju, valsts svētku svinēšana un Latvijas godināšana audzināšanas 

stundās. 

Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana  

 2018./2019.mācību gadā Barkavas struktūrvienībā darbojas 2 mācību uzņēmumi (SMU) – 

“Rotu Darbnīca” un “Čoklits”. SMU dalībnieki īstenoja šādus pasākumus: 



 

 

 

Datums Pasākums 

29.11.2018. Junior Achievement Latvija (JA Latvija) Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 

pasākums “CITS BAZĀRS” Jēkabpilī 
14.12.2018. Junior Achievement Latvija (JA Latvija) Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 

pasākums “CITS BAZĀRS” Madonā 
 

Metodiskais darbs 

Jaunu izglītības programmu izstrāde. 

2018./2019.gadā tika izstrādātas divas jaunas izglītības programmas. Modulārā programma 

„Viesnīcu pakalpojumi ”un „Augkopība” (mācību ilgums 1,5 gadi) 

 Sadarbībā ar profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem ir izstrādāti un aktualizēti 

kvalifikācijas eksāmenu materiālu komplekti izglītības programmās: 

1. viesnīcu pakalpojumi; 

2. lauksaimniecība. 

Karjeras izglītība 

Mācību gada laikā noorganizēti un īstenoti karjeras pasākumi, kuros nodrošināta 

struktūrvienības izglītojamo un pedagogu dalība – ikvienam interesentam iespēja iepazīties ar 

koledžā apgūstamajām profesijām, ārpusstundu aktivitātēm, karjeras atbalsta iespējām. 

Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izglītojamo tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem 

sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem un grupu audzinātājiem. Iespēju robežās mācību 

ekskursijas organizētas visās profesionālajās kvalifikācijas programmās. Barkavas struktūrvienības 

profesionālo priekšmetu pedagogi izmantoja iespēju Uzņēmumu atvērto durvju nedēļā, ko organizē 

prakses.lv, jo šīs nedēļas ietvaros uzņēmumu piedāvātās ekskursijas ir ļoti saturiskas un sniedz 

kvalitatīvu informāciju par izvēlēto nozari un /vai izvēlēto profesiju. Izglītojamie apmeklēja atvērto 

durvju dienas AS Kesko Senukai. 

Nākotnē plānots turpināt iesaistīties un organizēt daudzveidīgus karjeras izglītības 

pasākumus gan struktūrvienības izglītojamajiem, gan citiem interesentiem. 

 Struktūrvienības izglītojamie piedalījās ārpusskolas rīkotajos pasākumos: 

1. vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu diskusijā “Vadi savu karjeru pats” Rēzeknē; 

2. mācību ekskursijā uz “Balttour 2019”; 

3. izstādē “Pavasaris 2019” Rāmavā; 

4. mācību ekskursijā uz Ķeguma HES; 

5. apmācībās “Patiesa viesmīlība” Rīgā, viesnīcā “Grand Poet Hotel”. 

Audzināšanas darba izvērtējums, analīze, secinājumi: 

Audzināšanas darbs noritēja balstoties uz audzināšanas metodiskās komisijas, dienesta 

viesnīcas, audzinātāju grupu un ārpusstundu darba plāniem 2018./2019. mācību gadam. Galvenā 

uzmanība tika pievērsta: 

1. veiksmīgai sadarbībai ar visām audzināšanas darbā iesaistītajām personām izglītības 

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

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

sadarbības partneri un citi); 

2. tūlītējai konfliktu risināšanai, problēmu apzināšanai un dažādu situāciju izvērtēšanai, kas 

nodrošina veiksmīgu audzināšanas darba norisi; 

3. kvalitatīvam, vispusīgam, informatīvam, izzinošam audzināšanas darbam audzināšanas 

stundās un dienesta viesnīcā (audzināšanas stundu un pēcpusdienu tematika - dzīves 

kvalitāte, atkarību veicinošās vielas, seksuālā un reproduktīvā veselība, cilvēku 

tirdzniecība, terorisms, bēgļi, atbildība, izglītība rosināt uz diskusiju un pareizu lēmumu 

pieņemšanu); 

4. skolas un dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu samazināšanai, 

izmantojot preventīvos pasākumus un aktīvu pedagogu darbu;  

5. ģimenes un grupas audzinātāja sadarbībai, kas sekmē izglītojamo iekļaušanos skolas vidē 

un mācību procesā, izglītojamo aktivitāti ārpusstundu pasākumu organizēšanā; 



 

 

