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AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IZAICINĀJUMI 2012./2013.STUDIJU GADĀ 
RĒZEKNĒ 

 

Rēzeknes Augstskolas (RA) 
dzīvē ir noslēdzies 2012./2013. 
studiju gads, kas ir arī spraigu, 
radošu un darbīgu RA 20 gadu 
atskaites punkts. 

Šajā studiju gadā noritēja 
studiju virzienu akreditācijas 
process. No 15 īstenotajiem 
studiju virzieniem RA 14 studiju 
virzieni tika akreditēti uz 
maksimālo periodu – sešiem 
gadiem. Tikai viens studiju virziens tika akreditēts uz diviem gadiem. Akreditācijas 
process noslēdzās ar izciliem rezultātiem, tādējādi stiprinot RA vadošo lomu 
reģionā. 

RA īstenotie projekti ir nozīmīgs pienesums zinātnei. ESF aktivitātes 
„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekta „Teritoriālās identitātes 
lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 
ietvaros tika izdota vārdnīca „Latgolys lingvoteritorialo vuordineica”, kurā ir 
apkopots plašs enciklopēdisks un fundamentāls materiāls par Latgales reģionu. 
Projektā sasniegtie rezultāti bija pamats RA vārda izskanēšanai ārpus Latvijas 
robežām. 

Sekmējot labvēlīgākas darba un studiju vides, kā arī materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājumu, nemitīgi tiek strādāts pie infrastruktūras uzlabošanas, turpinot 
realizēt arvien jaunus un novatoriskus projektus. Šajā studiju gadā tika uzsākta 
jaunās Inženieru fakultātes ēkas būvniecība, tādējādi turpinot attīstīties RA kā 
vadošajam inženierzinātņu centram Austrumlatvijā un materializējot ideju par 
studentu pilsētiņu, kur inovatīvu zinātnisko ieceru ģenerēšanas un realizācijas 
nolūkos pulcēsies studenti, zinātnieki, profesūra un uzņēmēji. Jau 2014.gada 
pavasarī jaunā Inženieru fakultātes ēka tiks nodota ekspluatācijā, kur uzsāks 
darboties 17 laboratorijas, moderna bibliotēka un lasītava.  

RA tiek rīkotas gan vietējās, gan starptautiskās zinātniskās konferences, 
tādējādi stiprinot augstākās izglītības attīstību, sekmējot dažādu viedokļu un 
kultūru mijiedarbību un veicinot potenciālās sadarbības iespējas. Paaugstinās RA 
akadēmiskā personāla publikāciju skaits starptautiski citējamo zinātnisko rakstu 
datu bāzēs, kas ir pamatojums zinātnisko rakstu kvalitātes augšanai. 

Gandarījums par to, ka RA studenti ir kļuvuši aktīvāki, sniedzot arī savu 
pienesumu augstskolas popularizēšanā un atpazīstamības sekmēšanā. Teātris 
„ĶerRA” jau 2 gadus pēc kārtas izcīnīja augstāko novērtējumu un ieguva galveno 
balvu – Sudraba āksta cepuri – Latvijas studentu teātru un jauniešu studiju 
festivālā. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Mehatronika” studenti jau 
piekto gadu pēc kārtas piedalījās Jādes Augstskolas (Jade Hochschule, Vācija) 
organizētajā starptautiskajā robotikas konkursā „Design Challenge” u.c. 
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Šajā studiju gadā darbu ir uzsākusi RA absolventu asociācija (RAAA) ar mērķi, 
lai vienkopus pulcētu RA absolventus, vienotos jaunu ideju un izvirzīto mērķu 
iedzīvināšanā, savas augstskolas popularizēšanā un atbalsta sniegšanā, semināru, 
kursu, konferenču organizēšanā, projektu īstenošanā un to realizēšanā, kā arī RA 
esošajiem studentiem prakšu vietu nodrošināšanā. RAAA biedriem ir iespēja 
piedalīties augstskolas rīkotajos pasākumos un mūžizglītības programmās. 

RA nostiprina sadarbību ar uzņēmējiem (biedrība „Rēzeknes Uzņēmēju 
biedrība”, AS „Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca”, SIA „Zieglera 
mašīnbūve”), pašvaldībām (Dagda, Preiļi, Aglona u.c.), ārzemju sadarbības 
partneriem (Ziemeļķīnas Zinātnes un tehnoloģiju institūts (Ķīna), Trāķijas 
Universitāte (Turcija), AMK EOOD (Bulgārija) u.c.). 

Šī studiju gada ietvaros iesāktie darbi tiks turpināti, lai radītu arvien 
pievilcīgāku studiju un pētniecisko vidi Latvijas un ārzemju studentu piesaistei, 
realizējot projektu ietvaros izvirzītos mērķus par modernas infrastruktūras izveidi 
RA un pilnveidojot personāla akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju. Šādi RA tiks 
radīta konkurētspējīga augstākā izglītība un saistoša akadēmiskā vide gan esošajai 
studentu un mācībspēku saimei, gan arī potenciālajiem studentiem. 
 

Rēzeknes Augstskolas rektors  
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks 
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2012./2013. STUDIJU GADA NOTIKUMU HRONIKA 
 

Septembris ‘12 
 

10. septembrī Rēzeknes Augstskolā notiek Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra Edmunda Sprūdža (RP) lekcija - diskusija, kuras laikā tiek runāts par 
Nacionālo attīstības plānu, uzsverot ekonomiskā izrāviena vadmotīvu – Latvija 2020. gadā 
zaļākā valsts pasaulē! 

 

21. septembrī visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas teritoriālās sadarbības diena. 
Rēzeknes Augstskolā šajā dienā norit projektu ideju popularizēšanas un informācijas 
apmaiņas seminārs, kurā piedalās Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu 
institūta, Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji. 
Tikšanās mērķis – sniegt informāciju par Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projektu „MODPART” (sociālie partneri: Nodarbinātības valsts aģentūra, 
Ludzas slimnīca), iepazīstināt ar neiromuskulārās testēšanas iekārtu (Biodex 4), lokālās 
vibromasāžas un līdzsvara saglabāšanas tehnoloģijām un citiem Rēzeknes Augstskolas 
Personības socializācijas pētījumu institūta īstenotajiem projektiem. 

 

21.-22. septembrī Rīgā notiek lielākā gada studentu ballīte „Studentu Paradīze”. 
Tās laikā Rēzeknes Augstskolas Studējošo padome piedalās ar savu izveidoto stendu. 

 

No 24. septembra līdz 28. septembrim Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina 
fakultāti pieredzes apmaiņā apmeklē Viļņas lietišķo zinātņu universitātes Pedagoģijas 
fakultātes delegācija. Vizīte tiek īstenota Eiropas projekta „Studiju internacionalizācijas 
paaugstināšana Viļņas lietišķo zinātņu universitātes Pedagoģijas fakultātē” ietvaros. 
Tikšanās reizēs tiek apspriesta studiju programmu „Sociālais pedagogs” un „Sākumskolas 
skolotājs” īstenošana abās valstīs, studentu starpkultūru kompetences paaugstināšana, 
problēmrisināšanas pieejas, darba ar ārzemju studentiem īstenošanas un citi jautājumi. 

 

25. septembrī Rēzeknes Augstskolā notiek diskusija „Inovatīvu reģionālo 
augstskolu konkurētspēja ES izglītības telpā”, ko var vērot arī tiešsaistē: www.esmaja.lv . 
Par dažādiem jautājumiem tiešsaistes diskusijā runā un atbildes meklē Māris Igavens 
(LATC valdes loceklis, IDEJU VIESNĪCA vadītājs), Ilga Šuplinska (Rēzeknes Augstskolas 
Filoloģijas katedras vadītāja) un Jānis Valinieks (studiju programmas „Mehatronika” 
students). Diskusiju vada žurnālists Ansis Bogustovs. 

 

28. septembrī Rēzeknes Augstskolā notiek pasākums „Zinātnieku nakts 2012”, 
kura aktivitātes tematiski ir saistītas ar enerģiju. Apmeklētāji līdzdarbojas eksperimentos, 
iepazīst dabas enerģijas izmantošanas veidus, vēro robotu tehnikas demonstrējumus, 
iepazīst garīgās enerģijas veidus sev apkārt, piedalās nakts orientēšanās sacensībās, vēro 
mākslas un valodu pozitīvās enerģijas iedarbību, kā arī noskatās Rēzeknes Augstskolas 
studentu teātra „ĶerRA” izrādi „Bej` kieneņam trejis meitys”. 

 

28. un 29. septembrī Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Tallinas Universitāti 
(Igaunija), Maskavas pilsētas pedagoģisko universitāti (Krievija), P.M. Mašerova vārdā 
nosaukto Vitebskas Valsts universitāti (Baltkrievija) rīko I starptautisko zinātniski praktisko 
konferenci „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. 
Konferencē piedalās arī pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un 
Norvēģijas. Tiek prezentēti 27 referāti. 29. septembrī konferences apmeklētāji piedalās 
mākslas un mūzikas meistardarbnīcās.  
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28. septembrī, I starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un 
mūzika kultūras diskursā” laikā, veicinot praktiskās pieredzes apmaiņu mākslā un dizainā, 
Rēzeknes Augstskolā atklāj Viļņas kolēģijas dizaina un tehnoloģiju fakultātes studiju 
programmu „Apģērbu dizains” un „Frizūru dizains” studentu diplomdarbu praktiskās daļas 
darbu (fotosesijas) izstādi. 

 

29. septembrī Rēzeknes Augstskolas I starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences ietvaros Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” uz pirmo 
grafikas izstādi „Satikšanās” aicina studiju programmas „Interjera dizains” direktore Diāna 
Apele. 

 

Septembrī par godu Rēzeknes Augstskolas un Jade Hochschule (Vācija) 15 gadu 
sadarbības jubilejas pasākumam RA Ārējo sakaru daļa izsludina fotokonkursu „Rēzeknes 
Augstskola – mana augstskola”. Tā mērķis – atlasīt labākās un izteiksmīgākās bildes, lai 
izveidotu fotoizstādi sadarbības pasākumam. 
 

Oktobris ‘12 
 

2. oktobrī Rēzeknes Augstskolā notiek Asinsdonoru diena, kuras laikā asinis ziedo 
vairāk nekā 50 cilvēku. Rēzeknes Augstskolas studentu un pasniedzēju vidū izplatītākā ir A 
un AB grupa, negatīvās asinsgrupas ir mazāk sastopamas. 

 

No 4. oktobra līdz 7. oktobrim Ķīpsalā notiek mēbeļu un interjera izstāde „Baltic 
Furniture 2012”. Izstādē klātesošajiem tiek piedāvāts arī „Dizaina parks” – radoša un 
dinamiska vide, kurā tiek eksponēti Latvijas, Igaunijas un Lietuvas labāko dizaineru darbi, 
jau ražošanā esošas dizaina produktu sērijas, kā arī jauno talantu un studentu veikums.  
„Dizaina parkā” savus diplomprojektus eksponē arī pirmie Rēzeknes Augstskolas 
bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” absolventi – Agnese Litkina, Natālija 
Beļajeva, Zaiga Pavlovska, Kristīne Lubāne, Larisa Kaimiņa, Sarma Kazia, Elīna Kruste, Līga 
Priedeslaipa, Aigars Šķirmants, Rihards Štroms un Dagnija Bernāne. Diplomprojektu 
profesionāli kvalitatīvā izpilde ir panākta, pateicoties vadītājiem – Ainai Strodei, Inesei 
Dundurei, Natālijai Losānei un Diānai Apelei.  

 

5. oktobrī Rēzeknes Augstskolā noris informatīvais seminārs par Šveices sadarbības 
programmu. 

 

5. un 6. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē pirmo reizi Latvijā tiek rīkota 
Starptautiskā izgudrojumu izstāde. Tajā piedalās Rēzeknes Augstskolas Inženieru 
fakultātes pārstāvji Guntis Koļčs, Edmunds Visockis un Jānis Zalāns ar izgudrojumu 
„Universāla vadības ierīce dažādu iekārtu vadīšanai, izmantojot SMS komandas”.  
Jaunie izgudrotāji piedāvā aplūkot ierīci, kura teorētiski spēj vadīt sarežģītas iekārtas, 
izmantojot GSM mobilos sakarus. Visas ar iekārtas vadību un ierīces statusu saistītās 
komandas ierīce saņem un nosūta SMS veidā uz definētu mobilo sakaru tālruņa numuru. 
Šī ierīce paver plašas iespējas dažādu iekārtu vadības automatizācijai un kontrolei no 
jebkuras vietas pasaulē, kur vien ir pieejams GSM tīkla pārklājums. 

 

8. oktobrī Rēzeknes Augstskola svin sadarbības ar Jade Hochschule (Vācija) 
15.gadadienu. Sadarbības jubilejai par godu pilsētas Kultūras namā tiek atklāta Rēzeknes 
Augstskolas studentu un videospeciālista M. Justa foto izstāde. 
Rēzeknes Augstskolas studenti tiekas ar Vācijas vēstniecības Rīgā misijas vadītājas 
vietnieku Heningu Simonu. Kultūras namā notiek gan oficiālā daļa, gan arī svētku 
koncerts.  Pasākumā piedalās Rēzeknes Augstskolas, Rēzeknes pilsētas domes, Vācijas 
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vēstniecības, Gētes institūta pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu vadītāji, audzēkņi un 
skolotāji. 

 

No 8. oktobra līdz 10. oktobrim Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas 
pētījumu institūtā (PSPI) notiek F7 un LLP multilaterālā projekta sagatavošanas vizīte, kurā 
piedalās ārvalstu profesori - sadarbības partneri no Krievijas Dienvidu federālās 
universitātes, Ecoistitute del Friuli Venezia Giulia (Itālija), Udines universitātes, Šauļu 
universitātes (Lietuva). 

 

8. un 9. oktobrī Rēzeknes Augstskolu apmeklē Pleskavas Valsts universitātes (PVU) 
delegācija, kuras sastāvā ir universitātes rektors Jurijs Demjankovs un starptautisko 
attiecību prorektore Marina Mahotajeva, kā arī Pleskavas apgabala gubernatora vietniece 
Vera Jemeļjanova.  
Delegācija tiekas ar Rēzeknes Augstskolas rektoru, asoc.prof. Edmundu Teirumnieku; 
vēlāk ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču; piedalās 
Rēzeknes Augstskolas un Jāde Hochschule (Vācija) sadarbības 15. gadadienas svinīgajā 
pasākumā; paraksta sadarbības līgumu starp augstskolu un PVU. 

 

9. un 10. oktobrī šīs vizītes ietvaros PSPI notiek LAT - LIT projekta un EDUSEN 
projekta seminārs, kurā piedalās PSPI vadošie pētnieki, pētnieki un iepriekšminētie 
ārvalstu viesi. 

 

10. oktobrī notiek Rēzeknes Augstskolas Stipendiju komisijas sēde, kurā tiek 
izskatīti S. Boļšakova stipendijas saņemšanai pieteikto kandidatūru dokumenti. Par augstu 
novērtējumu studiju, zinātniski pētnieciskajās Latvijas un starptautiskā mēroga aktivitātēs 
un labām un teicamām sekmēm Stipendiju komisija vienbalsīgi pieņem lēmumu par 
S. Boļšakova stipendijas piešķiršanu (Ls 70 mēnesī) no 01.10.2012. līdz 30.06.2013. 
Inženieru fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” pilna 
laika studiju 3. kursa studentei Margaritai Božko. 

 

12. un 13. oktobrī Rēzeknē notiek Uzņēmējsabiedrību daudznozaru izstāde -
gadatirgus „Rēzeknes Uzņēmējs”, kurā piedalās vairāk nekā 60 dalībnieku, to vidū arī 
Rēzeknes Augstskola. 

 

17. oktobrī Rēzeknes Augstskolas Sporta namā notiek aizraujošs pasākums – 
iesvētības. Tā ietvaros otro kursu studenti „iesvēta” pirmkursniekus, liekot viņiem veikt 
dažādus pārbaudījumus. Tā arī šogad augstskolas sastāvā oficiāli ir uzņemti jaunie 
studenti. 

 

Oktobrī, lai atklātu Rēzeknes Augstskolas studiju procesu, studiju virzienus, tiek 
izsludināts video konkurss augstskolā studējošajiem – „Rēzeknes Augstskolas mobilais 
reportieris”. 

 

20. oktobrī Rēzeknes Augstskolā sāk darboties interešu grupu darbnīcas, kurās  
Rēzeknes novada skolēni apgūst tehniskās jaunrades iemaņas. Nodarbību ilgums – līdz 
maijam.  
Rēzeknes Augstskola bez maksas rīko nodarbības elektronikā, mehatronikā, interjera un 
vides dizainā, programmēšanā, darbojas vides izlūku un alternatīvās enerģijas pētnieku 
grupas. 

 

25. oktobrī tiek organizēts pasākums Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 
Erasmus studentiem, lai ārzemju studentus plašāk iepazīstinātu ar augstskolas darbību, 
studiju programmām, aktivitātēm ārpus lekcijām, Latgales krāšņākajām vietām, kultūru, 
kā arī atrastu draugus pašu studentu vidū. 
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Ārzemju studenti pārstāvēja Lietuvu, Bulgāriju, Turciju un Armēniju. 
 

Novembris ‘12 
 

No 8. novembra līdz 9. novembrim Rēzeknes Augstskolā tiek rīkota starptautiskā 
zinātniskā konference „Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā”, 
kurā piedalās ap 60 pētnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Itālijas. Konferences 
laikā tiek prezentēti vairāki unikāli zinātnieku radītie produkti – „Latgales lingvoteritoriālā 
vārdnīca”, enciklopēdisks izdevums skolām, latgaliešu valodas korpuss, „Lietuviešu -
latviešu - latgaliešu vārdnīca” un citi. 

 

10. novembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas džudo zālē notiek Latvijas 
XXIII Universiādes džudo sacensības, kurās piedalās piecu Latvijas augstskolu džudisti. 
Rēzeknes Augstskolu pārstāv divi Inženieru fakultātes studenti – Guntars Briljonoks un 
Deniss Morozs. 
Guntars svara kategorijā līdz 90 kg izcīna 2. vietu un absolūtajā svara kategorijā – 3. vietu. 
Deniss iegūst 4. vietu, kas nodrošina Rēzeknes Augstskolai bronzas medaļu komandu 
kopvērtējumā. 

 

11. novembrī Rēzeknes Augstskolā notiek Tehniskās jaunrades dienas. 
Interesentiem tiek piedāvātas astoņas disciplīnas, kuru ietvaros dalībnieki apgūst šķietami 
sarežģīto inženierzinātņu pamatus, konstruē robotus, veido elektromagnētiskā lauka 
spiningus un vēja ģeneratorus, būvē atspervāģus un spageti tiltus, kā arī iejūtas alķīmiķa 
lomā un pēta krāsu virpuļus. 

 

13. novembrī Rēzeknes Augstskolā viesojas  Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas pārstāvji. Ar Rēzeknes Augstskolas rektoru asoc.prof. Edmundu Teirumnieku 
ciemiņi pārrunā turpmākās sadarbības iespējas starp abām augstākās izglītības iestādēm. 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvji apmeklē Rēzeknes Augstskolas 
Personības socializācijas pētījuma institūtu, kā arī apskata iegādāto veselības stāvokļa 
diagnostikas aprīkojumu. 

 

16. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienu, 
Rēzeknes Augstskolā norisinās svinīgs pasākums. Tā laikā RA rektors asoc. prof. Edmunds 
Teirumnieks pasniedz diplomus pirmajiem RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” 
zinātņu doktora grāda ieguvējiem – Ilgai Prudņikovai, Svetlanai Uščai un Spodrai 
Austrumai.  
Par Gada docētāju Izglītības un dizaina fakultātē kļūst Gunārs Strods, savukārt Gada 
students – Diāna Laizāne; Ekonomikas un vadības fakultātē par Gada docētāju izvēlēta 
Iveta Dembovska un par Gada studenti – Ņina Kirillova; Inženieru fakultātē docētāja titulu 
iegūst Ilmārs Kangro, bet Ilze Dovgiallo kļūst par Gada studentu; Humanitāro un juridisko 
zinātņu fakultātē par Gada docētāju nominē Modri Marcinkēviču, bet par Gada studenti – 
Lauru Stepiņu. 

 

18. novembrī Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienas svinībās notiek 
kopīga sadziedāšanās pie Rēzeknes Augstskolas. 

 

18. novembrī Rēzeknē notiek skrējiens „Ieelpo Rēzekni 2012”. Pasākumā piedalās 
arī Rēzeknes Augstskolas komanda – Agnese Ozoliņa, Kristiāna Čačka, Laura Stepiņa, 
Kaspars Vanags, Artūrs Tumovs, Evita Kozule, Artūrs Bondars un Vita Rusiņa, kas skrējienā 
iegūst nomināciju „Ritmiskākā komanda”. 
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No 23. novembra līdz 24. novembrim Daugavpilī notiek forums „PAR jauniešiem 
reģionos: Latgales misija”. Tajā piedalās arī Rēzeknes Augstskolas studenti – Vita Rusiņa, 
Laura Stepiņa, Rolands Keišs, Edgars Provejs, Olita Kuksa un Laura Cepurniece. Apmācību 
laikā tiek aktualizēti vairāki problēmjautājumi Latgales reģiona tālākai attīstības 
sekmēšanai. 

26. novembrī Karjeras nedēļas laikā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā 
„Zeimuļs” tiek atklāta Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Interjera dizains” 
diplomprojektu izstāde „PIRMIE”. 

 

27. novembrī notiek sadarbības līguma parakstīšana starp Rēzeknes Augstskolu un 
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru (ARPC). No augstskolas puses līgumu paraksta 
rektors, asoc.prof. Edmunds Teirumnieks, bet no ARPC – tā vadītāja Jevgenija Kušča. 
Līgums tiek noslēgts uz pieciem gadiem. 

 

28. novembrī Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes biedri apmeklē Rēzeknes 
pilsētas pašvaldības iestādi – Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”, 
gūstot informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un tās sniegtajām iespējām 
studentiem un pārējiem jauniešiem līdz 30 gadu vecumam.  

 

30. novembrī Daugavpils novada Špoģos norisinās konkurss „Mis un Misters Špoģu 
vidusskola 2012”. 14 konkursa dalībniekus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir arī Rēzeknes 
Augstskolas 1. kursa studente, titula „Mis Rēzekne 2012” ieguvēja Santa Seržante. 
Rēzeknes Augstskolas simpātiju balvu iegūst Viktorija Melne un Artūrs Ciršs. 

 

30. novembrī Rēzeknes pilsētas kultūras namā notiek Rēzeknes Augstskolas 
pasākums „Andrejdienas”. Dzeju un prozu lasa A. Rancāne, V. Lukaševičs, L. Rundāne, 
I. Atpile-Jugane, A. Mileika, Raibais Suņs, Jureits u.c. Notiek interaktīva spēle „Latgolys 
lingvoteritorialuo vuordineica”, grupas „Dabasu durovys” otrā diska „Stykla vītā skaņa” 
prezentācija, kā arī Andrejdienas balvas izspēle. 
 

Decembris ‘12 
 

No 1. decembra tiek īstenots Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu 
programmas projekts „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne”. Tajā vadošais partneris ir 
Rēzeknes Augstskola, iesaistītie partneri: Kedaiņu Reģionālais muzejs (Lietuva), Maksima 
Bogdanoviča muzejs (Grodņa, Baltkrievija) un Rēzeknes pilsētas dome, ko pārstāv Latgales 
Kultūrvēstures muzejs.  
Projekta mērķis – izveidot virtuālas muzeju fondu galerijas, kuras būs pieejamas Internet 
tīklā, tādējādi modernizējot muzeja eksponātu apskati, piedāvājot interaktīvus elementus 
un ieinteresējot dažādas vecumgrupas, īpaši jauniešus, apmeklēt muzejus arī klātienē. 

 

Decembrī Rēzeknes Augstskolā notiek seminārs „Zaļā industrija – iespējas, 
risinājumi, pieredze”. Seminārs pulcē plašu auditoriju un to apmeklē 63 interesenti. 
Pasākumu atklāj VTPP projekta vadītājs asoc. prof. Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks. Savā 
uzrunā viņš akcentē sadarbības nozīmīgumu starp uzņēmējiem un zinātniekiem, kā arī 
uzsver semināra tematikas aktualitāti. 
Semināra programma ir ļoti daudzpusīga, jo savā redzējumā un arī praktiskajā pieredzē 
zaļās industrijas iedzīvināšanā dalās dažādu jomu eksperti. 

 

14. decembrī Rīgā notiek neformāli izglītojoša piedzīvojumu spēle „Erasmus 
nakts”, kurā piedalās arī Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Filoloģija” 2. kursa 
studentes Evita Kozule un Ausma Sprukte un studiju programmas „Mehatronika” studenti 
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Kaspars Vaivods (2. kurss) un Oskars Počekajevs (1. kurss). 25 komandu konkurencē 
Rēzeknes Augstskolas pārstāvji ierindojas 7. vietā. 