6. mērķtiecīgai, sistemātiskai, kvalitatīvai un labi plānotai interešu izglītībai, kas sniedz 

izglītojamajiem emocionālu komfortu, līdzsvaru, apmierinājumu, prieka sajūtu un dod 

iespēju intelektuālai izaugsmei;  

7. vispusīgai, izglītojošas informācijas sniegšanai, dažādu pasākumu un aktivitāšu 

organizēšanai Latvijas simtgadi gaidot, tā sekmējot patriotiskuma attīstīšanu, pilsoniskās 

līdzdalības veicināšanu, cieņas ieaudzināšanu  pret Latvijas valsti, tautu, tās kultūru un 

tradīcijām;  

8. labvēlīgas pedagoģiskās un sociālpsiholoģiskās vides nodrošināšanai dienesta viesnīcā, 

kas veicinātu izglītojamo iniciatīvu aktīvam ārpusstundu darbam; 

9.  dažādu konkursu, pasākumu, aktivitāšu organizēšanai pamatskolu un profesionālo skolu 

izglītojamajiem un citiem interesentiem, tā nodrošinot reklāmu par skolu; 

10. individuālajam darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir problēmas ar uzvedību un 

mācību stundu apmeklēšanu; 

11. pirmo kursu adaptācijas procesam dienesta viesnīcā, skolā un grupā, samazinot 

konfliktsituācijas un risinot problēmas. 

12. izglītības iestādes tradīciju izkopšanai un attīstīšanai, kas ir būtisks priekšnoteikums 

pozitīva skolas tēla veidošanā; 

13. interesanta un atraktīva interešu izglītības piedāvājuma saglabāšanai, interesantu 

pasākumu organizēšanai, tā veicinot izglītojamo pozitīvu attieksmi pret izglītības iestādi. 

Piedalīšanās sporta sacensībās 

 JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie piedalās gan Latvijas profesionālās izglītības 

iestādēm paredzētajās sporta sacensībās, gan Madonas novada organizētajās sacensībās. 

Nr. Pasākums Dalībnieki Vieta 

1. AMI SK 29.sporta spēļu 

kopvērtējums 

  

1.1 Jaunietes  7. 

1.2 Jaunieši  11. 

2. AMI SK LR 29.sporta spēļu 

finālsacensības 

  

2.1. Vieglatlētika Jaunietes: Bella Grigalka, Linda Dzirkale, 

Janīna Pauniņa 

Jaunieši: Jurģis Bruzguls, Aivis Līdaks, 

Artūrs Stabulnieks 

10. 
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2.2 Rudens kross Jaunietes: Linda Dzirkale, Janīna Pauniņa, 

Dagmāra Leitāne, Diāna Ugare, Lāsma 

Guzikovska 

Jaunieši: Aivis Līdaks, Jurģis Bruzguls, 

Mareks Zveinieks, Mārtiņš Šķēls, Renārs 

Mazurs, Aivis Cīrulis, Aivis Rasmanis 

 

9. 

 

 

18. 

2.3. Šautriņu mešana Jaunietes: Linda Dzirkale, Annemarija 

Eglīte, Eva Evija Kasparoviča, Jolanta 

Visocka 

Jaunieši: Aivis Līdaks, Jurģis Bruzguls, 

Renārs Mazurs, Mārtiņš Solozemnieks 

 

7. 

 

7. 

2.4. Galda teniss (jaunietes) Evita Murinska, Bedrīte Inga,  3. 

2.5. Volejbols (jaunietes) Inga Bedrīte, Amanda Ikauniece, 

Annemarija Eglīte, Evita Murinska 

6. 



 

 

2.6. Novuss (jaunietes) Inga bedrīte, Anna Lazdiņa Uzulniece, 

Linda Dzirkale 

6. 

2.7. Tautas bumba (jaunietes) Inga Bedrīte, Linda Dzirkale, Sindija 

Renāte Vīksniņa, Jolanta Visocka, Diāna 

Ulanova, Amanda Ikauniece 

6. 

2.8. Svaru stieņa spiešana guļus Ingus Kalniņš, Arvis Bonda, Dainis Mičuls 11. 

 

3. 

AMI SK 27.sporta spēles 

Latgales reģionā un 

Vidzemes reģionā. 

  

3.1 Galda teniss (jaunietes) Inga Bedrīte, Evita Murinska 2. 

3.2. Novuss (jaunietes) Inga Bedrīte, Anna Lazdiņa Uzulniece, 

Linda Dzirkale 

 

2. 

3.3. Volejbols (jaunietes) Inga Bedrīte, Annemarija Eglīte, Amanda 

Ikauniece, Evita Murinska 

2. 

3.4 Telpu futbols (jaunietes) Inga Bedrīte, Diāna Ulanova, Linda 

Dzirkale, Janīna Pauniņa, Anna Lazdiņa 

Uzulniece 

Kopvērtējumā 

13.-15. 

3.5. Badmintons Jaunietes: Evita Murinska, Alīna 

Boļšakova 

 

Jaunieši: Jurģis Bruzguls, Dainis Mičuls 

Kopvērtējumā 

10.-12. 

7.-9. 

 

3.6. Basketbols (jaunietes) Inga Bedrīte, Diāna Ulanova, Linda 

Dzirkale, Janīna Pauniņa, Dagmāra 

Leitāne, Diāna Ugare, Anna Lazdiņa 

Uzulniece. 

Kopvērtējumā 

7.-8. 

3.7. Florbols (jaunieši) Jurģis Bruzguls, Artūrs Stabulnieks, 

Rihards Vaiovods, Jānis Konopackis, 

Daniels Andrjuhins, Mārcis Lisovskis 

Kopvērtējumā  

17.-18. 

3.8. Tautas bumba (jaunietes) Inga Bedrīte, Linda Dzirkale, Sindija 

Renāte Vīksniņa, Jolanta Visocka, Diāna 

Ulanova, Amanda Ikauniece 

2. 

3.9. Mini futbols Artūrs Stabulnieks, Daniels Andrjuhins, 

Jurģis Bruzguls, Armands Čaunāns 

Kopvērtējumā 

9.-12. 

4. Novada vidusskolu kauss 

volejbolā 

Jaunietes 

Jaunieši 

3. 

2. 
*AMI – Arodizglītības mācību iestāžu sporta kluba “AMI” organizētie pasākumi 

2.1. Atskaitīto izglītojamo īpatsvars 

 2018./2019. mācību gada septembrī JAK Barkavas struktūrvienībā mācības uzsāka 202 

izglītojamie valsts budžeta finansētās profesionālās vidējās izglītības programmās un 25 

izglītojamie profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmā Eiropas Sociālā fonda 

finansēta  projekta 7.2.1. “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros” ietvaros. Mācību gada laikā tika atskaitīti 25 izglītojamie, t.i. 12 % no kopējā 

izglītojamo skaita. 

 No atskaitītajiem izglītojamajiem 2 izglītojamie izvēlējās turpināt izglītību citā izglītības 

iestādē, 8 tika atskaitīti par nesekmību un 15 izglītojamajiem bija citi iemesli (dzīvesvietas maiņa, 

grūtniecība, darba gaitu uzsākšana).  

 

2.2.Īstenotie projekti 

1. ES Erasmus+ programma, projekts “ES mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā”. Projekta Nr.2018-I-LV01-KA102-046880. 



 

 

2. Prakses mobilitāte Austrijā (05.11.2018. – 24.11.2018.), 2 audzēknes Diāna Ugare un 

Dagmāra Leitāne – izglītības programma “Viesnīcu pakalpojumi”; 4 audzēkņi Mārtiņš 

Rainārs Solozemnieks, Dainis Mičuls, Jānis Bruzguls, Jurģis Bruzguls – izglītības 

programma “Lauksaimniecība”. 

3. Personāls 
Darbinieku sadalījums uz 2019.gada 1.janvāri 

 

 Darbinieku skaits 

Pavisam t.sk. pamatdarbā 

Pavisam 46 36 

Pedagogi 31 21 

3. Profesionālās izglītības 

pedagogi 

18 13 

4. Vispārējās vidējās izglītības 

pedagogi 

7 4 

5. Pārējie pedagogi 6 4 

Pārējie darbinieki 15 15 

 

Pedagogu sadalījums pēc izglītības uz 2019.gada 1.janvāri 

 

 Pavisam 

tai skaitā ar 

algas 

nodokļu 

grāmatiņu* 

No pedagogu skaita ar algas nodokļu 

grāmatiņu* 

ar vidējo vispārējo  

vai vidējo 

profesionālo 

izglītību 

ar augstāko izglītību un tai 

pielīdzināto 

Pedagogi pavisam 

(neieskaitot direktoru 

un direktora 

vietniekus) 

31 21 3 18 

profesionālās 

izglītības skolotāji 

18 13 2 11 

vispārējās vidējās 

izglītības skolotāji 

7 4 0 4 

vispārējās 

pamatizglītības 

skolotāji 

    

pārējie pedagogi 6 4 1 3 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
Struktūrvienības vadība un darbinieki sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Valsts izglītības attīstības aģentūru un 

Zemkopības ministriju. 