 

12. decembrī Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātē viesojas 
Rēzeknes Katoļu pirmsskolas izglītības iestādes bērni no grupiņas „Incīši”. Mazie ciemiņi 
kopā ar studiju programmas „Mājturības / mājsaimniecības un biznesa ekonomisko 
pamatu skolotājs” 2. kursa studentēm kopā cep piparkūkas. 

 

12. decembrī desmit Rēzeknes Augstskolas studenti viesojas Dricānu vidusskolā, 
sev līdzi atvedot sākumskolas bērniem Ziemassvētku noskaņas savdabīga priekšnesuma 
veidā un pēc tam pasniedzot dāvanas, ko sarūpējuši studenti. 

 

13. decembrī Rēzeknes Augstskolas 3. kursa tūrisma specializācijas studenti kopā 
ar pasniedzēju Inesi Silicku dodas mācību ekskursijā uz Rīgu. Pasākums notiek kursa 
„Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība” ietvaros. Tā laikā tiek apmeklētas vairākas 
vairumtirdzniecības bāzes, gūstot priekšstatu par vairumtirdzniecības bāzu piedāvātajiem 
produktiem un pakalpojumiem. 

 

13. decembrī Rēzeknes Augstskolā, Izglītības un dizaina fakultātē ir aplūkojama 
dizaina produktu izstāde. Dizaina paraugi radīti Daugavpils pilsētas domes projekta 
„Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā” ietvaros. 

 

18. decembrī Rēzeknes Augstskolā notiek Starptautiskā diena. Pasākumā piedalās 
visu četru fakultāšu Rēzeknes Augstskolas studenti, kā arī ārzemju un Erasmus apmaiņas 
programmas studenti.  
Ārzemju studenti rāda un stāsta prezentācijas par Bulgāriju, Turciju, Lietuvu, Slovākiju, 
Armēniju u.c. valstīm, kā arī savām universitātēm. 

 

19. decembrī Rēzeknes Augstskolā tiek organizēts Ziemassvētku tirdziņš, kurā var 
iegādāties suvenīrus un apskatīt grāmatzīmju izstādi. Savukārt vakarā ir Svētvakars, kura 
laikā notiek augstskolas teātra „ĶerRA”, kā arī bakalaura studiju programmas „Filoloģija” 
1. un 3. kursa studentu veidotas dzejas kompozīcijas pirmizrāde. Iestudējumam ir atlasīti 
dzejoļi no Annas Rancānes krājuma „Advente” (1991).  

 

 Decembrī Rēzeknes Augstskolā notiek seminārs „Zaļā industrija – iespējas, 
risinājumi, pieredze”. Tajā savā  redzējumā un arī praktiskajā pieredzē zaļās industrijas 
iedzīvināšanā dalās dažādu jomu eksperti. 

 

Gada nogalē Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks paraksta līgumu 
par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes 
augstskolas sporta kompleksa ēkā” (ar identifikācijas Nr. KPFI-15.1/24) realizāciju. Tas ļauj 
turpināt renovēt augstskolas ēkas, veicot siltināšanu, sakārtojot apkures un ventilācijas 
sistēmas. 
 

Janvāris ‘13 
 

No 9. janvāra līdz 12. janvārim Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas un vadības 
fakultātē viesojas pārstāvji no Utenas koledžas (Utena University of Applied Sciences, 
Lietuva). Tikšanās laikā ar RA Ekonomikas un vadības fakultātes dekāni, asoc.prof. Ivetu 
Mietuli, Ēdināšanas uzņēmējdarbības mācību laboratorijas vadītāju Inesi Silicku un 
Finanšu vadības katedras vadītāju, docenti Ilutu Arbidāni tiek apspriesta jaunas 
programmas izveide. 
Darba grupa strādā pie kopīgas profesionālā bakalaura studiju programmas izveides 
„Viesmīlības menedžments” („Hospitality Management”). 
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10. un 11. janvārī Rēzeknes Latgales Kultūrvēstures muzejā un Rēzeknes 
Augstskolā notiek Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta 
„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” atklāšanas konference. Tajā piedalās projektā 
iesaistītie partneri no Rēzeknes Augstskolas, Kedaiņu Reģionālā muzeja (Lietuva), 
Maksima Bogdanoviča muzeja (Grodņa, Baltkrievija) un Rēzeknes pilsētas domes, ko 
pārstāv Latgales Kultūrvēstures muzejs. 

 

Janvārī Rēzeknes novada volejbola komanda, kuru atbalsta Rēzeknes Augstskola 
(RA) un tās sastāvā spēlē RA studenti, izcīna divas pirmās vietas Latgales reģionā. Preiļu 
novada atklātajā čempionātā (uzvarot visās spēlēs) un Varakļānu turnīrā viņi izcīna 
čempionu titulus.  
Apvienotā RA un Rēzeknes novada komanda iekļūst otrajā kārtā un cīnās par augstu vietu 
spēcīgajā Daugavpils pilsētas turnīrā. Inženieru fakultātes students Ivars Ratnieks ir šīs 
komandas kapteinis, savukārt topošais jurists Edgars Massals ir viens no rezultatīvākajiem 
spēlētājiem. 

 

14. janvārī Rēzekni apmeklē darba grupa, lai iepazītos ar iespējām te organizēt 
Baltijas valstu Studentu Dziesmu un deju svētkus „Gaudeamus”. Pieteikumu dalībai 
„Gaudeamus” svētku rīkošanā Rēzeknes Augstskola gatavo ciešā sadarbībā ar Rēzeknes 
domi un Rēzeknes novada pašvaldību. Darba sanāksme notiek Rēzeknes pilsētas domē, 
tikšanās laikā Rēzeknes piedāvājumu prezentē Rēzeknes Augstskolas rektora vietniece 
sadarbības un attīstības jautājumos Iveta Graudiņa. Diskusijā piedalās arī RA kolektīvu 
vadītāji – Jānis Mežinskis un Inga Drele, Latgales Vēstniecības „GORS” vadītāja Diāna 
Zirniņa un producente Ilona Rupaine, Rēzeknes Kultūras un tūrisma attīstības aģentūras 
pārstāvji. 

 

16. janvārī Rēzeknes Augstskola (RA) noslēdz sadarbības līgumu ar Dagdas novada 
domi. No Rēzeknes Augstskolas puses līgumu paraksta rektors, asoc.prof. Edmunds 
Teirumnieks, savukārt no Dagdas – novada domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts. 

 

24. janvārī Rēzeknē tiek parakstīts sadarbības līgums starp Rēzeknes Augstskolu un 
Rīgas Tehnisko universitāti.  
Vēlāk Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji apmeklē Mehatronikas, Elektronikas, 
Elektriskās piedziņas u.c. laboratorijas Rēzeknes Augstskolā, kā arī Latgales aparātbūves 
tehnoloģisko centru. Abu augstskolu mācībspēki apspriež tālākās sadarbības iespējas, kas 
sekmētu inženiertehnisko speciālistu sagatavošanu tieši Latgales reģionam. 

 

25. janvārī Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notiek Daugavpils 
Universitātes Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā veiksmīgi promocijas 
darbu „Uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldība” ekonomikas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai aizstāv Rēzeknes Augstskolas Finanšu vadības katedras vadītāja Iluta Arbidāne. 

 

28. janvārī Rēzeknes Augstskolā notiek kārtējā reģionālo augstskolu pārstāvju 
tikšanās, kuras laikā tiek sagatavots reģionālo augstskolu sadarbības līgums un pieņemts 
lēmums tā parakstīšanai. Reģionālo augstskolu rektori un prorektori diskutē par līguma 
īstenošanas iespējām, pievēršot uzmanību reģionālo augstskolu nozīmīgumam Latvijas 
augstākās izglītības sistēmā. 

 

29. janvārī Rēzeknes Augstskolas rektors, asoc.prof. Edmunds Teirumnieks un 
Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra Dukšta noslēdz sadarbības līgumu. Noslēgtais 
līgums sekmēs sadarbību vidējās, augstākās un neformālās izglītības, kā arī izglītojamo 
karjeras vadības jomā. 
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Februāris ‘13 
 

6. februārī Rēzeknes Augstskolā notiek Asinsdonoru diena. To organizē Rēzeknes 
Augstskola sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli. 

 

8. februārī Rēzeknes pilsētas kultūras namā notiek pasākums „Bļīnu trikmīņs”. Tajā 
piedalās arī Rēzeknes Augstskolas studenti un docētāja Nellija Kivkucāne studiju kursa 
„Uzturs un uzturzinību mācīšanas metodika” ietvaros, pārbaudot kopā ar Austrumlatgales 
Profesionālās vidusskolas ēdināšanas servisa audzēkņiem savas spējas blīņu cepšanas 
meistarklasē. 

 

13. februārī Rēzeknes Augstskola jau trešo gadu rīko Ēnu dienu, kuras laikā jaunieši 
iepazīst dažādu amatu specifiku. Augstskola piedāvā 25 dažādus amatus, un jauniešu 
izvēlei ir pieejami rektora, jurista, sabiedrisko attiecību speciālista, grāmatveža, studiju un 
zinātņu prorektora, lektora, informācijas tehnoloģiju speciālista, kā arī citi amati. 

 

13. februārī Rēzeknes Augstskolā notiek sanāksme, kurā piedalās Dagdas novada 
domes, Jaundomes muižas un Vides izglītības un kultūras centra „Ķepas” pārstāvji. 
Tikšanās mērķis – pārrunāt konkrētus pasākumus kopējas sadarbības īstenošanai un 
vienoties par laika grafiku to izpildei. 

 

14. februārī Rēzeknes Augstskolā uz informatīvu semināru tiek aicināti Latgales 
Plānošanas reģiona profesionālās izglītības iestāžu un pašvaldību izglītības pārvalžu 
vadītāji, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Mašīnbūves un metālapstrādes 
rūpniecības asociācijas pārstāvji. Semināra mērķis – informēt par inženierzinātņu 
praktisko pielietojumu uzņēmumos un jauniešu izglītības iespējām. 

 

20. februārī Rēzeknes Augstskolā norisinās augstskolas līmeņa pasākums „Erudīts”, 
kurā piedalās augstskolas studenti un kura tēma ir „RA pēc 20 gadiem”. Pasākumā savu 
erudīcijas un atjautības līmeni demonstrē 7 komandas – studenti no dažādām augstskolas 
fakultātēm, kā arī komanda no Studējošo padomes. 
Godalgoto 1. vietu pēc žūrijas vērtējuma iegūst nu jau četrkārtējie uzvarētāji – ģeogrāfu 
komanda „Meridiāni”, 2. vietu – „Vēsturnieku mafija” un 3. – „Jezups i juo bruoli”. 

 

No 20. februāra līdz 22. februārim Rēzeknes Augstskolā viesojas Pleskavas Valsts 
universitātes delegācija. Viesaugstskolas administrācija tiekas ar Rēzeknes Augstskolas 
vadību, lai apspriestu kopējās sadarbības iespējas. 

 

22. februārī Rēzeknes Augstskolā notiek grāmatas „Latgolys lingvoteritorialuo 
vuordineica” prezentācijas svētki. Pasākuma laikā var iepazīties arī ar jaunākajiem 
humanitārā žurnāla „VIA LATGALICA” un izdevuma „LATGALISTIKYS KONGRESA 
MATERIALI” numuriem. Izdevumi tiek dāvināti organizāciju pārstāvjiem. 

 

24. februārī Bērzgalē notiek Latgales kultūras gada balvu pasniegšanas ceremonija 
dažādās nominācijās „Boņuks”, kurā Rēzeknes Augstskolas studenti un filoloģijas 
programmas docētāji piedalās gan nominantu vērtēšanā, gan palīdz pasākuma 
organizatorisko jautājumu risināšanā.  
Šogad Rēzeknes Augstskola nominantiem kategorijā „Goda školuotuojs”, kas ir Guntra 
Kuzmina (Bērzgales pag.), Veronika Dundure un Anita Žogota (Nautrēnu pag.), Imants 
Slišāns (Baltinavas pag.) un Līga Rundāne (Kārsava), ir sarūpējusi speciālas dāvanas.  

 

No 28. februāra līdz 3. martam Rēzeknes Augstskola piedalās starptautiskajā 
izglītības izstādē „Skola 2013”, kas notiek izstāžu centrā „Ķīpsala” Rīgā.  
Augstskolas stendā var iegūt visplašāko informāciju par studiju programmām, budžeta 
vietām, uzņemšanas nosacījumiem, piedalīties konkursos, laimēt balvas no Rēzeknes 
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Augstskolas. Skolēnus par studiju iespējām informē RA Sabiedrisko attiecību nodaļas 
pārstāvji, kā arī visu četru fakultāšu studenti. 

 

28. februārī septiņas Latvijas vadošās universitātes un augstskolas, kas veic 
tehnoloģisko studiju programmu īstenošanu, to skaitā arī Rēzeknes Augstskola, paraksta 
nodomu protokolu par jaunas biedrības „Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu 
konsorcijs” dibināšanu. Konsorcija dalībnieki vienojas veikt kopīgas aktivitātes skolēnu 
piesaistei eksaktajām un inženierzinātnēm, kurās, salīdzinot ar citām Eiropas savienības 
valstīm, proporcionāli ir vismazākais studējošo skaits no kopējā studentu skaita. 

 

28. februārī Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes studiju 
programmu „Apģērbu projektēšana un dizains” un „Mājturības/mājsaimniecības un 
biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” studenti un docētāji (L. Zarembo, S. Mežinska) 
dodas mācību ekskursijā uz Preiļiem un Daugavpili, lai viesotos Latgales apģērbu 
ražošanas uzņēmumos un bagātinātos ar idejām muzeju izstādēs. 

 

Februārī Erasmus Mundus programmas ietvaros Rēzeknes Augstskolā viesojas 
docētāja no Armēnijas Gajane Gukasjana. Ekonomikas un vadības fakultātē Erevānas 
Valsts universitātes docētāja bija trīs nedēļas.  
Šajā laikā kopā ar Ekonomikas un vadības fakultātes dekāni, asoc.prof. Ivetu Mietuli tiek 
izstrādāts arī kopīgs zinātniskais raksts par tēmu „Ekonomiskās modelēšanas pielietojums 
Latvijas tautsaimniecībā”. Iecerēts, ka tas tiks publicēts Sociālo zinātņu žurnālā. 

 

Februārī Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes 1. kursa studenti 
piedalās debatēs par eiro ieviešanas plusiem un mīnusiem.  

Uzsākot jubilejas gadu, Rēzeknes Augstskola tikusi pie svētku logo zīmes, kuru 
izstrādājusi Izglītības un dizaina fakultātes interjera virziena studiju programmas studente 
Ilze Kukule docētājas Natālijas Losānes un studiju programmas „Interjera dizains” 
direktores Diānas Apeles vadībā. 
Augstskolas logo šī un nākamā studiju gada laikā atgādinās par apaļo jubileju. Autore logo 
izvēlējusies iekļaut spilgti zaļo krāsu, kas simbolizē dabu, jaunību un dzīvību. Ar 
jaunizveidoto zīmi tiks izdoti Rēzeknes Augstskolas informatīvie bukleti, prezentācijas 
materiāli.  
Aktīvu sadarbību ar dažādiem Rēzeknes uzņēmumiem īsteno Rēzeknes Augstskolas 
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Apģērba projektēšana un 
dizains”. Februārī šīs programmas 1. kursa studentes SIA „Inetas radošā darbnīca” apgūst 
apģērbu piegriešanas un šūšanas prasmes. 
 

Marts ‘12 
 

7. martā Rēzeknes Augstskolā norit tikšanās ar pārstāvjiem no AS „Daugavpils 
Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”. Tās laikā uzņēmuma pārstāvji iepazīst inženierzinātņu 
jomas piedāvātās iespējas Rēzeknes Augstskolā, aplūko Mehatronikas, Elektriskās 
piedziņas un Elektrotehnikas laboratoriju, kā arī Latgales aparātbūves tehnoloģisko 
centru. 
Starp Rēzeknes Augstskolu un AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcu” tiek 
noslēgts sadarbības līgums.  
Šai laikā divi Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Mehatronika” studenti AS 
„Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcā” iziet ražošanas praksi – 20 nedēļas. 

 

12. martā Rēzeknes Augstskolā notiek Izglītības un dizaina fakultātes interjera 
dizaina programmu studentu zīmējumu izstādes atklāšana „RA gaismas pili gaidot”. 
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16. martā Rīga notiek 14. Latvijas studentu teātra dienas. Festivālā piedalās 13 
studentu teātri un jauniešu studijas. Jau otro gadu pēc kārtas galveno balvu Sudraba āksta 
cepuri uz mājām aizved Rēzeknes Augstskolas studentu teātris „ĶerRA” ar Andreja Upīša 
naturālisma stilistikā veidotās noveles „Maize” dramatizējumu.  
Izrādes virsraksts un centrālais tēls cieši sabalsojās ar festivāla šī gada tēmu – „Mīkla”. 

 

19. martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” notiek Rēzeknes 
Augstskolas prezentācija profesionālās un augstākās izglītības izstādē „Izglītība un Karjera 
2013”. Balvu par labāko stendu saņēma Rēzeknes Augstskola. Pasākuma apmeklētāji 
novērtēja stenda vizuālo noformējumu, plašo informatīvo materiālu klāstu un aktivitātes 
stendā. 

 

19. martā izglītības iespēju pasākuma „Izglītība un Karjera 2013” ietvaros notiek 
diskusija par Latvijas tautsaimniecības attīstību un eiro ieviešanu. Rēzeknes Augstskolas 
studējošo viedokli diskusijā prezentē Ekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa studente 
Madara Kalvāne. Viņas veiktais pētījums parāda, ka studentu vidū vienlīdz daudz ir eiro 
skeptiķu un eiro atbalstītāju. 

 

19. martā Rēzeknes novada Dricānos norit Rēzeknes novada pašvaldības rīkotais 
pasākums, kurā tiek sveikti konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” laureāti. Šogad 
vērtētāju vidū ir arī Rēzeknes Augstskolas pārstāvji. 
Nomināciju „Gada amatnieks 2012” saņem Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina 
fakultātes Dizaina un amatniecības katedras lektors Gatis Lucjanovs no Nagļu pagasta. 

 

20. martā Aglonas vidusskolā notiek skolotājas Monikas Pušņakovas izlolotais 
pasākums – Latgales dzejniecei, pedagoģei un kultūras darbiniecei Naazmērstulei veltītais 
Latgales lauku skolu skolēnu radošo darbu konkurss.  
Savas simpātiju balvas konkursantiem pasniedz arī Rēzeknes Augstskola. Skolēniem tiek 
dāvināts Rēzeknes Augstskolas vadošā pētnieka Ingara Gusāna (Sovvaļnīka) mūzikas disks 
„Sūpluok” ar mūziķa autogrāfu, skolotājiem – Rēzeknes Augstskolas studenta Oskara 
Orlova (Raibīs Suņs) grāmata „Pyrma syltī”. 

 

25. martā Rēzeknes Kultūras namā notiek pasākums, veltīts 25. marta deportāciju 
upuru piemiņai. Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Vēsture” direktore Valda 
Čakša pastāsta par izmantojamajiem mācību līdzekļiem, kas Latvijā tiek izdoti sadarbībā ar 
muzejiem, arhīviem, un mutvārdu vēstures pētniekiem, kuri veic deportēto dzīvesstāstu 
pierakstīšanu.  
Stāstījumu par augstskolas vēsturnieku ieguldījumu deportāciju pētīšanā papildināja 
2. kursa studente Valērija Škaļikova, kura prezentē studiju darba ietvaros veikto savas 
dzimtas deportācijās pieredzētā apkopojumu. 

 

26. martā Rēzeknes Augstskolā notiek enciklopēdiskā izdevuma skolēniem 
„Ausmas zeme” un grāmatas „Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica” prezentācijas 
svētki. 27. martā abu izdevumu prezentācija notiek Daugavpils 3. vidusskolas aktu zālē. 
Pasākumu laikā grāmatas tiek dāvinātas bibliotēkām, skolām, muzejiem.  

 

26. martā Rēzeknes Augstskolā notiek Eiropas Padomes pārstāvju vizīte. Notiek 
diskusija ar valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, tikšanās ar 
mazākumtautību organizāciju un biedrību pārstāvjiem. 

 

27. martā Rēzeknes Augstskolas studiju programmu „Apģērbu dizains un 
tehnoloģijas” un „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” 
studenti un lektore S.Mežinska dodas uz Rīgu mācību ekskursijā, kuras vienojošā tēma ir 
„Viss ap un par modi”. 
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30. martā Rīgā, Biznesa Augstskolā „Turība” norisinās Latvijas Studentu apvienības 
18. kongress, kurā piedalās Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes biedri. Kopumā uz 
kongresu ir ieradušies 184 delegāti. 

 

Martā Rēzeknes Augstskola par godu augstskolas 20 gadu jubilejai rīko literāro 
darbu konkursu, kurā aicina piedalīties augstskolas esošos un bijušos studentus. 
 

Aprīlis ‘13 
 

No 2. aprīļa līdz 4. aprīlim Rēzeknes Augstskolā noris „Juristu dienas 2013”, kuru 
laikā notiek tiesas procesa izspēle; tiesību aizsardzības iestāžu apmeklējumi; dažādas 
lekcijas; zinātniski praktiskā konference „Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un to 
risinājumi”; Juristu balle. 

 

6. aprīlī Rēzeknē tiek organizēts otrais Rēzeknes pusmaratons, kas šogad iekļauts 
sacensību seriālā „Skrien Latvija” kā pirmais posms. Sacensības notiek dažāda garuma 
distancēs ar kopējo dalībnieku skaitu, kas pārsniedz septiņus simtus. Arī Rēzeknes 
Augstskolas draudzīgā komanda – studenti Daiga Viša, Dainis Vaivods, Dmitrijs Muravjovs, 
Edgars Pauris un sporta docētājs Aivars Kaupužs – piedalās šo sacensību Tautas skrējienā 
(4,2 km). 

 

6. aprīlī Rēzeknes Augstskolā notiek Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 
absolventu vakars. Kopā sanākuši aptuveni 80 absolventu, kaut gan kopējā fakultātes 
absolventu statistika ir ~ 1700.  
Bijušos studentus pasākuma laikā priecē postfolkgrupa „Rikši”, Guntra un Sovvaļnīks, 
grupas „Jumis” dalībnieks, RA filoloģijas programmas absolvents Rolands Naglis, bet vēlāk 
arī dīdžejs Juris Vucāns ar 20.gs. 80.gadu disko ritmiem. 

 

10. aprīlī Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Vēsture ” 1. un 2. kursa 
studenti un studiju programmas „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” 3. kursa studenti 
lektoru Ivara Matisova un Vladislava Malahovska vadībā dodas mācību ekskursijā uz 
Daugavpili. 

 

12. aprīlī Rēzeknes Augstskolā notiek Informācijas diena. Darbojas informatīvie 
stendi, paralēli norit atsevišķu studiju virzienu prezentācijas un konkursi. Studiju 
programmu direktori, mācībspēki un studenti stāsta par studiju iespējām Rēzeknes 
Augstskolā, 450 valsts finansētām budžeta vietām, uzņemšanas nosacījumiem, kā arī 
ārpusstudiju aktivitātēm.  

 

12. aprīlī Rēzeknes Augstskolā norisinās Mg.paed., Mg.hist. lektores Valdas Čakšas 
monogrāfijas „Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas valsts 
novados (1920–1940)” prezentācija, piesaistot plašu interesentu loku – Rēzeknes 
Augstskolas un J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas mācībspēkus un studentus, kā arī 
citas ieinteresētās personas.  

 

13. aprīlī viesnīcā „Baltic Beach Hotel” notiek starptautiskā skaistumkonkursa 
„Mrs. Top of the World 2013” Latvijas atlases fināls. Konkursā piedalās 11 pretendentes. 
Viņu vidū ir arī Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes studiju programmas 
„Apģērbu dizaina un tehnoloģija” 1. kursa studente Velga Krukovska, kura iegūst titulu 
„Mrs. Extravagance”. Tērpus konkursa iznācieniem Velga darinājusi pati. 

 

14. aprīlī Rēzeknes pilsētas kultūras namā notiek Rēzeknes koru apriņķa koru 
skate. Rēzeknes Augstskolas koris „Sonitum” iegūst I pakāpes diplomu un augstāko 
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punktu skaitu Jaukto koru grupā, kā arī iespēju doties uz XXV Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkiem, kuri šogad Rīgā notiks no 30. jūnija līdz 7. jūlijam.  

 

No 15. aprīļa līdz 19. aprīlim Rēzeknes Augstskolas telpās ir iespēja iepazīties ar 
interaktīvo stendu „Erasmus vēstnieki”, kas atspoguļo vairāku desmitu programmas 
dalībnieku liecības, tajā skaitā Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa un Latvijas 
Mākslas akadēmijas rektora Alekseja Naumova Erasmus pieredzi. 