Tiek organizēta mērķtiecīga sadarbība ar Madonas novada pašvaldību, pagastu pārvaldēm, 

valsts un nevalstiskajām organizācijām – Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru un 

Madonas novadpētniecības muzeju un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. 

Sadarbība notiek ar novada bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem. 

Struktūrvienībai ir izveidota veiksmīga sadarbība ar nozaru asociācijām, profesionālajām 

organizācijām vai biedrībām, augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem. Noslēgti sadarbības 

līgumi un notiek aktīva sadarbība ar: 

1. Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas centru; 

2. Tūrisma lauku mājām “Zemeņu krasti” 



 

 

3. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju; 

4. Latvijas Darba devēju konfederāciju; 

5. Barkavas Arodiem; 

6. Z/S “Ceļmalas”; 

7. Z/S “Arkliņi”; 

8. Z/S Ezernieki“; 

9. SIA Auto Flora  

10. Z/S “Sābri”; 

11. A/S “Latgales CMAS” 

12. Z/S “Eglītes”; 

13. SIA “Heta”. 

Struktūrvienībai ir noslēgti sadarbības līgumi ar darba devējiem par praktisko mācību un 

kvalifikācijas prakšu īstenošanu, kas aptver visas šobrīd struktūrvienībā iegūstamās profesionālās 

kvalifikācijas. Darba vidē balstītas mācības un prakse norisinās: AS “Lazdonas Piensaimnieks”, 

kafejnīca “Efeja”, SIA “PRO Build”, SIA “DEVE Būve”, SIA “Belkanto” viesnīca “Latgola”, SIA 

“Daugavkrasti”, SIA “Mītava”, SIA “Madonas Viesnīca”, SIA “A.S.I.M” Vecgulbenes muižas 

viesnīca, SIA “Raibais Asaris”, SIA “DSG Dālderi”, SIA “Bērzkalni”, SIA “Parkavilla” viesnīca 

“Pullman Riga Old Town”, SIA TLG Hotel Latvija”, SIA “Mārcienas Muiža”, SIA “Elizabetes 

Centrs”, SIA “Annas Receptes”, ZS “Ceriņi”, ZS “Ceļmalas”, ZS “Dzērves”, ZS “Dienvidnieki”, 

SDV Jānis Sondors, SDV Viktors Zalužinskis, ZS “Druvas”, ZS “Bozēni”, ZS “Zemīši”, SIA 

“Levaž”. 

Struktūrvienības darbinieki sadarbojas ar citām profesionālās izglītības iestādēm gan pieredzes 

apmaiņas pasākumos, gan izstrādājot dažādus mācību un metodiskos materiālus. JAK Barkavas 

struktūrvienībai ir izveidota sava mājas lapa, kurā ievietota visa aktuālā informācija, pieejama 

informācija par īstenojamajām izglītības programmām, koledžā izstrādātajiem dokumentiem un 

sadarbības partneriem. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
Mērķis – Izglītības iestādes vērtību sistēmas veidošana savstarpējā mijiedarbībā. 

Uzdevumi: 

1. uz attiecībām orientētas mācību vides veidošana; 

2. secīga, aktīva mācību procesa organizēšana, ņemot vērā izglītības iestādes katras grupas un 

izglītojamā vajadzības; 

3. sociālo emociju pārvaldības un mācīšanās prasmju mērķtiecīgas attīstības iekļaušana 

mācību procesā. 

4. modulāro izglītības programmu “Viesnīcu pakalpojumi” un “Augkopība” aprobācija; 

5. gatavošanās izglītības programmu “Skaistumkopšanas pakalpojumi” un “Augkopība” 

akreditācijai; 

6. turpināt darboties ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”; 

7. darboties Eiropas e-Twinning projektā; 

8. izstrādāt vienu jaunu izglītības programmu. 

 

JAK Barkavas struktūrvienības 2018./2019.mācību gada publisko gada pārskatu sagatavoja: 

Silvija Smeltere, struktūrvienības vadītāja; 

Skaidrīte Zepa, struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā; 

Raivita Sondore, struktūrvienības vadītāja audzināšanas darbā; 

Lilita Zukule, projektu vadītāja. 

 

 

Struktūrvienības vadītāja        S.Smeltere 