 

No 17.aprīļa līdz 19. aprīlim Latgales Kultūrvēstures muzejā un Rēzeknes 
Augstskolā notiek Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta 
„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” pieredzes apmaiņas seminārs. Tajā piedalās 
projektā iesaistītie partneri no Rēzeknes Augstskolas, Kedaiņu Reģionālā muzeja (Lietuva), 
Maksima Bogdanoviča muzeja (Grodņa, Baltkrievija) un Rēzeknes pilsētas domes, ko 
pārstāv Latgales Kultūrvēstures muzejs. 

 

16. aprīlī Dagdas novada Jaundomes muižu apmeklē tūristu grupa. Šajā dienā 
sadarbības projekta ietvaros starp Rēzeknes Augstskolu un Dagdas novada domi savas 
gastronomiskās spējas zivju zupas gatavošanā un pasniegšanā demonstrēja Rēzeknes 
Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 
Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācijas 3. kursa studente Angelīna Smirnova. 

 

17. aprīlī Rēzeknes Augstskolā notiek Erasmus diena.  
 

17. aprīlī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” telpās norisinās 
Rēzeknes Augstskolas rīkots starpaugstskolu erudīcijas pasākums „Erudīts 2013”, kura 
tēma ir „Ja Latvijā paliktu viena augstskola...”. Pasākumā spēkiem mērojas četras 
komandas – Rēzeknes Augstskolas komanda „Meridiāni”, Latvijas Universitātes Paula 
Stradiņa Medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles komanda „Latgales mosas”, Liepājas 
Universitātes komanda „Komunikablie” un Valsts robežsardzes Rēzeknes filiāles komanda 
„Zaļie uzpleči”. Uzvaras laurus šogad plūca komanda „Meridiāni”. 

 

21. aprīlī starptautisko izstāžu centrā Ķīpsalā izstādes „Mode un tekstils 2013” 
noslēgumā notiek konkursa „Mis un Misters Latvija 2012” fināls. Konkursā par tituliem 
cīnās 13 jaunieši. Par godpilno titulu „Misters Latvija 2012” sacenšas arī divi Rēzeknes 
Augstskolas studenti – Artūrs Voskāns un Artis Salinieks. 

 

No 22. aprīļa līdz 27. aprīlim Rēzeknes Augstskolā norit Inženieru dienas. 22. aprīlī 
pie Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” notiek Inženieru dienu 
atklāšana ar kuģīšu sacensībām pa Rēzeknes upi. Nedēļas laikā notiek konference, Sporta 
diena, absolventu tikšanās. Savukārt 27. aprīlī tiek rādīti Rēzeknes novada skolēnu 
inženiertehnisko darbu demonstrējumi, kas tapuši nodarbību laikā Rēzeknes Augstskolā. 

 

23. aprīlī Rēzeknes Augstskolā notiek Kauņas koledžas (Kaunas College) Grafiskā 
dizaina un Interjera dizaina programmu studentu diplomdarbu izstādes atklāšana. Tajā 
piedalās Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes studenti un mācībspēki, kā 
arī Kauņas Koledžas Mākslas fakultātes Dizaina katedras vadītājs Alvidas Jonaitis. 

 

24. aprīlī Daugavpilī notiek Marka Rotko mākslas centra atklāšana, kurā piedalās 
arī Rēzeknes Augstskolas pārstāvji – asoc.prof. Vladislavs Paurs, studiju programmas 
„Interjera dizains” direktore, lektore Diāna Apele un Interjera dizaina 1. kursa studente 
Santa Miezīte, kuru darbi ir apskatāmi šī mākslas centra Latgales mākslinieku izstādē. 

 

25. aprīlī Rēzeknes Augstskolā notiek Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja, 
keramiķa Daiņa Pundura priekšlasījums ar slaidšovu „Dienvidkorejas tautas māksla, 
podniecība”, kuru organizē biedrība „Pūdnīku skūla” sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu. 
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25. un 26. aprīlī Rēzeknes Augstskolā notiek 2. starptautiskā zinātniskā konference 
„Autors. Teksts. Laikmets.” Konference ir veltīta literatūras zinātnieka Broņislava Tabūna 
85 gadu atcerei. 

 

26. aprīlī Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Mājturības/mājsaimniecības 
un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” 1. kursa studente Anda Sprūža piedalās 
3. Jauniešu Saeimā. 

 

No 26. aprīļa līdz 27. aprīlim Daugavpilī notiek izstāde „Izglītības iespējas 2013”, 
kurā piedalās arī Rēzeknes Augstskolas pārstāvji, stāstot par augstskolas piedāvātajām 
iespējām. 

 

28. aprīlī noslēdzas televīzijas kanāla TV3 rīkotais šovs „Koru kari 3”, kurā uzvar 
Rēzeknes Zaļo pakalnu koris ar vadītāju Normundu Zušu. Starp 16 lieliskajiem un 
muzikālajiem kora dziedātājiem ir arī Rēzeknes Augstskolas 2011. gada Bruņinieka titula 
ieguvējs – Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
tiesības” 2. kursa students Rolands Keišs. 

 

29. aprīlī Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrā notiek sacensības 
„Sadraudzības kauss 2013”, kurās piedalās Rēzeknes Augstskolas un Valsts robežsardzes 
koledžas komandas. 
Rēzeknes Augstskolas komanda uzvar futbola un basketbola soda metienu sacensībās, bet 
Valsts robežsardzes koledžas komanda ir pārāka volejbolā, florbolā un citos individuālajos 
sporta veidos, iegūstot 1. vietu kopvērtējumā. 

 

Aprīlī tiek izsludināta biedrības „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” 
biedru pieteikšanās. Biedrības pamatmērķis – apvienot Rēzeknes Augstskolas 
absolventus, popularizējot un atbalstot augstskolu, veicinot absolventu iekļaušanos 
augstskolas pasākumos un mūžizglītības programmās. 

 

Aprīlī Rēzekne ir izrotāta ar Lieldienu galvenajiem simboliem – krāsotām olām. 
Noformējuma koncepta idejas autore ir Rēzeknes Augstskolas 3. kursa programmas 
„Interjera dizains” studente Irina Drozdova, kura krāsainajam objektam devusi 
nosaukumu „Olu lietus”.  
Pavasara noskaņu pilsētā palīdz radīt arī košie Irinas kursa biedrenes Kristiānas Līdakas 
plakāti, kuru iedvesmas avots smelts dabā. Idejas konceptā ir taureņu tēma. 

 

Aprīlī Rīgā, Ķīpsalā, notiek tekstila nozarei un modei veltīti pasākumi, kurus 
apmeklē arī Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un studenti. Viens no gada nozīmīgākajiem 
pasākumiem Baltijas modes industrijā ir starptautiskā konference „Mode un dizains: 
tendences un perspektīvas”, kas notiek 19. aprīlī. 

 

Savukārt 20. aprīlī norisinās viens no nozīmīgākajiem modes pasākumiem Baltijā – 
jauno modes mākslinieku konkurss „Habitus Baltija”, kas ik gadu pulcē jaunos modes 
māksliniekus no visas pasaules. Šajā pasākumā mācīties un gūt pieredzi, kā arī apskatīt 
18. starptautisko tekstila, apģērbu, ādas izstrādājumu un ražošanas iekārtu izstādi „Mode 
un tekstils 2013” ierodas Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes studenti – 
studiju programmu „Apģērbu projektēšana un dizains” 1. kurss un „Mājturības/ 
mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” 3. un 1. kursi. 
 

Maijs ‘13 
 

4. maijā Tukuma novada kinopilsētā „Cinevilla” notiek „Stipro skrējiens”. Arī šogad 
piedalās Rēzeknes Augstskolas studentu komanda, kas bija vienīgie pārstāvji no Rēzeknes. 
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Augstskolas komanda (Judīte Grāmatniece, Ilmārs Trops, Lauris Aglenieks un Normunds 
Bernāns) no 510 pieteiktajām un 467 finišu sasniegušajām komandām ierindojas 
164. vietā. 

 

7. maijā Rēzeknē notiek Mākslas dienas. Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina 
fakultātes Dizaina un amatniecības katedras docētāji D. Apele, S. Mežinska, L. Zarembo, 
V. Paurs un studenti arī šogad ir Mākslas dienu rīkotāju un dalībnieku pulkā.  
Atbilstoši pasākuma tēmai, radošajām un sportiskajām aktivitātēm tiek radītas tērpu 
kolekcijas – „Atkritumu šķirotāji”, „PET pudeļu reinkarnētāji” (PET pudeļu transformēšana 
dizaina dekoros), „Naftas bērni” (EKO sporta spēļu meistarklase), „3-D Papīra mode” 
(papīra plastika), „Papīra pinumu tērpi”.  

 

8. maijā Rēzeknes Augstskolā notiek Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centra 
organizētās Gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstādes atklāšana. Tajā ir skatāmi 
darbi akvareļa, pasteļa un akrila tehnikā. 

 

8. maijā „Latvijas Avīze” publicē Latvijas augstskolu reitingu. Rēzeknes Augstskolas 
pozīcija reitingā kopumā saglabā iepriekšējos rādītājus, bet Latvijas augstskolu 
kopvērtējuma tabulā vērojams kāpums. 
Šogad Rēzeknes Augstskola ierindojusies 12. vietā no 34 augstākās izglītības iestādēm. 

 

Maijā veiksmīgas sadarbības rezultātā Rēzeknes Augstskolas studiju programmas 
„Interjera dizains” direktore Diāna Apele tiek uzaicināta apmeklēt starptautisko mēbeļu 
un dizaina izstādi Salone Del Mobile-2013, Milānā (Itālija). Šī izstāde ir viens no 
nozīmīgākajiem un svarīgākajiem pasākumiem, kas formē mūsdienu dizaina tendences 
visam nākamajam gadam. 

 

9. maijā Rēzeknes Augstskola noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts zemes 
dienestu. No Rēzeknes Augstskolas puses to paraksta rektors asoc.prof. Edmunds 
Teirumnieks, no Valsts zemes dienesta – ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. Līgums 
paredz sadarbību zemes ierīcības, nekustamā īpašuma kadastra, augsnes kartēšanas un 
ģeoinformācijas jomā.  

 

9. maijā Rēzeknes Augstskolas studiju programmas 2. un 3. kursa „Ģeogrāfijas un 
sociālo zinību skolotājs” studenti lektora Kaspara Baloža vadībā dodas mācību ekskursijā 
uz Latgales pierobežu. 

 

10. maijā Rēzeknes Augstskolā viesojas profesors Joahims Lencs (Joachim Lenz) no 
Oldenburgas (Vācija). Tikšanās laikā Rēzeknes Augstskolas studentiem tiek stāstīts par 
integrācijas fondu, kas regulāri rīko konferences, finansiāli atbalsta inženierzinātņu 
specialitāšu absolventu stažēšanos Vācijas uzņēmumos. 

 

11. maijā Dagdas novadu apmeklē Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un Erasmus 
apmaiņas studiju programmas studenti no Lietuvas, Turcijas un Slovākijas, lai izbaudītu un 
novērtētu tūrisma maršrutu pa Ezernieku pagastu. Jauno piedāvājumu izstrādājušas 
Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas 
„Uzņēmējdarbība” 3.kursa studentes Angelīna Smirnova un Kristīne Kursīte RA profesores 
Irēnas Silinevičas vadībā. 

 

15. maijā Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Vēsture” 1. kursa studenti – 
Kaspars Strods, Edgars Šepovalovs, Elvis Pastars, Agita Bīriņa, Santa Strekālova, Ginta 
Vītola, Astra Ābelniece, Aleksis Ķikuts – un 3. kursa studente Gunta Nagle kopā ar studiju 
programmas direktori Valdu Čakšu un lektoru Pēteri Kivrānu dodas vēstures mutvārdu 
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ekspedīcijā uz Rīgu. Brauciena mērķis – tikties ar Rēzeknes Augstskolas studiju 
programmas „Vēsture” absolventiem un bijušajiem un esošajiem pasniedzējiem. 

 

16. maijā Rēzeknes Kultūras namā Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 
zinātņu fakultātes ikgadējās starptautiskās studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā 
telpā attīstībā” noslēgumā var noskatīties Latvijas studentu teātru Gada izrādi (2013): 
Rēzeknes Augstskolas „ĶerRAs” miniatūra naturālisma gaumē „MAIZE”. 

 

16. maijā Rēzeknes Augstskolā notiek tradicionālais orientēšanās pasākums 
„Kroka”, kurā piedalās septiņas komandas. 
Par uzvaru cīnās Valsts robežsardzes koledžas (VRK) pārstāvji, Erasmus apmaiņas studenti, 
Rēzeknes Augstskolas (RA) studenti, kā arī Rēzeknes Valsts ģimnāzijas (RVĢ) pārstāvji. 
Lielu punktu īpatsvaru iegūst VRK. 2. un 3. vietu izcīna komandas „Barveži” (RA) un „RVĢ” 
(RVĢ) ar 2 punktu starpību. 

 

16. maijā Rēzeknes Augstskolā notiek seminārs „Propaganda un sabiedrība: toreiz 
un tagad”. Seminārā piedalās vēsturnieks Dr.hist. Kaspars Zellis, grāmatas „Ilūziju un baiļu 
mašinērija” autors, žurnāla „A12” redaktore Ināra Groce un ārsts Jāzeps Korsaks.  

 

18. maijā Rēzeknē notiek Muzeju nakts, kad Rēzeknes upes krastā tiek izveidots 
savdabīgs „dzīvais muzejs” jeb „skulptūru dārzs” un ikviens tā apmeklētājs var apbrīnot 
„dzīvās skulptūras”, vērot to iestudētās kustības un aktivitātes, iepazīt skulptūru 
aprakstus, apmeklēt radošo „ķermeņa apgleznošanas” darbnīcu, ko vada Rēzeknes 
Augstskolas 3. kursa interjera dizaineri Aleksejs Voronovs, Irēna Ivanova, Zane Kārkliņa.  
 „Dzīvās skulptūras” atveidoja Kristīne Cabule, Kristīne Krēsliņa, Renāte Grikova, Inese 
Žabo, Guna Tuča, Normunds Gabrusāns, Vladislavs Kondratjevs.  

 

No 20. maija līdz 24. maijam Rēzeknes Augstskolā viesojas Ondokuz Mayir 
Universitātes Samsunā (Turcija) lektore Sena Sengira. Viņa ir atvedusi savu grafiskā 
dizaina plakātu izstādi, kuras atklāšana notiek 22. maijā. 
S. Sengira ir ieradusies Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātē LLP/Erasmus 
mobilitātes programmā personāla apmaiņā. Lektore Latvijā viesojas pirmo reizi. 

 

21. maijā, aizvadot pēdējo nodarbību studiju kursā „Vides ekonomika”, otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” 
specializāciju „Finanšu un grāmatvedības vadība”, kā arī „Uzņēmējdarbības tiesības” 
2. kursa studenti kopā ar lektori Inesi Silicku vienojas netradicionālā un radošā semestra 
laikā apgūto zināšanu atkārtošanā un nostiprināšanā, spēlējot vides ekonomikas „Alias” 
spēles versiju. 

 

21. maijā Rēzeknes Augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar SMK Sociālo zinātņu 
koledžu, lai veicinātu savstarpējo sadarbību izglītības un zinātniskās pētniecības jomā. No 
Rēzeknes Augstskolas puses to paraksta rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks, no SMK 
Sociālo zinātņu koledžas – tās direktore Gabija Skučaite. 

 

22. maijā Rēzeknes Augstskolas Sporta namā notiek Rēzeknes Augstskolas Sporta 
vakars. Par sportiskāko Rēzeknes Augstskolas fakultāti kļūst Inženieru fakultāte, kas 
pārspēj citas fakultātes savas veiklības un lielā studentu skaita dēļ. Kopumā komandu 
sacensībās piedalās 8 studentu komandas. 
Pēdējā disciplīnā, kas ir izturības skrējiens (atspoles skrējiens), nomināciju „Augstskolas 
cīnītāja” sīvā konkurencē izcīna Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes Kultūras un 
sporta virziena vadītāja Jekaterina Melihova no Ekonomikas un vadības fakultātes. 
Nominācija „Dzelzs vīrs” tiek piešķirta Laurim Berjozam no Inženieru fakultātes. 
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23. maijā Rēzeknes Augstskolā notiek monogrāfijas „Pusaudžu ar valodas 
traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība” prezentācija. Izdevums ir Svetlanas 
Uščas promocijas darba zinātniskā monogrāfija. Tajā analizēta valodas traucējumu 
ietekme uz pusaudžu personības un komunikatīvās kompetences attīstību, noteikti šķēršļi 
pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstībai.  

 

24. un 25. maijā Rēzeknē notiek Personības socializācijas pētījumu institūta 
organizētā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”. 
Itālijā Udines universitātē tiek organizēta konference, kuras orgkomitejā piedalās PSPI 
direktore, profesore Velta Ļubkina. Udines universitāte ikgadējās konferences tradīcijas 
saistās ar iesniegto referātu izvērtēšanu un trīs pirmo vietu piešķiršanu. Šogad no 180 
iesniegtajiem referātiem 3. vieta ir piešķirta PSPI PTL vadītājam Gilberto Marzano, kurš 
startē kā Rēzeknes Augstskolas zinātnieks,  par referātu „From ‘Ecotopia’ to ‘For the win’: 
from ecological utopias to dystopian technophilia?”. 

 

27. maijā Rēzeknes Augstskolu apmeklē Latvijas Republikas izglītības un zinātnes 
ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Tikšanās laikā ar Rēzeknes Augstskolas rektoru Edmundu 
Teirumnieku, zinātņu prorektori Ilgu Šuplinsku, studiju prorektori Angeliku Juško-Štekeli 
un izpilddirektoru Andri Skredeļu tiek pārrunāti svarīgākie jautājumi augstākajā izglītībā. 
Augstskolas pārstāvji aktualizē reģionālo augstskolu nozīmi, ciešo sadarbību ar darba 
devējiem, veiksmīgi īstenotajiem infrastruktūras projektiem. 

 

28. maijā Rēzeknes Augstskolā notiek „Grāmatvedības teātris”. Skatītājiem 
dažādas teatrālas ainas par grāmatvedības tēmām demonstrē Rēzeknes Augstskolas 
Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmu „Ekonomika” un „Uzņēmējdarbība” 
2. kursa studenti, kuri apguvuši studiju kursu „Finanšu grāmatvedība” (doc. Iluta 
Arbidāne). 

 

28. maijā Rēzeknes Augstskolā notiek diskusija „Izvēlies savu Rēzeknes attīstības 
ceļu”. Interesenti tiekas ar pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem – Rēzeknes 
Augstskolas darbiniekiem. 
Rēzeknes Augstskolā, sākot no pagājušā gada septembra līdz pat maija beigām, strādā 
Fulbraita stipendijas ieguvēja – angļu valodas lektore Vanessa Aldrich. 
 
 

Jūnijs ‘13 
 

1. jūnijā notiek pašvaldību vēlēšanas. Pēc provizoriskajiem rezultātiem dažādās 
Latgales novadu pašvaldībās ir ievēlēti 27 Rēzeknes Augstskolas absolventi. 
Visvairāk šajā gadā ievēlētos pašvaldību deputātus sagatavojusi Ekonomikas un vadības 
fakultāte (11 deputāti), no tās tikai par vienu deputātu atpaliek Izglītības un dizaina 
fakultāte (10 deputāti). No Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes un Inženieru 
fakultātes absolventu rindām nāk pa trim deputātiem. 

 

5. jūnijā šogad jau piekto reizi Rēzeknes Augstskola noslēdz studiju gadu ar atklāto 
Zinātnes padomes sēdi, kurā tiek demonstrēti būtiskākie sasniegumi zinātnē: realizētie 
projekti, izdotās monogrāfijas, zinātniskie žurnāli, aizstāvētie promocijas darbi. 

 

6. jūnijā Rēzeknes Augstskolas rektors, asoc.prof. Edmunds Teirumnieks paraksta 
sadarbības līgumu ar Ziemeļķīnas Zinātnes un Tehnoloģiju institūta viceprezidentu Žangu 
Lina. 
Ķīnas pārstāvji apmeklē Rēzeknes Augstskolas Mehatronikas laboratoriju, apskata 
Latgales aparātbūves tehnoloģiskā centra darbību, kā arī iepazīstas ar augstskolas topošo 
studentu pilsētiņu. 



 

22 
 

 

12.  jūnijā Rēzeknē notiek Rēzeknes Augstskolas ERAF projekta „Rēzeknes 
Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” 
(Nr.2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028) vēstījuma kapsulas iemūrēšanas 
pasākums. 
Tajā piedalās augstskolas vadība, studenti, darbinieki, absolventi, VIAA direktore 
D. Traidās, būvniecības uzņēmuma „RE&RE” valdes priekšsēdētājs Ainārs Pauniņš, SIA 
„AB3D” arhitekts Juris  Mitenbergs, Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds 
Švarcs, Rēzeknes pilsētas domes deputāte Lidija Ostapceva, Rēzeknes Sāpju Dievmātes 
draudzes priesteris Pāvels Zeiļa. 

 

13. jūnijā Rēzeknes Tūrisma attīstības centrā tiek atvērta tematiskā izstāde 
„Tūrisma iespējas Dagdas novadā”. Izstādes atklāšanā piedalās pārstāvji no Rēzeknes 
pilsētas Tūrisma attīstības centra, Rēzeknes Augstskolas un Dagdas novada. 
Izstāde par Dagdas novadu tapusi sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolas un Dagdas novada 
Tūrisma informācijas centru. Ideja par savstarpējo informācijas apmaiņu un Latgales 
novadu tūrisma iespēju popularizēšanu pieder Rēzeknes Augstskolas profesorei Dr.sc.ing. 
Irēnai Silinevičai. 

 

14. jūnijā Rēzeknes Augstskolā viesojas Latvijas Universitātes Konfūcija institūta 
direktors Pēteris Pildegovičs, ar kuru tiek pārrunāti organizatoriskie jautājumi par ķīniešu 
valodas apguves iespējām Rēzeknes Augstskolā.  
Iecerēts, ka jau augustā Rēzeknē ieradīsies brīvprātīgais skolotājs no Ķīnas, tiks 
komplektētas skolēnu, studentu un citu interesentu grupas. Valodas apguves procesā 
kursanti tiks nodrošināti ar mācību materiāliem, katru semestri būs iespēja kārtot valodas 
eksāmenu un piedalīties konkursā, kurš paredz trīs vai sešus mēnešus ilgu valodas apguvi 
Ķīnā. 

 

No 21. jūnija līdz 28. jūnijam Rēzeknes Augstskolā notiek izlaidumi visu četru 
fakultāšu absolventiem. Vislielākais absolventu skaits – 123 – ir Ekonomikas un vadības 
fakultātē (viņu vidū 15 maģistra līmeņa studiju programmu absolventi); Inženieru fakultāti 
absolvē 73 inženierzinātņu speciālisti (13 no tiem ieguvuši maģistra diplomu); Humanitāro 
un juridisko zinātņu fakultātē ir 66 absolventi (no tiem 9 maģistra grāda ieguvēji); bet 
Izglītības un dizaina fakultātē – 97 absolventi (15 no tiem ieguvuši maģistra grādu). 

 

No 24. jūnija līdz 1. jūlijam Rēzeknes Augstskolas profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Interjera dizains” 3. kursa studenti  (asoc.prof. Vladislava Paura un 
vieslektora Mārtiņa Strazdiņa vadībā) dodas uz mākslas plenēru Pleskavā. 

 

No 25. jūnija līdz 1. jūlijam Rēzeknes Augstskolas studenti un pasniedzēji dodas 
folkloras ekspedīcijā uz Baltinavu. Ekspedīcijas tēma – tradicionālie ēdieni.  

 

Jūnijā RA Reģionālistikas zinātniskā institūta sociālo zinātņu pētījumu  grupa 
sadarbībā ar Ekonomikas un vadības fakultāti  izdevusi sociālo zinātņu žurnāla „Latgales 
tautsaimniecības pētījumi”  (ISSN 1691 – 5828) 5.numuru. 
Rakstu autori ir ne tikai no Rēzeknes Augstskolas, bet arī no Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta, Varšavas Dzīves zinātņu 
universitātes (Polija), Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Lietuva), Erevānas Valsts 
universitātes (Armēnija) un Tbilisi Valsts universitātes (Gruzija). 

 

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumos 
Nr. 668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” Izglītības un 
zinātnes ministrija pavasarī uzsāka studiju virzienu akreditācijas procesu. Rēzeknes 
Augstskola bija pieteikusi akreditācijai 15 studiju virzienus. Līdz jūnija beigām IZM 

http://www.ru.lv/studijas/studiju_programmas/ra_istenotas_studiju_programmas/20/
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Akreditācijas komisija izskata un 14 Rēzeknes Augstskolas studiju virzienus akreditē uz 
maksimālo periodu – sešiem gadiem. Vienu studiju virzienu „Vēsture un filozofija” 
akreditē uz 2 gadiem. 

  

Aktīvas un produktīvas sadarbības rezultātā starp Rēzeknes Augstskolu un Dagdas 
novadu ir tapis jauns tūrisma maršruts, tiek plānota topošo dizaineru vasaras plenēra 
norise Dagdas pusē, kā arī izstrādāts diplomdarbs par tūrisma uzņēmējdarbības attīstību 
šajā novadā. 
Diplomdarba autors ir Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes students 
Aivars Jirgensons. Darbā, kura tēma ir „Ūdens un zivju resursu izmantošanas iespēju izpēte 
tūrisma uzņēmējdarbības attīstībā Dagdas novadā” (vadīja profesore I. Silineviča), skatītas 
nākotnes perspektīvas tūrisma attīstības jomā Dagdas novadā, izstrādāti vairāki vērā 
ņemami priekšlikumi. Šis darbs jūnijā tiek dāvināts Dagdas novada domei. 
 

Jūlijs ‘13 
 

17. jūlijā tiek licencēta Rēzeknes Augstskolas jaunizveidotā profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programma „Dizains”. 

 

Jūlijā Rēzeknes Augstskola  saņem licenci jaunas profesionālās maģistra studiju 
programmas „Elektroniskā komercija” īstenošanai. 
 

Augusts ‘13 
 

3. augustā Rēzeknē notiek Rēzeknes pilsētas svētki. Vakara svētku gājienā piedalās 
arī Rēzeknes Augstskolas kolektīvs – administrācija, mācībspēki, studenti un absolventi. 

 

16. augustā Rēzeknes Augstskolā viesojas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
pārstāvji – Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre Sanda Liepiņa, Valsts 
sekretāra vietniece – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore 
Agrita Kiopa, Valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, 
Izglītības departamenta vecākā referente profesionālās izglītības jomā Dzintra Kalniņa un 
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente Laura 
Treimane. 
Viesi aplūko Rēzeknes Augstskolas renovējamā korpusa un jaunbūvējamās Inženieru 
fakultātes ēku, iepazīstas ar augstskolas nākotnes iecerēm. Diskusijā ar Rēzeknes 
Augstskolas vadību, Latgales plānošanas reģiona, Rēzeknes SEZ, LDDK Latgales reģiona 
pārstāvjiem un uzņēmējiem apskata jautājumus par vispārējo, profesionālo un augstāko 
izglītību, kā arī zinātnes attīstību. 

 

16. augustā Rēzeknes Augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar L.B.Gončarova 
vārdā nosaukto Kazahijas automobiļu un ceļu akadēmiju. No Rēzeknes Augstskolas puses 
to paraksta rektors asoc.prof. Edmunds Teirumnieks, no L.B.Gončarova vārdā nosauktās 
Kazahijas automobiļu un ceļu akadēmijas – tās rektors prof. R.A.Kabaševs. 

 

17. augustā Rēzeknē notiek konkurss „Mis un Misters Rēzekne 2013”, kurā 
piedalās arī Rēzeknes Augstskolas 3. kursa studente Guna Mežule, kura apgūst 
uzņēmējdarbību. 

 

17. augustā Aglonā norisinās velodiena „Ar veļiku pa Aglyunu 2013”. Tajā piedalās 
velomīļi no visas Latvijas, kā arī ciemiņi no Igaunijas. Kopumā pasākumā startēja vairāk 
nekā 100 dalībnieki. Atbalstu pasākumam sniedz arī Rēzeknes Augstskola.  
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No 19. augusta līdz 24. augustam Dagdas novadā notiek starptautisks mākslas 
plenērs, kurā piedalās Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes studenti, kā arī 
Pleskavas Valsts universitātes studenti. 

 

19. augustā noslēdzas Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotais pasākums „Līderu 
forums’13”, kurā piedalās arī Rēzeknes Augstskolas studentes Jūlija Kirillova un Kristīne 
Pokule, piecas dienas pavadot Tukuma rajona kempingā „Vecupe”.  
Forumu apmeklē teju 70 pārstāvji no visām Latvijas augstskolām. Kopīgiem spēkiem tiek 
izturētas nakts trases, orientēšanās sacensības ar pārbaudījumiem, noklausītas dažādas 
lekcijas un veicināta sadraudzība starp augstskolām, kopīgi dziedot latviešu dziesmas 
diriģenta Inta Teterovska pavadījumā. 

 

Augustā Rēzeknes Augstskola aicina Latvijas izglītības iestāžu izglītojamos 
piedalīties radošo darbu konkursā par tēmu „Mans ūdens stāsts” un līdz 20. septembrim 
atsūtīt uz augstskolu radošos darbus. 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS SENĀTS 
 

 I  Senāta sastāvs 2012./2013.st.g. 
 

01.09.2012. – 07.02.2013. 
Senāta priekšsēdētāja: RA Ekonomikas fakultātes asoc.prof. I.Mietule. 
Senāta priekšsēdētājas vietnieks: RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes docents 
M.Marcinkēvičs. 
Senāta locekļi: 

1. RA Ekonomikas fakultātes pārstāvji: profesore I.Silineviča, profesore R.Liepiņa, 
lektore J.Volkova, lektors Ē.Višķers; 

2. RA Inženieru fakultātes pārstāvji: asoc. profesors P.Grabusts, asoc. profesors 
A.Martinovs, docents A.Avots, lektors I.Matisovs, lektors A.Zorins; 

3. RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes pārstāvji: profesors K.Počs, 
asoc. profesore I.Šuplinska, docents V.Malahovskis; 

4. RA Izglītības un dizaina fakultātes pārstāvji: asoc. profesors V.Paurs, docente 
M.Opincāne, pētniece M.Rozenfelde, lektors Ē.Kalvāns, lektors G.Strods. 

5. RA vispārējā personāla pārstāve – RA Studiju daļas vadītāja A.Kazinika. 
6. RA studējošo pārstāvji: RA Studējošo padomes pārstāve J.Kirillova, Ekonomikas 

fakultātes students G.Nagle, Inženieru fakultātes studente M.Božko, Humanitāro 
un juridisko zinātņu fakultātes studente O.Sparāne, Izglītības un dizaina fakultātes 
students K.Kalabanovs. 

 
Senātā darbojas sešas pastāvīgās komisijas:  
1. Nolikumu pārskatīšanas komisija (priekšsēdētāja RA Studiju daļas vadītāja 

A.Kazinika). 
2.  Zinātņu komisija (priekšsēdētāja profesore I.Silineviča). 
3.  Studiju komisija (priekšsēdētājs docents V.Malahovskis). 
4.  Komisija studiju programmu licencēšanas un akreditācijas jautājumos 

(priekšsēdētājs lektors G.Strods). 
5.  Administratīvā un budžeta komisija (priekšsēdētājs asoc. profesors A.Martinovs). 
6. Studējošo komisija (Studējošo padomes pārstāve J.Kirillova). 
 

08.02.2013. – 31.06.2013. 
Senāta priekšsēdētājs: RA Inženieru fakultātes prof. A.Teilāns 
Senāta priekšsēdētāja vietnieks: RA izglītības un dizaina fakultātes pētnieks A.Kaupužs. 
Senāta locekļi: 

7. RA Ekonomikas fakultātes pārstāvji: profesore I.Silineviča, docente I.Arbidāne, 
lektore J.Volkova; 

8. RA Inženieru fakultātes pārstāvji: asoc. profesors P.Grabusts, asoc. profesors 
A.Martinovs; 

9. RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes pārstāvji: asoc.profesors 
V.Malahovskis, asoc. profesore S.Lazdiņa, lektore I.Krampuža; 

10. RA Izglītības un dizaina fakultātes pārstāvji: asoc. profesors V.Paurs, docents 
G.Strods, lektors Ē.Kalvāns, lektore R.Orska; 

11. RA Reģionālistikas zinātniskā institūta pārstāvji: pētniece I.Kotāne, vadošais 
pētnieks I.Gusāns, vadošais pētnieks O.Užga-Rebrovs, pētniece S.Ūdre, vadošais 
pētnieks E.Visockis; 

12. RA vispārējā personāla pārstāvis RA rektors E.Teirumnieks; 
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13. RA studējošo pārstāvji: RA Studējošo padomes pārstāve J.Kirillova, Ekonomikas 
fakultātes students G.Nagle, Inženieru fakultātes studente M.Božko, Humanitāro 
un juridisko zinātņu fakultātes studente J.Čekriževa, Izglītības un dizaina fakultātes 
students D.Viša. 

 
Senātā darbojas septiņas pastāvīgās komisijas:  
1. Nolikumu pārskatīšanas komisija (priekšsēdētājs - profesors A.Teilāns). 
2.  Zinātņu komisija (priekšsēdētāja - profesore I.Silineviča). 
3.  Studiju komisija (priekšsēdētājs - asoc.profesors V.Malahovskis). 
4.  Komisija studiju programmu licencēšanas un akreditācijas jautājumos 

(priekšsēdētāja - docente I.Arbidāne). 
5.  Administratīvā un budžeta komisija ( priekšsēdētāja - docente I.Arbidāne). 
6. RA Senāta komisija docentu, asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām iesniegto 

dokumentu izvērtēšanai (priekšsēdētāja - profesore I.Silineviča). 
7. Studējošo komisija (Studējošo padomes pārstāve J.Kirillova). 
 
 

 II  2012./2013.st.g. Senātā pieņemtie lēmumi 
 

25.09.2012. 
1. Par RA Senāta sēžu darba kārtības un izskatāmo jautājumu 2012./2013.st.g. 

apstiprināšanu 
2. Par noteikumu „Noteikumi par darba samaksu Rēzeknes Augstskolā” grozījumiem 
3. Par grozījumiem kārtībā „Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla studiju 

darba apjoma plānošanas un uzskaites kārtība 2012./2013.studiju gadā” 
4. Par Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes nolikuma grozījumiem 
5. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par stipendijām Rēzeknes Augstskolā” 
6. Par noteikumu „Mācību metodisko izstrādņu un zinātnisko pētījumu plānošanas, 

uzskaites, kontroles un apmaksas noteikumi 2012./2013.st.g.” grozījumiem 
7. Par lektores Mg.chem. Ē.Teirumniekas apstiprināšanu RA Inženieru fakultātes 

dekāna amatā 
8. Par studiju programmas direktora maiņu 
9. Par zinātniskā darba uzdevumiem 2012./2013.studiju gadam 
10. Par apstiprināšanu akadēmiskajā amatā 
11. Par studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu par 2011./2012.st.g. 

apstiprināšanu 
12. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 
13. Par studiju programmu direktoru maiņu 
14. Par apstiprināšanu akadēmiskajā amatā 

 

23.10.2012. 
1. Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par Rēzeknes Augstskolas pašu 

ieņēmumu naudas līdzekļu veidošanas un sadales pamatprincipiem” 
2. Par atskaiti par RA pašu ieņēmumiem un izdevumiem 2011./2012.st.gadā 
3. Par RA darbības nodrošināšanai atskaitījumu fonda veidošanās un izlietojuma 

pozīcijām 2012./2013.studiju gadā 
4. Par Rēzeknes Augstskolas saimnieciskās darbības rezultātiem  2011./2012.st.g. 
5. Par plānotās izdevumu tāmes Rēzeknes Augstskolas saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai  2012./2013.st.g. apstiprināšanu 
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6. Par nodibinājuma „Latgales Universitātes atbalsta fonds” valdes apstiprināšanu 
7. Par studentu uzņemšanas noteikumiem RA  2013./2014.studiju gadā 
8. Par kārtības „Kārtība par doktorantūras  kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma  

izlietojumu Rēzeknes Augstskolā” grozījumiem 
9. Par Mg.paed. V.Korklas apstiprināšanu  Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

dekāna amatā 
10. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par studiju kursu akadēmisko atzīšanu 

Rēzeknes Augstskolā” 
11. Par grozījumiem noteikumos „Rēzeknes Augstskolas studentu noteikumi” 
12. Par Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa  padomnieku atcelšanu un jaunu 

padomnieku ievēlēšanu 
13. Par iestāšanos biedrībā „Baltic institute of research, technology and innovation” 
14. Par nolikuma „Nolikums par doktora studijām Rēzeknes Augstskolā” grozījumiem 
15. Par apstiprināšanu akadēmiskajos amatos 
16. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos 
17. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) Personības socializācijas 

pētījumu institūta (PSPI) nolikums” 
18. Par studiju programmu realizēšanas pārtraukšanu 
19. Par apstiprināšanu akadēmiskajā amatā 

 

27.11.2012. 
1. Par paraksttiesīgās personas noteikšanu dokumentu parakstīšanai, kas 

nepieciešami Rēzeknes Augstskolas (RA) rektora pilnvērtīgas darbības 
nodrošināšanai 

2. Par paraksttiesīgās personas noteikšanu dokumentu parakstīšanai gadījumos, kad 
Rēzeknes Augstskolas (RA) rektors, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, nav tiesīgs parakstīt dokumentus 

3. Par akadēmiskā maģistra studiju programmas „Reģionālistikas studijas: valodas un 
kultūras” (studiju programmas kods – 45222) apstiprināšanu 

4. Par profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Elektroniskā 
komercija” apstiprināšanu 

5. Par izmaiņām Rēzeknes Augstskolas Senāta pastāvīgo komisiju sastāvā 
6. Par Rēzeknes Augstskolas studējošo padomes darbību 2011./2012.st.g. 
7. Par Rēzeknes Augstskolas Ārējo sakaru daļas darbību 2011./2012.st.g. 
8. Par asociētās profesores Dr.oec Ivetas Mietules apstiprināšanu  RA Ekonomikas un 

vadības fakultātes dekāna amatā 
9. Par studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu par 2011./2012.st.g. 

apstiprināšanu 
10. Par grozījumiem Uzņemšanas komisijas sastāvā 
11. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes 

Augstskolā” 
12. Par profesora amata pretendentu 
13. Par izmaiņām Rēzeknes Augstskolas (RA ) iepirkumu komisijas sastāvā 

 

18.12.2012. 
1. Par apstiprināšanu akadēmiskajā amatā 
2. Par konkursa izsludināšanu uz vakantajiem amatiem 
3. Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” apstiprināšanu 
4. Par iestājpārbaudījumu komisijas Rēzeknes Augstskolā 2013.gadā apstiprināšanu 
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29.01.2013. 
1. Par valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Rēzeknes Augstskolā 

sadali 2013.gadā 
2. Par studiju programmu realizēšanas pārtraukšanu 
3. Par studiju programmas direktora maiņu 
4. Par apstiprināšanu akadēmiskajos amatos 
5. Par noteikumu „Noteikumi par darba samaksu Rēzeknes Augstskolā” grozījumiem 
6. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) Saimniecības padomes 

nolikums” 
7. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par doktora studijām Rēzeknes Augstskolā 

(RA)” 
8. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) doktorantūras komisijas 

nolikums” 
   

05.03.2013. 
1. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par stipendijām Rēzeknes Augstskolā (RA)” 
2. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par Rēzeknes Augstskolas (RA) klausītāju” 
3. Par Rēzeknes Augstskolas (RA) akadēmiskā personāla studiju darba apjoma 

plānošanas un uzskaites kārtības 2013./2014.studiju gadā apstiprināšanu 
4. Par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Apģērba 

projektēšana un dizains” (kods – 41542) nosaukuma maiņu 
5. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas Reģionālistkas zinātniskā 

institūta nolikums” 
6. Par konkursa izsludināšanu uz vakantajiem amatiem 
7. Par Rēzeknes Augstskolas (RA) Iepirkumu komisijas apstiprināšanu 

  

26.03.2013. 
1. Par studiju vietu sadalījumu reflektantu uzņemšanas rezultātā Rēzeknes 

Augstskolā 2013./2014.st.g. 
2. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 

(RA) 
3. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes 

Augstskolā (RA)” 
4. Par izmaiņām Rēzeknes Augstskolas (RA) Iepirkumu komisijas sastāvā 
5. Par studiju programmas licencēšanas materiālu apstiprināšanu 
6. Par Rēzeknes Augstskolas finansiālo darbību 2012.gadā 
7. Par biedrības „Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs” statūtu 

apstiprināšanu 

 

23.04.2013. 
1. Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi  par darba samaksu Rēzeknes Augstskolā 

(RA)” 
2. Par apstiprināšanu akadēmiskajos amatos 
3. Par reģistrācijas datu izmaiņām 
4. Par studiju maksas 2013./2014.studiju gadam apstiprināšanu 
5. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) Saimniecības daļas 

nolikums” 
6. Par grozījumiem noteikumos „Rēzeknes Augstskolas (RA) studentu noteikumi” 
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7. Par nolikuma „Rēzeknes Augstskolas (RA) uzņemšanas komisijas nolikums” 
apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

28.05.2013. 
1. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) Kredītu piešķiršanas 

komisijas nolikums” 
2. Par Rēzeknes Augstskolas Kredītu piešķiršanas komisijas apstiprināšanu 
3. Par reģistrācijas maksas apstiprināšanu 
4. Par akadēmiskās maģistra studiju programmas „Elektroniskās komercijas 

informācijas sistēmas” (studiju programmas kods – 45481) apstiprināšanu 
5. Par apstiprināšanu akadēmiskajā amatā 
6. Par asociētā profesora amata pretendentu 
7. Par asociētā profesora amata pretendentu 
8. Par grozījumiem noteikumos „Rēzeknes Augstskolas Uzņemšanas noteikumi 

2013./2014. studiju gadā ” 
9. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) uzņemšanas komisijas 

nolikums” 
10. Par nolikuma „Nolikums par ikgadējo zinātnisko darbu konkursu Rēzeknes 

Augstskolā” atzīšanu par spēku zaudējušu 
11. Par papildinājumiem lēmumā „Par studiju maksas 2013./2014. studiju gadam 

pastiprināšanu” 
12. Par Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes 2012./2013.st.g. pārskatu 

 

18.06.2013. 
1. RA rektora atskaite par 2012./2013.st.g. darbību 
2. Par studiju un metodiskā darba uzdevumiem 2013./2014.studiju gadam 
3. Par zinātniskās darbības uzdevumiem 2013./2014.st.g. 
4. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par stipendijām Rēzeknes Augstskolā (RA)” 
5. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes 

Augstskolā (RA)” 
6. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) Intelektuālā īpašuma 

pārvaldības komisijas nolikums” 
7. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 

(RA) 
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STUDIJU DARBS RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ  
2012./2013. STUDIJU GADĀ 

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS 

STUDIJU PROGRAMMAS 
 

2012./2013.studiju gadā Rēzeknes Augstskola īstenoja 15 studiju virzienus, 39 studiju 
programmas.  
 

Nr. 
p.k. 

Studiju programmas 
nosaukums 

Akreditācijas 
lapa Nr. 

Akreditācijas 
termiņš  
no - līdz 

Licence Nr. 
Licences 
termiņš  
no - līdz 

Studiju programmas 
direktors 

Inženieru fakultāte 

Studiju virziens: 
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne 

1. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma 
„Programmēšanas 
inženieris” 

Nr.179 19.06.2013.-
18.06.2019. 

Nr.04048-
54 

19.04.2006.- 
18.06.2019. 

Asoc.prof. Dr. sc.ing. 
P.Grabusts 
(apstiprināts ar 
28.09.2010. senāta 
lēmums Nr.5)  

2. Profesionālā maģistra 
studiju programma 
„Datorsistēmas” 

Nr.179 19.06.2013.-
18.06.2019. 

Nr.04048-
59 

22.06.2006.- 
18.06.2019. 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. 
P.Grabusts 
(apstiprināts ar 
24.10.2006. Senāta 
lēmumu Nr.7) 

3. Doktora studiju 
programma 
„Sociotehnisko 
sistēmu modelēšana” 

Nr.179 19.06.2013.-
18.06.2019. 

Nr.04048-
75 

05.01.2011.- 
18.06.2019. 

Prof. Dr.sc.ing. 
A.Teilāns 
(apstiprināts ar 
31.08.2010. Senāta 
lēmumu Nr.8) 

Studiju virziens: 
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības 

4. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma 
„Mehatronika” 

Nr.66 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.04048-
63 

16.05.2007.- 
28.05.2019. 

Asoc.prof. Dr.sc.ing. 
A.Martinovs 
(apstiprināts ar 
27.03.2007. Senāta 
lēmumu Nr.3) 

5. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma „Vides 
inženieris” 

Nr.66 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.04048-
35 

07.03.2005.- 
28.05.2019. 

Prof. Dr.habil. geol. 
G.Noviks 
(apstiprināts ar 
25.03.2002. Senāta 
lēmumu Nr.2)  

6. Profesionālā maģistra 
studiju programma 
„Vides aizsardzība” 

Nr.66 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.04048-
30 

27.04.2004.- 
28.05.2019. 

Prof. Dr.habil. geol. 
G.Noviks 
(apstiprināts ar 
01.12.2003. Senāta 
lēmumu Nr.6) 

7. Doktora studiju 
programma „Vides 
inženierzinātne” 

Nr.66 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.04048-
70 

21.02.2008.- 
28.05.2019. 

Prof. Dr.habil. geol. 
G.Noviks 
(apstiprināts ar 
23.10.2007. Senāta 
lēmumu Nr.13) 
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Studiju virziens: 
Arhitektūra un būvniecība 

8. 1.līmeņa 
profesionālās 
augstākās izglītības 
studiju programma 
„Būvniecība” 

Nr.81 31.05.2013. – 
30.05.2019. 

Nr.04048-
58 

08.06.2006.- 
30.05.2019. 

Doc. A.Avots 
(apstiprināts ar 
28.03.2006. Senāta 
lēmumu Nr.11) 

Studiju virziens: 
Ekonomika 

9. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma 
„Elektroniskā 
komercija” 

Nr.67 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.04048-
73 

08.08.2008.- 
28.05.2019. 

Lekt. Mg.ing.sc. 
A.Zorins 
(apstiprināts ar 
26.02.2008. Senāta 
lēmumu Nr.6) 
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Nr. 
p.k. 

Studiju programmas 
nosaukums 

Akreditācijas 
lapa Nr. 

Akreditācijas 
termiņš 
no - līdz 

Licence Nr. 
Licences 
termiņš 
no - līdz 

Studiju programmas 
direktors 

IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE 

Studiju virziens: 
Māksla 

10. 1.līmeņa 
profesionālās 
augstākās izglītības 
studiju programma 
„Vides dizains” 

Nr.28 24.05.2013. – 
23.05.2019. 

Nr.04048-
52 

24.03.2006.- 
23.05.2019. 

Asoc.prof. Mg.art. 
V.Paurs (apstiprināts 
ar 30.01.2006. 
Senāta lēmumu 
Nr.10) 

11. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma „Interjera 
dizains” 

Nr.28 24.05.2013. – 
23.05.2019. 

Nr.04048-
74 

26.02.2009- 
23.05.2019. 

Lekt. Mg.paed. 
D.Apele 
(apstiprināta ar 
23.10.2007. Senāta 
lēmumu Nr.2) 

Studiju virziens: 
Tulkošana 

12. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma „Tulks 
referents” 

Nr.175 19.06.2013. – 
18.06.2019. 

Nr. 04048-
68 

18.06.2019. Doc. Dr.philol. 
M.Opincāne 
(apstiprināta ar 
25.09.2012. Senāta 
lēmumu Nr.13) 

Studiju virziens: 
Izglītība, pedagoģija un sports 

13. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma 
„Skolotājs” 

Nr.177 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-
33 

07.03.2005.- 
18.06.2019. 

Asoc.prof. Dr.paed., 
J.Dzerviniks 
(apstiprināts ar 
29.11.2004. Senāta 
lēmumu Nr.26) 

14. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma „Sociālais 
pedagogs” 

Nr.177 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-6 16.05.2006.- 
18.06.2019. 

Lekt. Mg.psych. 
R.Orska 
(apstiprināta ar 
17.12.2001. Senāta 
lēmumu Nr.6)  

15. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma „Speciālās 
izglītības skolotājs” 

Nr.177 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-
55 

16.05.2006.- 
18.06.2019. 

Lekt. Mg.paed. 
M.Rozenfelde 
(apstiprināta ar 
17.12.2001. Senāta 
lēmumu Nr.5) 

16. Akadēmiskā maģistra 
studiju programma 
„Pedagoģija” 

Nr.177 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-
26 

16.01.2004.- 
18.06.2019. 

Prof. Dr.paed. 
P.Vucenlazdāns 
(apstiprināts ar 
11.10.1999. Senāta 
lēmumu Nr.19)  

17. Profesionālā maģistra 
studiju programma 
„Speciālā pedagoģija” 

Nr.177 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-
50 

28.06.2005.- 
18.06.2019. 

Lekt. Mg.paed. 
M.Rozenfelde 
(apstiprināta ar 
25.04.2005. Senāta 
lēmumu Nr.4)  
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18. Profesionālā maģistra 
studiju programma 
„Karjeras konsultants” 

Nr.177 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-
60 

10.10.2006.- 
18.06.2019. 

Doc. Dr.,paed. 
G.Strods 
(apstiprināts ar 
26.09.2006. Senāta 
lēmumu Nr.2) 

19. Doktora studiju 
programma 
„Pedagoģija” 

Nr.177 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-
69 

21.01.2008.- 
18.06.2019. 

Prof. Dr.paed. 
V.Ļubkina 
(apstiprināta ar 
23.10.2007. Senāta 
lēmumu Nr.1) 

Studiju virziens: 
Sociālā labklājība 

20. 1.līmeņa 
profesionālās 
augstākās izglītības 
studiju programma 
„Sociālais 
rehabilitētājs” 

Nr.106 05.06.2013.– 
04.06.2019. 

Nr.04048-
62 

03.04.2007.- 
04.06.2019. 

Lekt. Mg.psych. 
R.Orska 
(apstiprināta ar 
27.02.2007. Senāta 
lēmumu Nr.10) 

Studiju virziens: 
Ražošana un pārstrāde 

21. 1.līmeņa 
profesionālās 
augstākās izglītības 
studiju programma 
„Apģērbu dizains un 
tehnoloģija” 

Nr.176 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-
77 

15.05.2012.- 
18.06.2019. 

Lekt. Mg.paed. 
S.Mežinska 
(apstiprināta ar 
31.08.2010. Senāta 
lēmumu Nr.3) 
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Nr. 
p.k. 

Studiju programmas 
nosaukums 

Akreditācijas 
lapa Nr. 

Akreditācijas 
termiņš 
no - līdz 

Licence Nr. 
Licences 
termiņš 
no - līdz 

Studiju programmas 
direktors 

HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 

Studiju virziens: 
Tiesību zinātne 

22. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma „Tiesību 
zinātne” 

Nr.63 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.04048-
72 

04.06.2008.- 
28.05.2019. 

Lekt. Mg.iur., 
Mg.soc.sc. 
K.Karpoviča 
(apstiprināta ar 
26.10.2010.  Senāta 
lēmumu Nr.19) 

23. Profesionālā maģistra 
studiju programma 
„Tiesību zinātnes” 

Nr.63 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.04048-
61 

04.06.2008.- 
28.05.2019. 

Doc. Dr.iur. 
G.Makarova 
(apstiprināta ar 
26.10.2010. Senāta 
lēmumu Nr.18) 

Studiju virziens: 
Vēsture un filozofija 

24. Akadēmiskā bakalaura 
studiju programma 
„Vēsture” 

Nr.174 19.06.2013.-
18.06.2015. 

Nr.04048-
48 

21.06.2005.- 
18.06.2015. 

Doc. Mg.paed. 
V.Čakša 
(apstiprināta ar 
07.05.2001. Senāta 
lēmumu Nr.4)  

Studiju virziens: 
Informācijas un komunikācijas zinātnes 

25. Profesionālā maģistra 
studiju programma 
„Arhīvniecība” 

Nr.64 29.05.2013.- 
28.05.2019. 

Nr.0404-41 09.06.2005.- 
28.05.2019. 

Prof. Dr.hist. 
A.Ivanovs 
(apstiprināts ar 
25.09.2012. Senāta 
lēmumu Nr.8) 

Studiju virziens: 
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas 

26. Akadēmiskā bakalaura 
studiju programma 
„Filoloģija” 

Nr.65 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.0404-19 16.01.2004.- 
28.05.2019. 

Asoc.prof. Dr.philol. 
I.Šuplinska 
(apstiprināta ar 
27.09.2004. Senāta 
lēmumu Nr.13) 

27. Akadēmiskā maģistra 
studiju programma 
„Filoloģija” 

Nr.65 29.05.2013. – 
28.05.2019. 

Nr.0404-44 09.05.2005.- 
28.05.2019. 

Asoc.prof. Dr.philol. 
I.Šuplinska 
(apstiprināta ar 
10.01.2005. Senāta 
lēmumu Nr.1) 

Studiju virziens: 
Izglītība, pedagoģija un sports 

29. 2.līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības 
studiju programma 
„Reliģijas pedagoģija” 

Nr.177 19.06.2013.– 
18.06.2019. 

Nr.04048-
43 

09.05.2005.- 
18.06.2019. 

Doc. Dr.hist., 
V.Malahovskis 
(apstiprināts ar 
23.03.2010. Senāta 
lēmumu Nr.2) 
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30. 2.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības 
studiju programma 
„Vēstures un kultūras 
vēstures/ 
kulturoloģijas 
 skolotājs” 

Nr.010 - 1118 27.12.2006.- 
30.06.2013. 

Nr.0404-11 21.03.2003.- 
30.06.2013. 

Doc. Mg.paed. 
V.Čakša 
(apstiprināta ar 
28.10.2002. Senāta 
lēmumu Nr.12)  

31. 2.līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības 
studiju programma 
„Latviešu valodas un 
literatūras skolotājs” 

Nr.010-1115 27.12.2006.-
30.06.2013. 

Nr.0404-45 09.05.2005.- 
30.06.2013. 

Asoc.prof. Dr.philol. 
S.Lazdiņa 
(apstiprināta ar 
29.11.204. Senāta 
lēmumu Nr.27) 

32. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma 
„Ģeogrāfijas un 
sociālo zinību 
skolotājs” 

Nr.010-1570 05.11.2008.-
31.12.2014. 

Nr.0404-53 24.03.2006.- 
31.12.2014. 

Doc. Dr.paed. 
V.Malahovskis 
(apstiprināts ar 
28.04.2003. Senāta 
lēmumu Nr.3) 
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Nr. 
p.k. 

Studiju programmas 
nosaukums 

Akreditācijas 
lapa Nr. 

Akreditācijas 
termiņš 
no - līdz 

Licence Nr. 
Licences 
termiņš 
no - līdz 

Studiju programmas 
direktors 

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 

Studiju virziens: 
Ekonomika 

33. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma 
„Ekonomika” 

Nr.67 29.05.2013.- 
28.05.2019. 

Nr.04048-
22 

16.01.2004.- 
28.05.2019. 

Asoc.prof. Dr.oec. 
I.Mietule 
(apstiprināta ar 
17.06.2010. Senāta 
lēmums Nr.4) 

34. 2.līmeņa 
profesionālās 
augstākās izglītības 
studiju programma 
„Finanses” 

Nr.67 29.05.2013.- 
28.05.2019. 

Nr.04048-
13 

30.05.2003.- 
28.05.2019. 

Lekt. Mg.oec. 
I.Kotāne 
(apstiprināta ar 
25.03.2008. Senāta 
lēmumu Nr.7)  

35. Profesionālā maģistra 
studiju programma 
„Finanšu vadība” 

Nr.67 29.05.2013.- 
28.05.2019. 

Nr.04048-
32 

07.03.2005.- 
28.05.2019. 

Asoc.prof. Dr.oec. 
I.Mietule 
(apstiprināta ar 
29.01.2013. Senāta 
lēmumu Nr.3)  

Studiju virziens: 
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība 

36. Profesionālās 
augstākās izglītības 
bakalaura studiju 
programma 
„Uzņēmējdarbība” 

Nr.178 19.06.2013.-
18.06.2019. 

Nr.04048-
14 

23.09.2003.- 
18.06.2019. 

Prof. Dr.sc.ing. 
I.Silineviča 
(apstiprināta ar 
23.10..2007. Senāta 
lēmumu Nr.10) 

37. Akadēmiskā bakalaura 
studiju programma 
„Vadības zinātne” 

Nr.178 19.06.2013.-
18.06.2019. 

Nr.04048-
17 

16.01.2004.- 
18.06.2019. 

Prof. Dr.ing. 
I.Silineviča 
(apstiprināta ar 
28.06.2004. Senāta 
lēmumu Nr.6)  

38. Akadēmiskā maģistra 
studiju programma 
„Vadības zinātne” 

Nr.178 19.06.2013.-
18.06.2019. 

Nr.04048-
16 

16.01.2004.-  
18.06.2019. 

Prof. Dr.ing. 
I.Silineviča 
(apstiprināta ar 
28.06.2004. Senāta 
lēmumu Nr.6)  

Studiju virziens: 
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība 

39. 2.līmeņa 
profesionālās 
augstākās izglītības 
studiju programma 
"Robežapsardze” 

 Nr.107 05.06.2013. – 
04.06.2019. 

Nr.04048-
76 

13.07.2011.- 
04.06.2019. 

Doc. Mg.oec. 
I.Arbidāne 
(apstiprināta ar 
31.05.2011. Senāta 
lēmumu Nr.1) 
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RA studiju programmu skaits  
2012./2013.studiju gadā 

 

Fakultātes 
Pamatstudiju Augstākā līmeņa 

Doktora 
Kopā 

fakultātē Akad. 
bak. 

Prof. 
bak. 

1.līm. 
prof. 

2.līm. 
prof. 

Akad. 
maģ. 

Prof. 
maģ. 

Ekonomikas un vadības  1 3 - 1 1 1 - 7 

Izglītības un dizaina  - 5 3 1 1 2 1 13 

Humanitāro un 
juridisko zinātņu  

2 2 - 3 1 2 - 10 

Inženieru  - 4 1 
  

2 2 9 

Kopā pa programmu 
veidiem  

3 14 4 5 3 7 3 39 

 

2012./ 2013. studiju gadā tika licencēta 1 studiju programma: 

 Profesionālā maģistra programma “Dizains” (programmas direktore A.Strode). 
 

 Akadēmiskā maģistra programma “Elektroniskās komercijas informācijas 
sistēmas” (programmas direktore S.Ežmale). 
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STUDĒJOŠIE 
 

2012./2013.studiju gadā Latvijā darbojās 57 augstākās izglītības iestādes:  

 17 valsts augstskolas;  
 17 valsts koledžas;  
 16 juridisko personu dibinātās augstskolas;  
 8 juridisko personu dibinātās koledžas. 

 
2012./2013.studiju gadā pēc studējošo skaita RA ieņem 7.vietu starp valsts augstskolām 
(starp valsts un juridisko personu dibinātajām augstskolām studējošo skaita ziņā RA ir 
12.vietā).  
 

 
 

1.attēls. Studējošo skaits Latvijas augstskolās 2012./2013.studiju gadā 
 
2012./2013.studiju gadā Latvijas augstskolās turpinājās studējošo skaita samazināšanās, 
kas skaidrojama ar valsts ekonomiskās situācijas un demogrāfiskā stāvokļa 
pasliktināšanos, kā arī jauniešu masveida izbraukšanu studijām un darba meklējumiem 
ārzemēs. 
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Valsts augstskolu studējošo kopskaits 2012./2013.studiju gadā 
 

Nr. 
p.k. 

Augstskola 
Studējošo skaits 

kopā 

Studējošo kopskaita 
izmaiņas pret 

2011./2012.st.g., % 

1. LU 17060 -4 

2. RTU 14686 0 

3. LLU 5142 -9 

4. DU 2760 -11 

5. RSU 7426 24 

6. LiepU 1762 -9 

7. LKuA 712 4 

8. LMāA 775 4 

9. LMūA 552 1 

10. LSPA 1249 -4 

11. LJA 995 6 

12. RPIVA 2950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -1 

13. RA 1941 -8 

14. VeA 919 2 

15. ViA 1078 -10 

16. BA 1447 6 

17. LNAA 170 48 

 
Studējošo skaita samazinājums vērojams arī RA. Kopējo RA studējošo skaita dinamiku var 
redzēt 2.attēlā. 

 
2.attēls. Kopējais studējošo skaits un tā dinamika RA kopš  

2000./2001.studiju gada 
 
RA pārsvarā ir studējošie līdz 23 gadu vecumam. Virs 30 gadiem studējošie pārkvalificējas, 
turpinot studijas augstākā līmeņa pilna laika studiju programmās (skat. 3., 4.att.).  
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3.attēls. Studentu vecuma struktūra RA 2012./2013.st.g. (pilna laika studijas) 

 

 
4.attēls. Studentu vecuma struktūra RA 2012./2013.st.g. (nepilna laika studijas) 

 
Latvijā pēdējo trīs gadu laikā krasi samazinājās imatrikulēto studējošo skaits. Pasliktinoties 
ekonomiskai situācijai valstī, studējošo skaits samazinās nepilna laika studijās. To ietekmē 
arī pieaugošais bezdarba līmenis un nespēja maksāt par studijām. 
2012./2013.studiju gadā RA tika uzņemti 568 studējošie, no tiem nepilna laika studijās – 
115 (skat. 5.att.). 
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5.attēls. Pilna un nepilna laika studijām imatrikulēto studējošo skaita dinamika RA 

2000.-2013.g. 
 

 
2012./2013.studiju gadā RA visvairāk studētgribētājus piesaistīja no Rēzeknes un 
Rēzeknes novada (RA 1.kursā imatrikulēto statistika atkarībā no dzīvesvietas dota 
6.attēlā). 
 

 
 

6.attēls. RA 1.kursā imatrikulēto studējošo statistika atkarībā no dzīvesvietas 
 
7.attēlā dota informācija par RA studentu dzīvesvietām. 
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7.attēls. RA studentu sadalījums pēc dzīvesvietām 2012./2013.studiju gadā 
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Vidējais konkursa koeficients RA studiju programmās 2011./2012.studiju gadā bija 4,7. 
Salīdzinājumā ar 2010./2011.studiju gadu tas ir par 1,98 lielāks (skat. 8.attēlu). 
 

 
8.attēls. Konkursa koeficienta dinamika RA 

 
 
 

Studējošo sadalījums pa studiju līmeņiem un veidiem  
2012./2013.studiju gadā 

 

Fakultāte                  
 
Studiju veids 

Ekonomikas 
un vadības 

Izglītības 
un dizaina 

Inženieru 
Humanitāro 
un juridisko 

zinātņu 
KOPĀ 

P
am

at
st

u
d

ijā
s 

P
iln

a 
 la

ik
a 

 

KOPĀ 281 287 322 202 1092 

budžeta 204 238 302 170 914 

maksas 77 49 20 32 178 

N
ep

iln
a 

la
ik

a 
 KOPĀ 154 87 39 72 352 

budžeta  - - - - - 

maksas 154 87 39 72 352 

1
.l

īm
e

ņ
a 

au
gs

t.
 p

ro
f.

 
st

u
d

ij
ās

 

P
iln

a 
la

ik
a KOPĀ - 43 69 - 112 

budžeta - 32 60 - 92 

maksas - 11 9 - 20 

N
ep

iln
a 

la
ik

a 
 KOPĀ - 4 55 - 59 

budžeta  - - - - - 

maksas - 4 55 - 59 
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A
u

gs
tā

kā
 lī

m
e

ņ
a 

p
ro

f.
 

st
u

d
ij

ās
 

P
iln

a 
la

ik
a KOPĀ - - - - - 

budžeta  - - - - - 

maksas - - - - - 
N

ep
iln

a 

la
ik

a 
 

 

KOPĀ 22 - - 15 37 

budžeta  - - - - - 

maksas 22 - - 15 37 

M
aģ

is
tr

an
tū

rā
 

P
iln

a 
la

ik
a KOPĀ 42 58 76 72 248 

budžeta  10 46 75 56 187 

maksas 32 12 1 16 61 

N
ep

iln
a 

la
ik

a 
 

 

KOPĀ 15 - - - 15 

budžeta  - - - - - 

maksas 15 - - - 15 

D
o

kt
o

ra
 

P
iln

a 
la

ik
a KOPĀ - 12 14  26 

budžeta  - 6 14  20 

maksas - 6 - - 6 

N
e

p
iln

a 

la
ik

a 

KOPĀ - - - - - 

budžeta  - - - - - 

maksas - - - - - 

Kopā 514 491 575 361 1941 
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ABSOLVENTI 
 

Studējošo skaits, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai zinātnisko grādu 
 un profesionālo kvalifikāciju  

2012./2013. akadēmiskajā gadā Rēzeknes Augstskolā 
 

Nr. 
p.k. 

Studiju programmas nosaukums 

Grādu un 
kvalifikāciju 

ieguvušo 
personu skaits 

Tajā skaitā 

par 
budžeta 

līdzekļiem 

par 
studiju 
maksu 

1. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas: 

1.1. “Filoloģija” 4 4 - 

1.2. “Vēsture” 9 9 - 

1.3. “Vadības zinātne” 12 10 2 

2. Profesionālās bakalaura studiju programmas: 

2.1. “Vides inženieris” 27 16 11 

2.2. “Programmēšanas inženieris” 9 8 1 

2.3. “Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs” 8 8 - 

2.4. “Sociālais pedagogs” 21 14 7 

2.5. „Tulks referents” 11 8 3 

2.6. „Uzņēmējdarbība” 58 33 25 

2.7. „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” 19 13 6 

2.8. „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa 
ekonomisko pamatu skolotājs” 

5 5 - 

2.9. „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” 17 13 4 

2.10. „Tiesību zinātne” 34 23 11 

2.11. „Speciālās izglītības skolotājs” 8 - 8 

2.12. „Mehatronika” 6 6 - 

2.13. „Interjera dizains” 16 11 5 

2.14. “Ekonomika” 38 20 18 

2.15. „Elektroniskā komercija” 8 8 - 

3. Profesionālās pamatstudiju programmas: 

3.1. „Vides dizains” 7 5 2 

3.2. „Sociālais rehabilitētājs” 5 4 1 

3.3. „Būvniecība” 24 12 12 

 Pamatstudijās kopā 346 230 116 

4. Akadēmiskās maģistra studiju programmas: 

4.1. “Vadības zinātne” 12 4 8 

4.2. “Pedagoģija” 11 7 4 

4.3. „Filoloģija” 2 2 - 

5. Profesionālās maģistra studiju programmas: 

5.1. “Vides aizsardzība” 16 16 - 

5.2. “Finanšu vadība” 3 - 3 

5.3. “Tiesību zinātnes” 10 7 3 

5.4. „Datorsistēmas” 10 9 1 

5.5. „Karjeras konsultants” 4 4 - 

5.6. „Speciālā pedagoģija” 8 7 1 

5.7. „Arhīvniecība” 7 7 - 
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6. Augstākā līmeņa profesionālās studiju programmas: 

6.1. “Vēstures un kultūras vēstures skolotājs”  2 - 2 

6.2. “Reliģijas pedagoģija” 4 - 4 

6.3. „Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 2 - 2 

6.4. „Finanses” 6 - 6 

 Augstākā līmeņa studijās kopā: 97 63 34 

7. Doktora studiju programmas:    

7.1. „Pedagoģija” 4 2 2 

 Doktora studijās kopā: 4 2 2 

 Rēzeknes Augstskolā kopā: 447 295 152 
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AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
 

Pēc LR Augstskolu likuma prasībām, augstskolai nepieciešami 30% akadēmiskā personāla 
ar doktora zinātnisko grādu. RA vēlētā akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu īpatsvars 
2012./2013.studiju gadā ir 48% (skat. 9., 10.att.).  
 

 
9.attēls. RA akadēmiskā personāla sadalījums pa fakultātēm pēc akadēmisko/ 

zinātnisko grādu sistēmas 2012./2013.studiju gadā 
 
 

 
10.attēls. RA akadēmiskais personāls pamatdarbā ar zinātnisko grādu 

2012./2013.studiju gadā 
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RA akadēmiskā personāla lielāko īpatsvaru veido lektori (skat. 11.attēlu). 
 

 
11.attēls. RA akadēmiskā personāla sastāvs 2012./2013.st.g. 

 
 
 

RA vēlētā akadēmiskā personāla amati pa fakultātēm 
 

 IDF HJZF IF EVF REGI PSPI RA kopā 

Profesori 2 - 1 1 - - 4 

Asoc. profesori 3 6 3 1 - - 13 

Docenti (Dr.) 5 2 3 2 - - 12 

Docenti (prof.) 0 1 1 4 - - 6 

Lektori 15 6 7 10 - - 38 

Asistenti 1 - - - - - 1 

Vadošie pētnieki - - - - 11 3 14 

Pētnieki - - - - 4 2 6 

Zinātniskie 
asistenti 

- - - - 3 0 3 

 
RA tika veikti pasākumi akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai. 
2012./2013.studiju gadā turpinājās profesionālas pilnveides programmas „Augstskolu 
didaktika” īstenošana RA. Programmas ietvaros kursus noklausījušies 107 dalībnieki. 
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12.attēls. Akadēmiskā personāla sastāvs valsts un juridisko personu dibinātajās 

augstskolās 2012./2013.st.g. (pamatdarbībā) 
 
 

Latvijā joprojām liela problēma ir akadēmiskā personāla novecošana. Valstī kopumā 
vislielāko procentuālo grupu 2012./2013.st.g.veido akadēmiskais personāls, kuriem ir 60 
un vairāk gadu – 28%. 
 
 

 
13.attēls. Akadēmiskā personāla vecuma struktūra valsts un juridisko personu 

dibinātajās augstskolās 
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14.attēls. Akadēmiskā personāla vecuma struktūra Rēzeknes Augstskolā 
2012./2013.st.g. 
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STUDIJU PROCESA AKTUALITĀTES 
 
 Tika veikta analīze par reflektantu uzņemšanas turpināšanu un studiju procesa 

organizēšanu Madonas filiālē. 
 2012./2013.studiju gadā tika izstrādāti un apstiprināti jauni studiju procesu 

reglamentējošie RA normatīvie akti: 

 izstrādāts jaunā redakcijā nolikums „Rēzeknes Augstskolas Uzņemšanas komisijas 
nolikums”; 

 mācību metodisko izstrādņu un zinātnisko pētījumu plānošanas, uzskaites, 
kontroles un apmaksas noteikumi 2012./2013.studiju gadam; 

 2012./2013.akadēmiskā gada aktuālie pasākumi studiju kvalitātes sistēmas 
nodrošināšanā un vadībā RA; 

 studiju kursu ievietošanas modelis e-vidē noteikumi; 

 akadēmiskā personāla un studiju programmu direktoru vērtēšanas principi; 

 RA īstenoto studiju programmu novērtēšanas noteikumi; 

 RA studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumu izstrādes kārtība; 

 akadēmiskā personāla darba kvalitātes vērtēšanas kārtība; 

 RA akadēmiskā personāla studiju darba apjoma plānošanas un uzskaites kārtība 
2013./2014.st.g.; 

 RA eseju konkursa par sociālajām problēmām sabiedrībā noteikumi; 

 RA olimpiādes mākslā noteikumi; 

 RA olimpiādes svešvalodā (angļu un vācu) noteikumi. 
 Tika veikti grozījumi RA normatīvajos aktos: 

 “Nolikumā par stipendijām Rēzeknes Augstskolā (RA)”; 

 „Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā (RA)”; 

 „Nolikumā par studiju kursu akadēmisko atzīšanu Rēzeknes Augstskolā (RA)”; 

 „Rēzeknes Augstskolas studentu noteikumos”; 

 „Nolikumā par doktora studijām Rēzeknes Augstskolā”; 

 „Rēzeknes Augstskolas doktorantūras komisijas nolikumā”’ 

 „Nolikumā par Rēzeknes Augstskolas klausītāju”; 

 „Nolikumā par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Augstskolā”. 
 Akreditēti 15 studiju virzieni atbilstoši AIP īstenotajam ESF projektam „Augstākās 

izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”.  
 Tika veikta RA absolventu elektroniskā anketēšana. 
 Veikta laboratorijas, darbnīcu, centru pašnovērtēšana. 
 Veikta profesionālo studiju programmu studiju rezultātu saskaņošana. 
 Studiju procesa nodrošināšanai tika iegādāta mācību literatūra, kopā – 1248 eks., 

abonētas 7 datu bāzes, kuras ir pieejamas no visiem augstskolas datoriem:  

 Letonikas; 

 iFinanses; 

 EBSCO; 

 Lursoft; 

 ScienceDirect; 

 Scopus. 
Ir pieejama LR normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāze NAIS. 

 Tika iegādāta datortehnika (projektori, printeri, datori, monitori, kopētāji, portatīvie 
datori, kodoskopi, interaktīvās tāfeles) par summu Ls 4304,00. 
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 Tika iepirktas laboratorijas iekārtas Inženieru fakultātē par Ls 547512,00, kā arī 
datorprogrammas un licences par Ls 24190,00. 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS 
 

Atbrīvošanas alejā 115, 210.telpa, Rēzeknē, LV 4601  
Tel./fakss: +371 6 46 25866, mob.: +371 29336118,  
e-pasts: muzizglitiba@ru.lv 
 
Mūžizglītības centra (turpmāk – MIC) darbību un kompetenci nosaka Rēzeknes 
Augstskolas Mūžizglītības centra nolikums. Saskaņā ar šo nolikumu MIC darbības mērķis 
ir veicināt mūžizglītības principu iedzīvināšanu sabiedrībā, nodrošinot iepriekš iegūtās 
izglītības turpināšanu un izglītības pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām un 
privātām interesēm. 
2012./ 2013. studiju gadā MIC vadīja Iveta DUKAĻSKA.  
 

RA MIC veiktie pasākumi 
 

Nr. 
p.k 

Norise Vieta 
Dalībnieku 

skaits 

1.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Bērnu ar 
attīstības traucējumiem izglītošana 
vispārējās izglītības iestādēs” (A, 36 
stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
Madonas novada 
pašvaldība 
Jaunogres vidusskola 
Valmieras vājdzirdīgo 
bērnu internātvidusskola- 
attīstības centrs 
Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskola 

8 
77 
 
40 
170 
 
 
15 

2.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Skolotāja darba 
metodika iekļaujošas izglītības 
realizācijā” (A, 12 stundas) 

Meirānu Kalpaka 
pamatskola 
Varakļānu vidusskola 

15 
 
20 

3.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Pedagoģija, 
psiholoģija un mācību priekšmeta 
didaktika (profesionālās izglītības, 
profesionālās ievirzes izglītības un 
interešu izglītības pedagogiem)” (B, 72 
stundas) 

Latvijas Nacionālā 
aizsardzības akadēmija 
Rēzeknes Augstskola 
 

21 
 
34 

4.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Pedagoģija, 
psiholoģija un mācību priekšmeta 
didaktika (vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu skolotājiem)” (B, 72 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
Latvijas Nacionālā 
aizsardzības akadēmija 
 

10 
8 

5.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Attīstības 
traucējumu, mācību grūtību un 
traucējumu korekcijas programmu 
realizācija un vispārējās attīstības 
veicināšana izglītības procesā” (B, 72 
stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
Upesleju 
internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs 
 

32 
31 

mailto:tic@ru.lv
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6.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Bērnu ar garīgās 
attīstības traucējumiem izglītošana 
speciālajā izglītības iestādē” (B, 72 
stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 
 

31 

7.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Pirmsskolas 
izglītības metodika” (B, 72 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 

20 

8.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Mājturības un 
tehnoloģiju vai mājsaimniecības 
mācīšanas metodikas pamati” (B, 72 
stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 

14 

9.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Latgales ebreju 
vēsture un kultūras mantojums” (A, 36 
stundas) 

Rēzeknes Augstskola 11 

10.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Psiholoģiski 
pedagoģiskās palīdzības sistēma bērniem 
ar speciālām vajadzībām pirmskolas 
izglītības iestādē” (A, 36 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 11 

11.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Mācību 
priekšmetu skolotāju pedagoģiskās 
kompetences pilnveide darbam piektajā 
un sestajā klasē” (B, 72 stundas) - 
moduļi: matemātika, dabaszinības, 
latviešu valoda. 

Rēzeknes Augstskola 
 
 

14 

12.  Neformālās izglītības programma 
”Latgales mantojuma apguve” (36 
stundas) 

Nautrēnu vidusskola 40 

13.  Neformālās izglītības programma 
”Gleznošanas studija” (40 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 5 

14.  Neformālās izglītības programma 
”Ekskursiju vadīšanas metodika” (40 
stundas) 

Rēzeknes Augstskola 14 

15.  Profesionālās pilnveides programma 
augstāko izglītības iestāžu pedagogiem 
„Augstskolu didaktika”  

Rēzeknes Augstskola 107 

16.  Seminārs ”Valodas korpusu lietojums 
klasē”  

Rēzeknes Augstskola 22 

17.  Seminārs ”Skolas, uzņēmuma un 
pašvaldības sadarbība karjeras izglītībā 
Latvijā” 

Rēzeknes Augstskola 15 

18.  I starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Māksla un mūzika kultūras 
diskursā” 

Rēzeknes Augstskola 177 
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Kopā tālākizglītības kursu programmas ir noklausījušies 968 kursu klausītāji; no tiem 
apliecības ir saņēmis 701 klausītājs, sertifikātus – 267 klausītāji. 
 
MIC ir nodrošinājis telpas un tehnisko aprīkojumu 6 klausītāju grupām Eiropas Sociālā 
fonda projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (vienošanās Nr. 
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003) pēc iepirkuma „Par Tehniskā atbalsta 
(telpu un tehniskā aprīkojuma) nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu ESF projektā 
„Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” izstrādāto tālākizglītības programmu 
īstenošanai”. 
 
Izstrādātas un IZM saskaņotas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 
programma:  

 „Bērns ar dzirdes traucējumiem vispārējās izglītības iestādē” (36 stundas, 
programmas vadītāja Mārīte Rozenfelde). 

 
Izstrādātas un RA Studiju padomē saskaņotas neformālās izglītības un profesionālās 
pilnveides programmas: 

 „Gleznošanas studija” (80 stundas, programmas vadītājs Vladislavs Paurs); 

 „Novadmācība: mācību priekšmeta saturs, mācību metodes un paņēmieni” (36 
stundas, programmas vadītāja Ilga Šuplinska). 

 
Laikā no 2012. gada septembra līdz 2013. gada augustam MIC ieņēmumi no maksas par 
sniegtajiem pakalpojumiem veidoja Ls 27 342,20, no tiem atskaitījumu Rēzeknes 
Augstskolai (līdz 50 %) summa ir Ls 6 245,00. 
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FAKULTĀTES 
 

INŽENIERU FAKULTĀTE 
 
Dekāne: Mg.chem. Ērika TEIRUMNIEKA  
Tālr. 646 25167, mob.t. 26443015;  
e-pasts: erika.teirumnieka@ru.lv  
 
Fakultātes metodiķe: Anita SAUŠA  
Tālr. 646 25150; e-pasts: anita.sausa@ru.lv 
 
 
 
 
2012./2013.st.g. Inženieru fakultātē darbojas 2 katedras, 6 laboratorijas, Informācijas 
tehnoloģijas centrs (ITC).  
 
 

Inženieru fakultātes struktūra 2011./ 2012.st. g. 
 

Nr. 
 p.k. 

Struktūrvienības nosaukums 
Struktūrvienības vadītājs  

(zin. gr., akadēmiskais amats) 
1.  Dabas un inženierzinātņu katedra Profesors Dr.habil.geol.  

Gotfrīds Noviks 
1.1. Dabas un inženierzinātņu katedrai 

pakļautās struktūrvienības: 
1. Fizikas laboratorija 
2. Elektrotehnikas un elektronikas 

laboratorija   

 
 
 
Mg.sc.ing. Dainis Kļaviņš 
 

2. Datorzinātņu un matemātikas katedra  Docents Ivars Meirāns 

3. Fakultātei pakļautās struktūrvienības: 
centri/ laboratorijas/ institūti u.tml. 

 

3.1. Daļējās pakļautības struktūrvienības: 
1. Vides tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkts (VTPP) 
2. Lietišķās ekoloģijas un resursu 

zinātniskā laboratorija (LERZ) 
3. Mehatronikas laboratorija 

 
4. Ķīmijas laboratorija 

 
Asoc.prof. Dr.sc.ing. Edmunds 
Teirumnieks 
Dr.biol. Rasma Deksne 
 
Asoc.prof., Dr.sc.ing. Andris 
Martinovs  
Mg.chem. Inese Bernāne 

3.2. Informācijas tehnoloģijas centrs (ITC) Docents Ivars Meirāns 

 
 
 
 
 

 

mailto:anita.sausa@ru.lv
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Ar studijām saistītie projekti Inženieru fakultātē 2012./ 2013.st. g. 
 

Projekta nosaukums Vadītājs 
Iesaistīto 
docētāju 

skaits 

Iesaistīto 
studentu 

skaits 

Plānotie gada 
rezultāti 

ESF projekts „Atbalsts maģistra 
studiju programmu īstenošanai 
Rēzeknes Augstskolā” 
(identifikācijas Nr. 
1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003) 

M.Kijaško 1 50 50 līgumi par 
mērķstipendijas 
piešķiršanu 
 

 
 

Mācību metodiskie materiāli 
 

Autors/ -i Nosaukums Apjoms 
Publicēts / iesniegts 

publicēšanai (kad, kur) 

E.Lavendelis Mehānika I 80 lpp. 05.2012. iesniegts RA 
Studiju padome 

 
 

Piedalīšanās konferencēs 
 

Autors Konferences nosaukums 
Konferences 
norises laiks 

un vieta 
Referāta nosaukums 

Teirumnieka Ē., 
Kangro I., 
Teirumnieks E., 
Kalis H. 

9th International Scientific 
and Practical Conference 
“Environment. Technology. 
Resources” 

Rezekne, June 
20-22, 2013 

The mathematical 
modeling of metals mass 
transfer in three layer 
peat blocks 

Kangro, I., Kalis, 
H., Gedroics, A., 
Teirumnieka, Ē., 
Teirumnieks, E. 

18th Int. conf.: 
Mathematical Modelling 
and Analysis, 4th Int. conf.: 
approximation methods 
and orthogonal expansions  

May 27 – 30, 
2013, 
Tartu, Estonia 

On mathematical 
modelling of metals 
distribution in peat 

Garleja R., 
Kangro I., Kalis 
H. 

Teaching Mathematics 
Retrospective and 
Perspectives, 13th 
International Conference,  

30. May – 1. 
June, 2012; 
Tartu, Estonia 

The possibilities of 
improving mathematical 
studies in professional 
education 

Garleja R., 
Kangro I. 

Teaching Mathematics: 
Retrospective and 
Perspectives, 14th 
international conference 
 

May 9 – 11, 
2013, Jelgava, 
Latvia, Latvia 
University of 
Agriculture 

The Content of Learning 
Mathematics in the 
Integration of Scientific 
Disciplines 

B. Jarinovskis B, 
Kangro I., 
Ciganskis V. 

9th Latvian Mathematical 
Conference 

March 30-31, 
2012, Jelgava 

Quality of Mathematical 
Education of Prospective 
Engineers 

Jarinovskis B., 
Kangro I. 

Mathematical competence 
development in higher 
educational institutions 

December 
14th 2012 
Jelgava, 

Развитие 
математической 
компетентности у 
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Latvia, Latvia 
University of 
Agriculture 

будущих инженеров 

Jarinovskis B., 
Kangro I 

Natural Science Education 
at a General School – 2013. 
19th National Scientific-
Practical Conference,  

26-17 April, 
2013, 
Skuodas 

Естественнонаучное 
образование в 21 веке: 
проблемы и пути их 
решения  

Krasovskis V., 
Samusenko I, 
Teilāns I, Užga-
Rebrovs O.  

 International Conference 
on Applied Information and 
Communication 
Technologies (AICT2013),  

25.-26. April, 
2013, Jelgava, 
Latvia 

 The support concept of 
software development 
iteration management  

Bēriņa G., 
Lipskis V., 
Teilāns A. 

7th International Scientific 
Conference „Social Sciences 
for Regional Development 
2012: Impact of the 
Financial Capital on the 
Region’s Economic 
Competitiveness” 

November 8.-
11, 2012, 
Daugavpils, 
Latvia 

Informācijas tehnoloģiju 
ieviešanas ekonomiskās 
efektivitātes 
prognozēšana Latvijas 
reģionu uzņēmumos  

Grabusts P. Rīgas Tehniskās 
universitātes 150 gadu 
jubilejai veltītā 
53. starptautiskā zinātniskā 
konference un 1. pasaules 
inženieru un RPI/RTU 
absolventu kongress 

10.-
12.oktobris, 
2012, Rīga 

Analysis of Latvian 
Higher Educational 
Institutions’ Rating Data 
Using Clustering 

Grabusts P. 9.starptautiskā zinātniski 
praktiskā konference „Vide. 
Tehnoloģijas. Resursi” 

20.-22.jūnijs, 
2013, 
Rēzekne 

The Concept of Ontology 
for Numerical Data 
Clustering 

Grabusts P. 6.starptautiskā zinātniskā 
konference "Lietišķās 
informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas 
2013” 

23.-26.aprīlis, 
Jelgava, LLU 

Analysis of ontology 
based approach for 
clustering tasks 

Grabusts P., 
Kodors S. 

Rīgas Tehniskās 
universitātes 150 gadu 
jubilejai veltītā 
53. starptautiskā zinātniskā 
konference un 1. pasaules 
inženieru un RPI/RTU 
absolventu kongress 

10.-12. 
oktobris, 
2012, Rīga 

The Analysis of Noise 
Level of RGB Image 
Generated Using SOM 

Laizāne I. Daugavpils Universitātes 
55. starptautiskā zinātniskā 
konference 

10.-12.aprīlis, 
2013, 
Daugavpils 

Ekoloģiskās izglītošanas 
problēmas 

Laizāne I. 16. starptautiskā zinātniskā 
konference "Sabiedrība un 
kultūra: dilemmas un to 
risināšanas iespējas" 

23.-24.maijs, 
Liepāja 

Vides speciālistu 
sagatavošanas 
problēmas un risinājumi 
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Organizētās konferences 
 

Konferences nosaukums 
Konferences 
norises laiks 

Atbildīgā 
struktūrvienība/ persona 

17. Inženieru fakultātes studentu zinātniskā 
konference 

2013.g. 
aprīlis 

I.Matisovs 
 

9.starptautiskās zinātniski praktiskā 
konference „Vide. Tehnoloģijas. Resursi”  

2013.gada 
20.-22.jūnijs 

G.Noviks 
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IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE 
 

Dekāns: Dr.paed. Jānis DZERVINIKS 
Tālr. 646 05702,  
e-pasts: Janis.Dzerviniks@ru.lv 
 
Fakultātes metodiķe:  
Ināra STUKLE, tālr. 646 222679,  
e-pasts: Inara.Stukle@ru.lv 
 
 
 
 
 

2012./2013.st.g. Izglītības un dizaina fakultātē darbojas 2 katedras, 1 zinātniskais institūts 
un 3 laboratorijas.  

 
Izglītības un dizaina fakultātes struktūra 2012./2013.st.g. 

 

Nr. p.k. Struktūrvienības nosaukums 
Struktūrvienības vadītājs (zin. gr., 

akadēmiskais amats) 
1. Izglītības un metodiku katedra Lekt. Mg.paed. Mārīte Rozenfelde 

2. Dizaina un amatniecības katedra Lekt. Mg.paed. Līga Danilāne 

3.  Personības socializācijas pētījumu 
institūts 

Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina 

3.1. Speciālās pedagoģijas laboratorija Lekt. Mg.paed. Mārīte Rozenfelde 
3.2. Sociālās pedagoģijas un 

rehabilitācijas tehnoloģiju 
laboratorija 

Vad.pētn. Dr.psych. Larisa Brokāne 

3.3. Pedagoģijas tehnoloģiju 
laboratorija 

Vad.pētn. Dr.paed. Marina Marčenoka 

 
Ar studijām saistītie projekti Izglītības un dizaina fakultātē 2012./ 2013.st. g. 

 

Projekta nosaukums Vadītājs 
Iesaistīto 
docētāju 

skaits 

Iesaistīto 
studentu 

skaits 

Plānotie gada 
rezultāti 

COMENIUS projekts 
„SPARK” (Latvija – 
Horvātija) 

Atbildīgā - 
I.Rimšāne 

R.Burceva 
u.c. 

10 Novadīti semināri 
sadarbības 
partneriem 
(Horvātija) 

ESF darbības 
programmas 
„Cilvēkresursi un 
nodarbinātība”. 
Aktivitāte 1.2.2.4. 
„Izglītības pieejamības 
nodrošināšana sociālās 

Atbildīgais -  
G.Strods  
 

R.Orska   Veikts pētījums 
par mērķgrupas 
situāciju Latvijā. 
Apgūta labākā 
Latvijas un 
ārzemju pieredze 
darbā ar riska 
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atstumtības riskam 
pakļautajiem jauniešiem 
un iekļaujošas izglītības 
attīstība”. 
Apakšaktivitātes 
nosaukums: „Iekļaujošas 
izglītības un sociālās 
atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas 
izveide, nepieciešamā 
personāla sagatavošana, 
nodrošināšana un 
kompetences 
paaugstināšana” 

grupas jauniešiem. 
Izstrādāta atbalsta 
sistēma 

ESF darbības 
programmas 
''Cilvēkresursi un 
nodarbinātība'' 
1.2.1.2.3.apakš-
aktivitātes ''Vispārējās 
izglītības pedagogu 
kompetences 
paaugstināšana un 
prasmju atjaunošana'' 

Atbildīgā -
V.Ļubkina 

  Mācību materiālu 
sagatavošana, 
tālākizglītības 
programmu 
izstrāde un 
īstenošana 

ESF darbības 
programmas 
„Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 
Aktivitāte 1.2.2.4. 
„Izglītības pieejamības 
nodrošināšana sociālās 
atstumtības riskam 
pakļautajiem jauniešiem 
un iekļaujošas izglītības 
attīstība”.  
Apakšaktivitātes  
nosaukums „Izglītojamo 
ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta 
sistēmas izveide” 

Atbildīgā -  
M.Rozenfelde 
 

R.Orska 
A.Kondrova 
 

- Veikts pētījums 
par mērķgrupas 
situāciju un 
problēmām 
Latvijā. Izstrādāti  
metodiskie 
materiāli un 
interaktīvie 
mācību materiāli 
skolotājiem un 
skolēniem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem. 
Izstrādāta jauna 
skolotāju 
profesionālās 
izglītības 
programma un 
uzlabots esošais 
studiju kurss 
„Ievads speciālajā 
pedagoģijā un 
psiholoģijā” 
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Grundtvig Multilateral 
Project „QEduSen” 
(Evaluation toolkit on 
seniors education to 
improve their quality of 
life) 

Atbildīgā -
I.Rimšāne 

V.Ļubkina, 
A.Kaupužs, 
S.Ušča u.c. 

 Pētījums par 
mērķgrupas 
situāciju un prob-
lēmām. Izstrādāti 
metodiskie 
materiāli 

LLP Grundtvig 
partnerības projects 
“Active Citizenship 
Through Information 
and Communication 
Technologies at All 
Ages” 

Atbildīgā -
V.Ļubkina 

A.Kaupužs 
u.c. 

 Pētījums par 
mērķgrupas 
situāciju un 
problēmām. 
Izstrādāti 
metodiskie 
materiāli 

EU bilateral cooperation 
project „PI-PWP 
Thereats of Cyberspace 
– new qualifications of a 
social worker” together 
with lead partner Wisha 
Szkola Pedagogiczna 
TWP in Warsaw, Poland, 
2012-2014. 

Atbildīgā -
S.Ušča 

V.Ļubkina, 
G.Marzano 

  

 
Mācību metodiskie materiāli 

 

Autors/ -i Nosaukums 
Apjoms 

a.l. 
Publicēts / iesniegts 

publicēšanai (kad, kur) 

G.Strods Vides un cilvēka personības 
mijsakarības 

1 a.l. Studiju kurss Moodle 
vidē  

G.Strods Maģistra darbs karjeras 
konsultēšanā 

1 a.l. Studiju kurss Moodle 
vidē  

 

Piedalīšanās konferencēs 
 

Autors 
Konferences 
nosaukums 

Konferences 
norises laiks 

un vieta 
Referāta nosaukums 

Strods G. Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 

2013.g. 24.-
25.maijā, 
Rēzekne 

School, Company and 
Municipality Collaboration in 
Career Education 

Poplavskis J., 
Dzerviniks J. 

Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 

2013.g. 24.-
25.maijā, 
Rēzekne 

Fizikas apguve vidusskolā 
bionikas kontekstā 

Marčenoka M. Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 

2013.g. 24.-
25.maijā, 
Rēzekne 

Mākslinieciskā tēla 
veidošanās mūzikas uztveres 
procesā 

Kalvāns Ē. Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 
 

2013.g. 24.-
25.maijā, 
Rēzekne 

Latgales iedzīvotāju 
psiholoģiskās labklājības 
saturs 
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Ušča S., 
Ļubkina V., 
Kaupužs A. 

Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 

2013.g. 24.-
25.maijā, 
Rēzekne 

Latgales senioru 
apmierinātība ar dzīvi kā 
viens no dzīves kvalitātes 
rādītājiem 

Laškova J., 
Strode A. 

Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 

2013.g. 24.-
25.maijā, 
Rēzekne 

Darba meklētāju 
pamatprasmes mūžizglītības 
kontekstā 

Marzano G., 
Ļubkina V. 

Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 

2013.g. 24.-
25.maijā, 
Rēzekne 
 

Cyberbulling and Real Reality 

Kaupužs A. Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 

2013.g. 24.-
25.maijā, 
Rēzekne 

Senioru fiziskās 
pašefektivitātes 
novērtēšanas skala 

Strode A., 
Apele D. 

Starptautiskā zinātniskā 
konference „Māksla un 
mūzika kultūras 
diskursā” 

2012.gada 
28.-29.maijs, 
Rēzekne 

Latviskās identitātes 
meklējumi mūsdienu dizainā 
un dizaina izglītībā 

Burceva R. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Māksla un 
mūzika kultūras 
diskursā” 

2012.gada 
28.-29.maijs, 
Rēzekne 

Tendences Latgales muzeju 
darbībā kultūras mantojuma 
saglabāšanai un 
popularizēšanai 

Poplavskis J., 
Dzerviniks J. 

Association for Teacher 
Education in Europe 
Spring Conference 2013  
„Teacher of the 21st 
Century: Quality 
Education for Qulity 
Teaching” 

2013.gada 
10.-12.maijs, 
Rīga 

Nature Studies and 
Technologies Competence 
and Criteria of its 
Development in the Context-
oriented Process of Learning 
Physics 

Poplavskis J., 
Dzerviniks J. 

The 1st Global Virtual 
Conference 2013 (GV-
CONF 2013) 

2013.gada 8.-
12.aprīlis, 
Goce Delchev 
University, 
Macedonia & 
THOMSON 
Ltd., Slovakia 

A model of didactic physics 
learning, that integrates the 
students’s knowledge about 
the natur 

Marčenoka M. The 1st Global Virtual 
Conference 2013 (GV-
CONF 2013) 

2013.gada 8.-
12.aprīlis, 
Goce Delchev 
University, 
Macedonia & 
THOMSON 
Ltd., Slovakia 

Teenagers’ Personal 
Responsibility and Life 
Perspective in Modern 
Latvian Society 

Strods G. International Scientific 
and Methodical 
Conference „Education 
for Steady Develop-
ment in Multicultural 
Area of the Region” 

2013.gada 
18.-19.aprīlis, 
Pleskava, 
Krievija 

Student Career Management 
Skills Portfolio 
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Dzerviniks J., 
Poplavskis J. 

International Scientific 
and Methodical 
Conference „Education 
for Steady Develop-
ment in Multicultural 
Area of the Region” 

2013.gada 
18.-19.aprīlis, 
Pleskava, 
Krievija 

Компетентностный подход 
в обучении физике как 
основа долгосрочного 
образования и развития 
естественнонаучной и 
технологической культуры 
школьников 

Burceva R. International Scientific 
and Methodical 
Conference „Education 
for Steady Develop-
ment in Multicultural 
Area of the Region” 

2013.gada 
18.-19.aprīlis, 
Pleskava, 
Krievija 

Цели образования в 
музейной педагогике 

Kepule I., 
Strode A. 

International Scientific 
and Methodical 
Conference „Education 
for Steady Develop-
ment in Multicultural 
Area of the Region” 

2013.gada 
18.-19.aprīlis, 
Pleskava, 
Krievija 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность младших 
школьников 

Ušča S., 
Ļubkina V., 
Marzano G. 

Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība 

2013.g. 27.-
28.jūnijs, 
Udine 

A Socio-ecological Based 
Feasibility Assessment for 
Developing 

Zarembo L. 8th International 
Conference PERSON. 
COLOR.NATURE.MUSIC 

08.-12. 
05.2013., 
Daugavpils 

Colour in Art Quilts 

Mežinska S. 53th International 
Scietific Conference 
Riga Technical 
University. 

11.-12. 
10.2012. 
Rīga 

Students learning research 
process in the context of 
sustainability: experience of 
Rezekne higher education 
institution. 

Apele D. 8th International 
Conference PERSON. 
COLOR.NATURE.MUSIC 

8.-
12.05.2013., 
Daugavpils 

Pablo Pikaso grafika – 
iedvesmas avots radošo 
darbu izstrādē 

Čaupale R., 
Mihailova S. 

RSU 2013.gada 
zinātniskā konference 

21.-22. 
03.2013. 
Rīga 

Vides psiholoģija – Latvijā 
maz pētīta veselības 
sistēmas sastāvdaļa 

Dzerviniks J. Zinātniski praktiskā 
konference „Skolotājs 
iekļaujošajā izglītībā” 

27.06.2013. 
Rēzekne 

Skolotāju profesionalitāte un 
izglītības kvalitāte pārmaiņu 
laikā 

Rozenfelde M. Zinātniski praktiskā 
konference „Skolotājs 
iekļaujošajā izglītībā” 

27.06.2013. 
Rēzekne 

Bērnu ar speciālām 
vajadzībām integrācijas 
problēmas Latgales reģiona 
vispārējās izglītības iestādēs 

Rozenfelde M. Zinātniski praktiskā 
konference „Skolotājs 
iekļaujošajā izglītībā” 

27.06.2013. 
Rēzekne 

Iekļaujošas izglītības 
realizācijas problēmas un to 
risinājuma iespējas skolotāju 
vērtējumā 
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Piedalīšanās mākslas izstādēs 
 

Dalībnieks Izstādes/plenēra nosaukums Norises laiks un vieta 

Paurs V. Latgales mākslinieku rudens 
izstāde 

Latgales Kultūrvēstures muzejs 
2012.novembris 

Paurs V. Latgales mākslinieku izstāde  Rotko centrs Daugavpilī, 05.06.2013. 

Apele D. un RA 
absolventi 

RA Interjera dizaina 
programmas studentu 
diplomdarbu izstāde „Pirmie” 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centrs „Zeimuļs”, 2012.novembris 

 
Organizētās konferences 

 

Konferences nosaukums Konferences norises laiks 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Māksla un mūzika kultūras diskursā” 

2012.gada 28.-29.septembris 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība” 

2013.gada 24.-25.maijs 
2013.gada 27.-28.jūnijs 

Studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. 
Komunikācija” 

2012.gada 24., 27.aprīlis 

Zinātniski praktiskā konference „Skolotājs iekļaujošā 
izglītībā” 

2013.gada 27.jūnijs 
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HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
 
Dekāne: Mg.paed. Veronika KORKLA  
tālr. 646 05704, e-pasts: Veronika.Korkla@ru.lv  
 
Fakultātes metodiķe:  
Olga KARACEJEVA, tālr. 646 22877,  
e-pasts: hf@ru.lv; Olga.Karacejeva@ru.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012./2013.st.g. Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē darbojās divas katedras – 
Tiesību zinātņu un Humanitāro zinātņu katedra, kā arī tiesību zinātnes attīstībai 
izveidotais RA juridisko konsultāciju centrs.  
Fakultātes struktūru skat. tabulā. 
 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes struktūra 2012./ 2012.st. g. 
 

Nr. 
p.k. 

Struktūrvienības nosaukums 
Struktūrvienības vadītājs 

(zin. gr., akadēmiskais 
amats) 

1. Tiesību zinātņu katedra (no 2013.janvāra) 
 

Dr.psych. Andris Buls 

1.1. Juridisko konsultāciju centrs Mg.iur. Edgars Šilins 

1.2. Kriminālistikas laboratorija 
 

Doc. Mg.iur.  
Modris Marcinkēvičs 

2. Humanitāro zinātņu katedra (no 2013.janvāra) Dr.philol. Ilga Šuplinska 

2.1. Baltu filoloģijas centrs  

 
 
 

mailto:Olga.Karacejeva@ru.lv
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Ar studijām saistītie projekti Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē  
2012./ 2013.st. g. 

 

Projekta 
nosaukums 

Vadītājs 
Iesaistīto 
docētāju 

skaits 

Iesaistīto 
studentu 

skaits 
Projekta rezultāti 

Tempus  NMPLIS, 
„New Masters 
Programme in 
Library and 
Information 
Science” 
(01.01.2009.-
01.01.2013.) 

Lielbritānija, 
Armēnija- 
proj.vadīt. Itālija, 
Spānija, Latvija – 
partnervalstis; 
Gruzija, 
Uzbekistāna  

V.Korkla - Līdzdalība projekta 
noslēguma dokumentu 
sagatavošanā, projekta 
kopsavilkuma materiālu 
izdošana. 

R.Mūkam veltīto 
radošo darbu 
konkurss  

Asoc.prof. 
A.Juško-Štekele 

1 1.kursa 
akadēm.maģ. 
stud.progr. 
„Filoloģija” 
studējošie 

Veikts Latgales skolu 
skolēnu radošo darbu 
izvērtējums, līdzdalība 
labāko apbalvošanā 

“Latgalīšu volūdys, 
literaturys i 
kulturys viesturis 
olimpiade” 

Asoc.prof. 
I.Šuplinska 

1 4 akadēm. 
bakal. stud. 
progr. 
„Filoloģija” 
studenti 

Uzdevumu sagatavošana 
latgaliešu folklorā 

 
Piedalīšanās konferencēs 

 

Autors Konferences nosaukums 
Norises vieta, 

laiks 
Referāta 

nosaukums 

Asoc.prof. 
I.Šuplinska  
 

LU 71. konference „Simbolisms 
un simbols latviešu un cittautu 
kultūrā” 

Rīga, LU 14.-
15.02. 2013. 

Simbolu 
provokācijas 
R.Mūka dzejā 

Asoc. prof. 
O.Senkāne  

LU 71. konference „Simbolisms 
un simbols latviešu un cittautu 
kultūrā” 

Rīga, LU 14.-
15.02. 2013. 

Šarls Bodlērs un 
20.gadsimta 
sākuma latviešu 
modernisti 

Asoc. prof. 
O.Senkāne 

Dalība starptautiskajā 
konferencē „Rūdolfs Blaumanis 
un19./20.gs. mijas kultūras 
revolūcija Eiropā. Proza, drāma 
un teātris tekstā un kontekstā.”   

Rīga, 20.03. 
2013. 

Rūdolfa Blaumaņa 
noveļu naratīvs: 
tekstveides 
stratēģijas aspekts 

Asoc. prof. 
O.Senkāne 

Dalība RA 2.konferencē „Autors. 
Teksts. Laikmets.”  

Rēzekne, 25.-
26.04. 2013. 

Naratīvs Jezupa 
Pūrmalīša stāstā 
„Pusčyuča 
memuari”(1966) 

Asoc. prof. 
O.Senkāne 

Dalība Liepājas universitātes 
starptautiskajā konferencē 
„Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē”  

Liepāja, 21.-
22.03. 2013. 

Diskutablais Volfa 
Šmida naratoloģijā 
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Doc. K.Zellis Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, 
Eiropa. 

Rīga, 20.-
21.09.2012. 

Sociālā atmiņa un 
vēsturiskā atbildība 

Doc. K.Zellis Coming to terms with the 
traumatic expierence of the 
1940s in the Baltic States 

19.-20.10.2012. Otrais pasaules 
karš kā 
„kontratmiņa” 
Latvijas sabiedrībā 
padomju gados 

Lekt.V. Čakša Zinātniskā konference Reģionālā 
pievilcība un ilgtspēja globālās 
lokalizācijas laikmetā 

Rēzeknē, 8.-
9.novembrī 

Mikrovides izjūta – 
latgalieša vērtību 
sistēmas paudēja 

Lekt. V.Čakša Divi tautos ir aštuoni regionai: 
baltiška, tautiné, regioniné 
savimoné literatūroje ir 
kultūroje. 

Vilniuje, 2012.g. 
30. marts 

„Katerinys ceļš: 
kultūrvēsturiskie 
aspekti 
konceptualizācijas 
procesā”   

Lekt. P.Kivrāns DU LPI XX zinātniskā konference 
„Latgales pagātne tagadne, 
nākotne: neparastais novada 
vēsturē” 

Daugavpils, 
30.11.2012. 

Mazākzināmais par 
ievērojamo 
Latgales pētnieku 
B.Brežgo 

Lekt. I.Krampuža Daugavpils Universitātes  
53.starptautiskā zinātniskā 
konference 

Daugavpils, 
2011.g. 

Būvniecības 
tiesiskā regulējuma 
aktualitātes trešo 
personu tiesisko 
interešu aspektā 

Asoc.prof. 
Z.Mikainis 
 

CiCe 15. konference "Identities 
and citizenship education: 
Controversy, crisis and 
challenges" 
 

Portugāle, 
Lisabonas 
universitāte,  
2013.g. 13.-
15.jūnijs 

Identities and 
citizenship 
education: 
Controversy, crisis 
and challenges 

Asoc.prof. 
I.Bulgakova  
(līdzautorībā ar 
J. Ievīti) 

Starptautiskā zinātniskā 
konference „Inovatīvās 
jurisprudences aktuālās 
problēmas”  

Rīga, RSU, 
2013.gada 
25.aprīlis 

Personas izdošanas 
ārvalstij tiesiskie un 
politiskie aspekti” 

Asoc.prof. 
I.Bulgakova  
 

Piedalīšanās seminārā „Advokātu 
darbības aktuālie jautājumi”  

Rīga, Latvijas 
Biznesa 
koledža, 
01.02.2013. 

Kriminālprocesa 
dalībnieku 
piedalīšanās 
iztiesāšanā 
aktualitātes 

Asoc prof. A.Buls Nacionālās tiesību sistēmas 
problēmas un to risinājumi 

Rēzekne, RA, 
04.04.2013. 

Modernā sociāli 
psiholoģiskā 
paradigma 
(juridiskais aspekts) 
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Organizētās konferences 
 

Konferences nosaukums 
Konferences 
norises laiks 

Izpilde 

Studentu konference Mēs laikā, telpā, 
attīstībā 

2013.g. 16., 
18.maijs 

61 studējošais referēja, 
sagatavoti publicēšanai 53 
referāti 

Akadēmiskā konference Nacionālās 
tiesību sistēmas problēmas un to 
risinājumi 

2013.g. 
4.aprīlis 

Nolasīti 14 referāti, t.sk. 3 
studenti referēja, organizēta 
docētāju un tiesību nozares 
profesionāļu diskusija ar 
studentiem 

3. pasaules latgaliešu konference 
Latvijas neatkarības laiks – Latgales 
iespējas vai iznīcība 

2012.gada 9.-
10.augustā. 

Organizēta konference, 
plenārsēžu vadīšana, tēžu 
krājuma sagatavošana izdošanai 
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EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
 
Dekāne:  

 līdz 30.11.2012. 
Dr.oec. Iluta ARBIDĀNE  
Tālr. 646 28076,  
e-pasts: Iluta.Arbidane@ru.lv  
 

 no 01.12.2013. 
Dr.oec. Iveta MIETULE  
Tālr. 646 28076,  
e-pasts: Iveta.Mietule@ru.lv  
 
Fakultātes metodiķe  
Lilita RUŽA, tālr. 646 2904,  
e-pasts: Lilita.Ruza@ru.lv  
 
 
2012./2013.st.g. Ekonomikas un vadības fakultātē darbojās 2 katedras un 1 laboratorija. 
 
 

Ekonomikas fakultātes struktūra 2012./ 2013.st. g. 
 

Nr. 
p.k. 

Struktūrvienības nosaukums  
Struktūrvienības vadītājs   
(zin.gr., akadēm. amats)  

1. Ekonomikas un vadības katedra  Prof. Dr.ing. Irēna Silineviča 

2. Finanšu vadības katedra Asoc.prof. Dr.oec. Iveta Mietule  
(līdz 30.11.2013.) 
Doc. Dr.oec. Iluta Arbidāne  
(no 01.12.2013.) 

3. Ēdināšanas servisa laboratorija Doc. Mg.soc.sc. Inese Silicka 

 
 

Piedalīšanās starptautiskos projektos 2012./ 2013.st. g. 
 

Programma Projekta nosaukums 
Darbības 

laiks 
Projekta mērķis Partneri 

Erasmus 
Mundus 

Action 2 (projekts Nr. 
2010-2368/001-001- 
EM Action 2- 
Partnerships) 

01.09.2010.– 
21.12.2012. 

Studentu un 
docētāju mobilitāte 
(2 mobilitātes – 
Gruzija, Armēnija). 
Pamatojoties uz 
sadarbības līgumiem 
ar: 

 Azerbaijan 
Tourism Institute 
(Azerbaidžāna); 

 Gavar State 
University 

19 augstskolas 9 valstīs  
(6 ES un 3 Dienvidkaukāza) 

 Alexander Technological 
Educational Institution 
of Thessaloniki 
(Grieķija); 

 Swansea Metropolitan 
University (Lielbritānija); 

 University of Ruse 
"Angel Kanchev" 
(Bulgārija); 

 Sapienza University of 

mailto:Lilita.Ruza@ru.lv
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(Armēnija); 

 Gori University 
(Gruzija); 

 Gyumri State 
Pedagogical 
Institute 
(Armēnija); 

 Iakob Gogebashvili 
Telavi State 
University 
(Gruzija); 

 Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State 
University 
(Gruzija); 

 Khazar University 
(Azerbaidžāna); 

 Shota Rustaveli 
State University 
(Gruzija); 

 Yerevan State 
University 
(Armēnija) 

 

Rome (Itālija); 

 Polytechnic Institute of 
Viana do Castelo 
(Portugāle); 

 Vrije Universiteit Brussel 
(Beļģija); 

 Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University 
(Gruzija); 

 Shota Rustaveli State 
University (Gruzija); 

 Iakob Gogebashvili 
Telavi State University 
(Gruzija); 

 Gori University (Gruzija); 

 Gavar State University 
(Armēnija); 

 Gyumri State 
Pedagogical Institute 
(Armēnija); 

 Armenian State 
University of Economics 
(Armēnija); 

 Yerevan State University 
(Armēnija); 

 Armenian State Agrarian 
University (Armēnija); 

 Azerbaijan Tourism 
Institute (Azerbaidžāna); 

 Ganja State University 
(Azerbaidžāna); 

 Khazar University 
(Azerbaidžāna); 

 tai skaitā arī Rēzeknes 
Augstskola (Latvija) 

Frontex 
Aģentūras 
apmācību 
vienība 

Kopīgas augstākās 
izglītības studiju 
programmas izveide 

Projekta 
sākums : 
2011.gada 
marts – 
plānotais 
projekta 
noslēgums: 
2014.gadā 

Eiropas Apvienotās 
studiju programmas 
izstrāde un ieviešana 
robežsardzes 
virsnieku apmācībai 
bakalaura un 
maģistra līmenī 
notiek darba grupu 
semināros (12 
mobilitātes). 
Viktorija Pokule: 
1. Jaši, Rumānija, 

24.09.2012. – 
28.09.2012. 

2. Varšava, Polija, 
01.10.2012. – 
03.10.2012. 

3. Gaeta, Itālija, 

Eiropas Savienības 
augstskolas un 
organizācijas, kas piedalās 
robežsardzes augstākās 
izglītības programmu 
izveidē un īstenošanā: 
1. Estonian Academy of 

Security Sciences 
(Igaunijas Drošības 
Zinātņu akadēmija, 
Igaunija). 

2. Guarda College, An 
Guarda Siochana 
Ireland (Īrijas Gardas 
koledža, Īrija). 

3. University of Malta, 
Institute of Criminology 
(Maltas Universitāte, 
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23.10.2012. – 
31.10.2012. 

4. Espoo, Somija, 
18.11.2012. – 
24.11.2012. 

5. Valleta, Malta, 
20.01.2013. – 
26.01.2013. 

6. Tallina, Igaunija, 
10.02.2013. – 
15.02.2013. 

7. Bukareste, 
Rumānija, 
24.02.2013. – 
01.03.2013. 

8. Tallina, Igaunija, 
19.03.2013. – 
22.03.2013. 

9. Jaši, Rumānija, 
23.04.2013. – 
26.04.2013. 

10. Valeta, Malta, 
17.06.2013. – 
18.06.2013. 

11. Espoo, Somija, 
17.06.2013. – 
18.06.2013. 

 

Inta Rimšāne: 
1. Bukareste, 

Rumānija, 
24.02.2013. –
01.03.2013. 
 

Daina Znotiņa: 
2. Bukareste, 

Rumānija, 
24.02.2013. –
01.03.2013. 
 

Iveta Dembovska: 
3. Jaši, Rumānija, 

24.04.2013. – 
26.04.2013. 

4. Tallina, Igaunija, 
17.06.2013. – 
18.06.2013. 

Kriminoloģijas institūts, 
Malta). 

4. Police Academy AI Cuza 
(Policijas akadēmija AI 
Cuza, Rumānija). 

5. Royal Dutch 
Marechaussee, Defense 
Academy (Nīderlandes 
aizsardzības akadēmija, 
Nīderlande). 

6. Academy of MoI of 
Bulgaria (Bulgārijas 
iekšlietu ministrijas 
akadēmija, Bulgārija). 

7. Finnish Border and 
Coast Guard Academy 
(Somijas Republikas 
Robežas un krasta 
apsardzes akadēmija, 
Somija). 

8. Guardia Civil and Policia 
Nacional (Spānijas 
civilās aizsardzības un 
nacionālās policijas 
organizācija, Spānija). 

9. DCAF 

Tempus 
SuToMa 
 

Development of new 
modules for 
international 
bachelor and master 
programmes in 
sustainable tourism 
management 
530561-TEMPUS-1-
2012-1-DE-TEMPUS-

Projekta 
ilgums  
2012.-2015. 

Kopīgas studiju 
programmas izveide 
(2 mobilitātes) 

Irēna Silineviča, 

20.01.2013.-
26.01.2013. 
Jade 
Hochschule/Universi

30 universitātes, uzņēmumi 
un NVO Azerbaidžānā, 
Armēnijā un Gruzijā. Eiropas 
partneri  Īrijā 
un Latvija, 2 pārstāvji no  
CIM / GIZ. 

  Worms University of 
Applied Sciences, 
Vācija; 
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IPRC (2012-
3059/001-0011) 
 

ty of Applied 
Sciences, Vācija 
 

Iveta Dembovska, 
20.01.2013.-
26.01.2013. 
 Jade 
Hochschule/Universi
ty of Applied 
Sciences, Vācija 
 

 Jade 
Hochschule/University 
of Applied Sciences, 
Vācija;  

 Tralee Tehnoloģijas 
Institūts, Īrija;  

 Yerevan State 
University, Armēnija 

  Armenian National 
Agrarian University 

  Yerevan State Linguistic 
University, Armēnija 

  Russian Armenian 
University, Krievija 

  Gyumri State 
Pedagogical Institute, 
Armēnija 

 Shota Rustaveli State 
University, Gruzija 

u.c. 

ESF projekts Development and 
implementation of 
Joint Study 
programme in 
Hospitality 
Management (TJ-SV-
SP) 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-
02-089 

Projekts 
ilgums: 
2013.gada 
janvāris- 
2015.gada 
septembris 

Kopīgas studiju 
programmas izveide: 
9 mobilitātes 

Inese Silicka, 
28.01.2013.- 
14.03.2013. 
08.04.2013. 
Utena, Lietuva 
 

Iluta Arbidāne, 
28.01.2013.- 
14.03.2013. 
08.04.2013. 
Utena, Lietuva 
 
Iveta Mietule, 
28.01.2013.- 
14.03.2013. 
08.04.2013. 
Utena, Lietuva 

2 augstskolas 2 valstīs 

 Utenos 
Kolegija/University of 
Applied Sciences, Lietuva 

 Rēzeknes Augstskola, 
Latvija 
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Organizētās konferences 
 

Konferences nosaukums Norises laiks 
Atbildīgā 

struktūrvienība/ 
persona 

15.studentu un docētāju zinātniski praktiskā 
konference "Tautsaimniecības attīstība: 
problēmas un risinājumi" 

2013.gada 
maijs 

Finanšu vadības 
katedra 
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ĀRĒJO SAKARU DAĻA 
 
Ārējo sakaru daļas (turpmāk – ĀSD) darbību un kompetenci nosaka Rēzeknes Augstskolas 
ĀSD nolikums. Saskaņā ar šo nolikumu ĀSD mērķis ir nodrošināt RA starptautisko 
sadarbību un dibināt kontaktus ar ārzemēm, lai uzturētu un attīstītu studiju un 
pētniecības standartus RA darbībā. 2012./2013.st.g. ĀSD vadītāja bija Helēna OVERINA, 
vadītājas vietniece – Jeļena SNICAREVA. Ārējo sakaru darbības koordinēšanu fakultātēs 
veica ārējo sakaru koordinatori: Ekonomikas un vadības fakultātē –Viktorija Pokule, 
Inženieru fakultātē un Izglītības un dizaina fakultātē – Dace Visocka, Humanitāro un 
juridisko zinātņu fakultātē – Ingars Gusāns.  
2012./2013.st.g. RA bija spēkā 159 Tempus, FRONTEX, ERASMUS un divpusējais 
sadarbības līgumi ar augstskolām un uzņēmumiem 35 valstīs. 
Minami vairāki starptautiskās sadarbības veidi – studentu, docētāju, personāla mobilitāte 
LLP/ERASMUS ietvaros, piedalīšanās VIAA rīkotajos informatīvajos pasākumos un 
konferencēs, piedalīšanās starptautiskajos inovāciju, pētniecības un studiju pilnveides 
projektos, intensīvajās programmās, starptautisko konferenču, projektu rīkošana un 
koordinēšana, kopīgu augstākās izglītības programmas izstrādāšana un ieviešana, duālo 
diplomu ieviešana sadarbībā ar Lietuvas un Vācijas partneriem. 
2012./2013.st.g. ERASMUS  praksē bija 54 studenti un studijās piedalījās 49 studenti.  
Ar katru gadu pieaug ārvalstu studentu un docētāju skaits RA, kas liecina gan par Eiropas 
līmeņa studiju piedāvājumu, gan par atraktīvu studiju un darba vidi Rēzeknes Augstskolā. 
Viesdocētāju vidū ir vērojama tendence iesaistīties ilggadējā sadarbībā, regulāri 
piedāvājot RA studentiem lekcijas un seminārus. 
Ārvalstu studenti RA iegūst augstas kvalitātes Eiropas līmeņa izglītību.  
Rēzeknes Augstskolā ECTS ieviešanu, realizējot visas studiju programmas RA un to 
atspoguļojot diplomu pielikumos, atzinīgi novērtēja Eiropas Komisija, piešķirot RA 
Diploma Sapplement Label 2009.gada jūnijā. 

  

Rēzeknes Augstskolas studējošie, kuri apmaiņas veidā studē ārvalstīs 
 
 

Valsts Augstskola Studentu skaits 

Austrija  Kerntenas pedagoģiskā augstskola 1 

Beļģija  KATHO augstskola 2 

Bulgārija  Gabrovas tehniskā universitāte  3 (prakse) 

Čehijas Republika  Česke Budejovice tehnoloģijas un biznesa 
augstskola 

 Prāgas ekonomikas un menedžmenta 
augstskola 

2 
 
1 

Grieķija 
 

 Grecotel S.A. 
 Mitis Laguna Resort & Spa 
 Hotel Aristoteles Resort  
 Iberostar  

6 (prakse) 
3 (prakse) 
12 (prakse) 
4 (prakse) 

Lietuva  Kauņas koledža 
 

 Viļņas koledža 
 Šauļu universitāte 
 Utenas koledža 
 Klaipēdas valsts koledža 
 Klaipēdas sociālās palīdzības centrs 

4 +2(prakses);  
8 mācību braucieni 
3 
3 
10 +10(prakse) 
4 
5 (prakse) 
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 Kauņas universitāte 
 Lietuvas valsts arhīvs (Viļņa) 

2 
3 (prakses) 

Krievija  Pleskavas universitāte 
 

8 (plenērs) 
1 (studentu konference) 

Malta  Simon Mamo Real Estate 1 (prakse) 

Polija  Vroclavas universitāte 
 Adama Mickeviča universitāte 
 Zielona Gora universitāte 
 Lodzas humanitārā un ekonomiskā 

universitāte 
 Varšavas pedagoģiskā augstskola 

3 
7 
2 
1 
 
3 (prakse) 

Somija  Laurea UAS 1 

Vācija 
 

 JADE University of Applied Sciences 
 Harz University of Applied Sciences 

3 (seminārs ICC) 
3 

 

Ziņas par noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un līdzdalību starptautiskajos 
projektos un programmās  

 

Valsts Augstskola Līgumi, projekti 

Armēnija  Armēnijas valsts ekonomikas universitāte 
(Erevāna) 

 Armēnijas valsts lauksaimniecības 
universitāte (Erevāna) 

 Gyumri valsts pedagoģijas universitāte 
 „Martig” starptautiskā ekonomikas 

augstskola 

Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 

Austrija  Lincas Diecēzes privātā pedagoģiskā 
augstskola 

 Vīnes augstskola 
 Pedagoģiskā augstskola Insbrukā 
 Kerntenas pedagoģiskā augstskola 

LLP/ERASMUS 
 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 

Baltkrievija  MITSO 
 Vitebskas universitāte 
 M.Bogdanoviča Grodņas muzejs 
 Baltkrievijas ZA socioloģijas institūts 
 Republikas uzņēmējdarbības 

konfederācijas Starpkultūru dialoga centrs 

Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 

Beļģija 
 

 Gentes augstskola 
 KATHO augstskola 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 

Bulgārija  Russes Universitāte 
 Gabrovas tehniskā universitāte 

 
 Uzņēmums “Mehatronika” 
 Uzņēmums “Mikron” 
 Uzņēmums “LTD AMK” 
 Burgasas universitāte 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS prakse 
LLP/ERASMUS prakse 
LLP/ERASMUS prakse 
Sadarbības līgums 

Čehija  College of Economics and Management 
 Obchodni Akademija Valašske Meziriči 
 Ostravas universitāte 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
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 Tehniskā un ekonomiskā augstskola Česka 
Budejovicē 

LLP/ERASMUS 

Francija  ESA Paris 
 Universitāte de Nantes IUT de Saint 

Nazaire 
 Universitāte de la Rochelle 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
 
LLP/ERASMUS 

Grieķija  Thessaloniki TEI 
 

 Hanijas lauksaimniecības institūts 
 Aristoteles Resort Hotel 

 
 Iberostar Odysseus Hotel 
 Grecotel S.A. 
 Minos Palace Hotel 
 Mitsis Laguna Resort Hotel 
 Arina Sand Hotel 
 Santa Marina Hotel 

ERASMUS Mundus  
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
Prakses līgums 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 

Gruzija  Ekonomikas un tehnoloģiju universitāte 
(Batumi) 

 Iakob Gogebashvili Telavi universitāte 
 Akhaltsikhe valsts universitāte 
 Šota Rustaveli universitāte (Batumi) 

Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 

Igaunija  Tallinas universitāte 
 

 Tartu universitāte 
 Tallinas tehnoloģiju universitāte 
 ECOMEN augstskola 

 
 Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmija 

LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS, FRONTEX 

Itālija  Boloņas universitāte 
 Seconda Universita degli Studi di Napoli 
 Milānas-BICOCCA Universitāte 

 
 Udines universitāte 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS 

Īrija  Tralee tehnoloģiju institūts LLP/ERASMUS 

Īslande  Īslandes universitāte LLP/ERASMUS 

Kazahstāna  L.B.Gončarova vārdā nosauktā 
Kazahstānas automobiļu un ceļu 
akadēmija 

 Starptautiskais izglītības centrs „EDTECH-
KZ” 

Sadarbības līgums 
 
Sadarbības memorands 

Kipra  Kipras universitāte LLP/ERASMUS 

Krievija  Pleskavas politehniskais institūts 
 Maskavas humanitāro un pedagoģisko 

zinātņu institūts  
 Maskavas korekcijas pedagoģijas institūts 
 St. Pēterburgas valsts tehnoloģiju un 

dizaina universitāte 
 St. Pēterburgas viesmīlības institūts 

Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 
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 Tambovas valsts muzikāli pedagoģiskais 
institūts 

 Samāras arhitektūras un civilās 
būvniecības  Valsts Universitāte 

Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 

Ķīna  Ziemeļķīnas Zinātnes un Tehnoloģiju 
institūts 

Sadarbības līgums 

Lielbritānija  Metropolitanas universitāte 
 

LLP/ERASMUS,  
Network projekts 

Lietuva  Šauļu universitāte 
 

 Kauņas Vitauta Dižā universitāte 
 
 

 Viļņas koledža 
 
 

 Kauņas koledža 
 Utenas koledža 

 
 Klaipēdas koledža 
 Viļņas juridiskā un biznesa  koledža 
 Klaipēdas universitāte 
 Kolpigas koledža 
 Utena County Governor Administration 
 Lietuvas un Latvijas forums Kauņā 
 Klaipēdas nakts patversme 
 Klaipēdas sociālās palīdzības centrs 
 Lietuvas valsts arhīvs 
 Valakupiu rehabilitācijas centrs 
 Klaipēdas sociālo zinātņu koledža 
 Lietuvas sporta akadēmija 
 Viļņas dizaina koledža 
 Kedainai reģionālais muzejs 

LLP/ERASMUS, līgums par 
duālajiem diplomiem 
LLP/ERASMUS, 
līgums par duālajiem 
diplomiem 
LLP/ERASMUS, 
līgums par duālajiem 
diplomiem 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS  
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
sadarbības līgums 

Malta  Uzņēmums „Simon Mamo real estate” LLP/ERASMUS prakse 

Nīderlande  Nijman-BelNed B.V. (Coevorden) LLP/ERASMUS prakse 

Norvēģija  Agderas universitāte 
 Hammeras skolotāju koledža 

LLP/ERASMUS 
LLP Jean Monnet projekts 

Polija   Vroclavas universitāte 
 J.Pilsudska sporta akadēmija Varšavā 
 Ekonomikas un informātikas augstskola 

Krakovā 
 Lodzjas humanitāro zinātņu un 

ekonomikas akadēmija 
 Poznaņas universitāte 
 Zeļonas Goras universitāte 

 
 Ekonomikas augstskola Radomā  
 SKARBEK universitāte Varšavā 
 Čestohovas Polonijas akadēmija 

LLP/ERASMUS  
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
 
LLP/ERASMUS 
 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
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 Gedroyc komunikācijas un mediju koledža 
Varšavā 

 Varšavas pedagoģiskā universitāte 
 Tūrisma un ekoloģijas augstskola 
 Angeliusa Silesiusa valsts profesionālā 

augstskola 
 Kardināla Augusta Hlondas Apakšsilēzijas 

ped. Koledža 
 Bidgoščas augstskola 
 Menedžmenta akadēmija Legnicā 
 Varšavas mārketinga augstskola 
 Nacionālās Aizsardzības universitāte 

Sadarbības līgums, 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS  
 
LLP/ERASMUS  
Sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS  
Sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS  
FRONTEX 

Portugāle  Porto universitāte 
 Instituto Superior de Novas Profissoes 
 Viana do Castelo universitāte 
 Bragancas tehniskā universitāte 
 Guardas tehniskā universitāte 
 Tehniskā universitāte Santarem 
 Lisabonas tehnisko un humanitāro zinātņu 

universitāte 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 

Rumānija  Timisoāras universitāte LLP/ERASMUS  

Slovākija  Bratislavas ekonomikas universitāte 
 Slovākijas lauksaimniecības universitāte 

Nitrā 
 Bratislavas juridiskā augstskola 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS  
 
LLP/ERASMUS 

Slovēnija  Vides aizsardzības koledža LLP/ERASMUS 

Somija 
 

 Laurea Polytechnic 
 SAVONIA Polytechnic 
 Turku universitāte 
 HAMK Polytechnic  

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 

Spānija  Madrides universitāte 
 Lleidas universitāte 

 
 Universitāte de La Laguna 

 

 Valensijas politehniskā universitāte 
 Centro Superior de Hoteleria y turismo 

Valencia 
 Castellon  Jaume 1 universitāte 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
ERASMUS prakse 
 
 
LLP/Grundtvig 
projekts 

Turcija  Kilis 7 Aralik universitāte 
 Suleimana Demirela universitāte  
 Yasar Universitāte 
 Ondokuz Mayis Universitāte 
 Pamukkale Universitāte 
 Gaziantep universitāte  
 Abant Izzet Baisal Universitāte 
 Akdeniz Universitāte 
 Mugla Universitāte 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
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 Adiyaman Universitāte 
 Harran universitāte 
 Duzce universitāte 
 Trakya Universitāte 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 

Ukraina  Klasiskā Privātā universitāte, Zaporožje Sadarbības līgums 

Ungārija  Tehniskā universitāte Budapeštā LLP/ERASMUS 

Uzbekistāna  Taškentas valsts kultūras institūts 
Taškentas informācijas tehnoloģiju 
universitāte 

Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 

Vācija 
 

 Jade augstskola 
 
 
 
 
 

 Zīgenas universitāte 
 Vormsas augstskola 

 
 

 Mitvaidas liet. zin. universitāte 
 Oldenburgas universitāte 
 Dortmundes tehniskā universitāte 
 Harcas Augstskola 
 Greifsvaldes universitāte 
 Johannes Gutenberg Universitāte Mainz 
 Nordhauzenas Augstskola  
 GIWM mbH (Erfurt) 

 
 Emdenas/Leeras Augstskola 

 

 Jade-Weser Port Logistics Zone GmbH&Co 
 Organistion fuer Datenverarbeitung und 

Softwareentwicklung oDs GmbH 
 Minsteres universitāte 

LLP/ERASMUS,  
sadarbības līgums, 
vienošanās par duālajiem 
diplomiem 2 programmās, 
TEMPUS 530561-TEMPUS-1-
2012-1-DE-TEMPUS-JPCR 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
vienošanās par duālajiem 
diplomiem 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
Sadarbības līgums, 
ERASMUS prakse 
LLP/ERASMUS 
 
 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
 
ERASMUS 

Zviedrija  Stokholmas universitāte LLP/ERASMUS 

 

Ziņas par akadēmiskā personāla apmaiņu 2012./2013.st.g. 
(darbs, stažēšanās un cita darbība ārvalstīs) 

 

Valsts Augstskola 
Zinātnes nozare 

(studiju programma) 
Personu skaits 

Austrija  Kerntenas pedagoģiskā 
augstskola 

 Lincas Diecēzes pedagoģiskā 
augstskola 

Valodniecība  
 
Starpt. sakari 
 

2 
 
2 

Baltkrievija  M.Bogdanoviča Grodņas 
muzejs  

Valodniecība 
Finanses 

3 
1 
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Dizains 2 

Beļģija  Namur Valodniecība 1 

Bulgārija  Gabrovas tehniskā 
universitāte  

 Assist Net, Sofija 

Starpt. sakari 
Inženierzinātnes 
Pedagoģija 

2 
3 
1 

Francija  Nacionālā izglītības valdības 
koledža, Puatjē 

 PERL, Marseille 

Pedagoģija 
 
Pedagoģija 

1 
 
1 

Grieķija  Grecotel  
 

 Aristoteles Resort 

Tūrisms 
Ekonomika 
Starpt. sakari  

2 
1 
1 

Gruzija  Gruzijas Lauksaimniecības 
universitāte 

tūrisms 
(Tempus projekts 
SuToMa) 

4 

Igaunija  Tallinas universitāte 
 

 ECOMEN 
 TTK universitāte 

 

 Igaunijas Drošības Zinātņu 
akadēmija 

Valodniecība 
Matemātika 
Finanses 
Starpt. sakari 
Vides zinātne 
Ekonomika 
Frontex projekts 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 

Itālija  Udines universitāte 
 Romas Sapienza Universitāte 
 Gaetas fin. Aizsardzības 

akadēmija 

Pedagoģija  
Pedagoģija 
Frontex projekts 
 

2 
2 
1 

Kazahstāna  Kvalitātes novērtēšanas 
centrs, Taraz 

Vides zinātne 2 

Krievija  Pleskavas valsts universitāte 
 
 

IT 
Dizains 
Pedagoģija 

2 
3 
2 

Lietuva  Viļņas koledža 
 
 

 Kauņas koledža 
 

 Kauņas Vitauta Dižā 
universitāte 

 

 
 Lietuvas valsts arhīvs, Viļņa 

 
 Šauļu universitāte 

 
 
 

 Utenas koledža 
 
 
 

Finanses 
Pedagoģija 
Starpt. sakari 
Jurid. zinātnes 
Dizains 
Inženierzinātnes 
Jurid. zinātnes 
Dizains 
Inženierzinātnes 
Lietvedība 
Arhīvistika 
Pedagoģija 
Lietvedība 
Vēsture 
Inženierzinātnes 
Finanses 
Starpt. sakari 
Pedagoģija 
Ekonomika 

2 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
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 Klaipēdas soc. zin. koledža 
 
 
 

 Klaipēdas sociālās palīdzības 
centrs 

 Klaipēdas universitāte 

Dizains 
IT 
Inženierzinātnes 
Lietvedība 
Valodniecība 
Vēsture 
Jurid. zinātnes 
Finanses 
Lietvedība 
Tehnoloģiju 
menedžments 
Starpt. sakari 
Soc. pedagoģija 
Inženierzinātnes 
IT 

2 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
 
2 
1 
1 
1 

Malta  Maltas universitāte Frontex projekts 
(robežsardze) 

1 

Polija  Mārketinga augstskola 
Varšavā  

 J.Pilsudska sporta akadēmija 
Varšavā  

 Varšavas pedagoģiskā 
universitāte 

 
 Čestohovas Polonijas 

akadēmija 
 FRONTEX galv. pārvalde 

Ekonomika 
 
Sporta pedagoģija 
 
Pedagoģija 
Starpt. sakari 
IT 
Valodniecība 
Ekonomika 
Frontex projekts 
(robežsardze) 

2 
 
1 
 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
 

Portugāle  Bragancas politehniskā 
augstskola  

Vides zinātne 1 

Rumānija  Reģionālās attīstības 
ministrija, Bukareste 

 Policijas Akadēmija Al Cuza 

Pedagoģija 
 
Frontex projekts 
(robežsardze) 

2 
 
6 

Slovēnija  Velenje Vides aizsardzības 
koledža 

Vides zinātne 1 

Somija  Savonia tehniskā universitāte 
 Somijas Republikas Robežas 

un krasta apsardzes 
Akadēmija, Espoo 

Starpt. sakari 
Frontex projekts 
(robežsardze) 

2 
1 

Turcija 
 

 S. Demirel universitāte  
 Pamukkale universitāte 

Ekonomika 
Būvniecība 
Inženierzinātnes 

2 
1 
1 

Vācija 
 

 Jade augstskola 
 
 
 Oldenburgas universitāte 
 DAAD konference, Bonna 

Inženierzinātne 
Starpt. sakari 
Tūrisms 
Pedagoģija 
Starpt. sakari 

2 
2 
2 
2 
1 

Zviedrija  Stokholmas universitāte  Starpt. sakari 2 
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IZDEVNIECĪBA 
 
RA izdevniecība ir Rēzeknes Augstskolas struktūrvienība. Savu darbību uzsāka 1997.gadā, 

lai nodrošinātu iespieddarbu izdošanu Rēzeknes Augstskolas vajadzībām.  

 

2012./2013.studiju gadā RA izdevniecībā ir izdotas un iespiestas 24 grāmatas un brošūras. 

 

 
 

Kopš 2002.gada RA izdevniecība ir paplašinājusi savu darbības jomu un piedāvā 

kopēšanas un iesiešanas darbus, laminēšanu un skanēšanu u.c. 

       
 

Kopš 2010.gada RA izdevniecība piedāvā arī dāvanu un prezentpriekšmetu apdruku un 

izgatavošanu. 

 

    
 

No 2012.gada izdevniecībai ir atvērta sava mājas lapa: http://izdevnieciba.ru.lv. 

Mājas lapā ir grāmatu katalogs, kurā var apskatīt un iegādāties RA izdotās mācību 

grāmatas un brošūras. Pieejamās grāmatas ir sadalītas četrās pamatkategorijās. 

Uzklikšķinot uz izvēlētās grāmatas nosaukuma, ir iespējams aplūkot detalizētāku šīs 

grāmatas aprakstu. Lai iegādātos nepieciešamo grāmatu, tā ir jāieliek iepirkumu grozā. Pēc 

tam tikai jāaizpilda veidlapa un jāveic pasūtījums, norādot nepieciešamos datus. 

Ir iespējams apskatīt visus piedāvātos pakalpojumus un pašam veidot maketus, kā arī veikt 

pasūtījumu, „neizejot no mājām”. 

 

Laika gaitā RA izdevniecība ir būtiski paplašinājusi piedāvāto pakalpojumu klāstu un 

apjomu, darbojoties ne vien Latgales reģionā, bet arī visā Latvijā. 
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BIBLIOTĒKA 
 

2012./2013.studiju gadā bibliotēkā tika reģistrēti 1308 lasītāji, 21412 apmeklētāji, 
izsniegumu kopskaits – 33678. SBA kārtībā no citām bibliotēkām saņemti 9 dokumenti, 
nosūtīti uz citām bibliotēkām 2 eksemplāri, elektroniski nosūtīto vienību kopskaits - 10. 
Attālināto bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits – 8840. Gada laikā sniegtas 
2821 tematiskās uzziņas un konsultācijas lietotājiem. 

Bibliotēkā pagājušā gadā ir saņemti 1995 jaunieguvumi (grāmatas, seriālizdevums, CD) un 
izslēgti 575 dokumenti. Krājumu kopskaits ir 64040.  

2012./2013. studiju gadā tika abonētas 6 datu bāzes.  

Bibliotēkas darba kvalitātes rādītāji par pagājušo gadu ir šādi: 

 dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 48,96; 

 apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju – 16,37; 

 izsniegumu skaits uz vienu lasītāju – 25.75; 

 krājumu apgrozība – 0,53. 
RA mājas lapas bibliotēkas sadaļā atrodama informācija par bibliotēkas izmantošanas 
iespējām, ikmēneša jaunieguvumu saraksti, piekļuves adreses bibliotēkā un RA datoros 
esošajām datu bāzēm. 
Lasītavās lietotājiem tiešsaistē ir pieejami laikraksti “Dienas Bizness”, “Latvijas Vēstnesis” 
(arī arhīva materiāli), „Jurista Vārds” un žurnāls „Kapitāls”, Letonikas un iFinanses datu 
bāzes, kā arī LR normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāze NAIS. Bibliotēka abonē EBSCO, 
Lursoft, ScienceDirect un Scopus datu bāzes, kurām ir piekļuve no visiem augstskolas 
datoriem. 2012./2013.studiju gadā bibliotēkā bija iespēja izmantot šādas izmēģinājuma 
datu bāzes: 

• SpringerLink datu bāzes izmēģinājums, 05.06.2012. – 15.11.2012.; 
• Zentralblatt MATH izmēģinājums, 05.06.2012. – 15.11.2012.; 
• NRC Research Press žurnālu bezmaksas izmēģinājums, 15.09.2012. – 15.10.2012.; 
• The Current Digest of the Chinese Press (CDCP) izmēģinājums, 24.09.2012. – 

31.10.2012.; 
• Future Science Group izmēģinājums, 25.09.2012. – 25.11.2012.; 
• Morgan & Claypool Publishers datu bāze pieejama 26.09.2012. - 25.11.2012.; 
• ICE Virtual Library (Institution of Civil Engineers) datu bāzes izmēģinājums, 

03.10.2012. – 02.01.2013.; 
• Sage Knowledge datu bāzes izmēģinājums, 19.10.2012. – 30.11.2012.; 
• Encyclopædia Britannica Academic Edition datu bāze pieejama 29.11.2012. – 

10.12.2012.; 
• БиблиоРоссика zinātniskās, mācību un daiļliteratūras pilntekstu datu bāze, 

03.01.2013. – 03.02.2013.; 
• 2012.gada Cambridge Journals pilnie teksti pieejami 22.01.2013. – 05.03.2013.; 
• Royal Society žurnālu izmēģinājums, 15.02.2013. – 19.04.2013. 
 

Bibliotēka uztur un papildina „Zinātnisko institūtu un katedru grāmatu datu bāzei” 
(papildināta ar 306 ierakstiem) un „Docētāju darbu datu bāzi” (papildināta ar 543 
ierakstiem).  
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 
2012./2013.STUDIJU GADĀ 

 
Izdevumi Rēzeknes Augstskolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai 2012./2013.st. 

gadā 
 

N.p.k. Izdevumu postenis (LVL) 

1.  Sanitārie, mazgāšanas, ķīmiskie līdzekļi 5 970 

2.  Telpu remonts un uzturēšana 44 408 

3.  
Grāmatvedības uzskaites datorprogrammas „Locis” 
uzturēšana 

826 

4.  Mēraparatūras, liftu, ventilācijas, signalizācijas apkalpe 2 920 

5.  
Auto tehniskā  apkalpe, auto remonta un apdrošināšanas 
pakalpojumu apmaksa 

 
9 176 

6.  Ugunsdrošības un apsardzes nodrošināšana 73 

7.  Apsardzes pakalpojumu apmaksa 2 463 

8.  Inkasācijas pakalpojumu apmaksa 776 

9.  
Elektroinstrumentu, aparatūras, datoru iegāde un remonta 
pakalpojumu apmaksa 

 
3 897 

10.  Mēbeļu iegāde un remonta pakalpojumu apmaksa 2 117 

11.  
Kancelejas preču iegāde saimniecības daļai un RA 
administrācijai 

4 690 

12.  Saimniecības preču, elektropreču un inventāra iegāde 9  273 

13.  Ugunsdrošības sistēmas apkalpošanas pakalpojumu apmaksa 225 

14.  Paklāju noma 912 

15.  Darba aizsardzības izdevumu apmaksa  695 

16.  Teritoriju apsaimniekošana 2 209 

17.  Atkritumu izvešanas un utilizācijas pakalpojumu apmaksa 6 352 

18.  Veļas mazgāšanas un  tīrīšanas pakalpojumu apmaksa 2 747 

19.  NĪN maksājumi 757 

20.  Zemes nomas maksa 431 

21.  Revidentu pakalpojumu apmaksa 3 067 

22.  Dzeramā ūdens iegāde  261 

23.  Autoparka atjaunošana 0 

24.  Neparedzētie izdevumi 15 671 

 Kopā 119 916 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS FINANSIĀLĀ DARBĪBA UN PROJEKTI 
 

 
PĀRSKATS 

par Rēzeknes Augstskolas finansiālo darbību 2012.gadā 
 
Konsolidētais budžets 
 Rēzeknes Augstskolas 2012.gada konsolidētais budžets tiek veidots no 
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumiem, realizēto 
projektu finansējuma, valsts zinātnes bāzes, valsts pētījumu programmu finansējuma un 
aizņēmuma. Konsolidētā budžeta ieņēmumi 2012.gadā sastādīja 4 114,9 tūkst. latu un 
salīdzinājumā ar 2011.gadu palielinājās par 141 tūkst. 
 

Rēzeknes Augstskolas konsolidētā budžeta ieņēmumi 2010.-2012.gadā 
 

Ieņēmumu veids Summa, LVL 

 2010.gads 2011.gads 2012.gads 

Pamatbudžeta dotācija  1 339 383 1 346 483 1 347 798 

Pašu ieņēmumi  786 867 629 039 546 810 

Projektu finansējums  3 785 541 1 941 483 1 659 968  

Valsts zinātnes bāzes un valsts 
pētījumu programmu  finansējums 

28 102 24 928 39 412 

Izglītības un zinātnes ministrijas 
finansējums ēkai Atbrīvošanas 
alejā 115, Rēzeknē* 

0 31 633 0 

Aizņēmumi  0 0 520 954 

KOPĀ 5 939 893 3 973 566 4 114 942 

*Saskaņā ar 21.11.2011. vienošanās protokolu par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes 
Augstskolai, lai novērstu bojājumus, kas nepabeigtas būvniecības un klimatisko apstākļu 
dēļ radušies ēkai Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē (kadastra Nr.2100 004 0905 001). 
 
 Pēdējos trijos gados budžeta dotācija no Izglītības un zinātnes ministrijas 
saglabājās gandrīz vienādā līmenī un 2012.gadā sastādīja 1 347,8 tūkst. latu. Rēzeknes 
Augstskolas pašu ieņēmumi pakāpeniski samazinājās un 2012.gadā sastādīja 546,8 tūkst. 
latu. Rēzeknes Augstskolas realizēto projektu finansējums pa gadiem arī samazinājās. 
Šādu tendenci pamato projektu finansēšanas kārtība, kas paredz avansa izmaksu projektu 
realizēšanas sākumā un pakāpenisku to dzēšanu projekta realizācijas beigās. 2012.gadā 
palielinājās valsts zinātnes bāzes finansējums par 14,5 tūkst. latu, valsts pētījumu 
programmu finansējums saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Pamatojoties uz Augstskolu 
likumu 77.panta 1.daļu un Rēzeknes Augstskolas Satversmes 86.5.pantu, 2012.gadā 
Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekta realizēšanai tika saņemts kredīts no Valsts 
Kases 520,9 tūkst. latu apmērā. 
 Rēzeknes Augstskolas konsolidētā budžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem ir 
parādīta 1.att. 
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1.att. Rēzeknes Augstskolas konsolidētā budžeta ieņēmumu dinamika 2008.-2012.gadā, 
LVL  

  
Analizējot 2012.gada konsolidētā budžeta ieņēmumu struktūru (skat.2.att.), ir jāsecina, ka 
būtiskāko īpatsvaru kopējā budžetā sastāda projektu finansējums 40% apmērā un 
pamatbudžeta dotācija studiju procesa nodrošināšanai 33% apmērā. Pašu ieņēmumu un 
aizņēmuma īpatsvars augstskolas budžetā sastāda attiecīgi 13% katrs. Valsts zinātnes 
bāzes un valsts pētījumu programmu finansējums sastāda 1% no kopējā budžeta. 
 

 
2.att. Rēzeknes Augstskolas konsolidētā budžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā, % 
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Rēzeknes Augstskolas konsolidētā budžeta izdevumi (skat.1.tab.) 2012.gadā sastādīja 
4 192,2 tūkst. latu.  
 

1.tabula 
Rēzeknes Augstskolas konsolidētā budžeta izdevumi 2012.gadā, LVL 

 

Kopbudžeta izdevumu postenis Summa, LVL 

Atlīdzība 1 981 977 

Mācību un darba komandējumi, darba braucieni 37 982 

Pakalpojumi 416 602 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs 

111 217 

Izdevumi periodikas iegādei un grāmatām 41 016 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 15 351 

Procentu maksājumi Valsts kasei 4 413 

Stipendijas 465 397 

Transferti projektu ietvaros 115 783 

Pamatlīdzekļi un datorprogrammas 237 254 

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 765 244 

KOPĀ 4 192 236 

  
 
Lielāko izdevumu posteni Rēzeknes Augstskolas 2012.gada (skat.3.att.) 

konsolidētajā budžetā veidoja atlīdzība, kas sastādīja 47% no kopējiem izdevumiem. 
Vidējais strādājošo skaits Rēzeknes Augstskolā 2012.gadā, tāpat kā 2011.gadā, bija 269. 
 Kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumi - nākamais lielākais izdevumu 
postenis 2012.gadā, kas sastādīja 18% no kopējiem izdevumiem.  
 2012.gadā tika realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas 
projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes augstskolas ēkās” un tika 
nosiltinātas divas augstskolas ēkas, t.i., administratīvā ēka Atbrīvošanas alejā 90 un 
studentu dienesta viesnīca Maskavas ielā 22.  
 Iepriekšējā gadā atsākās Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa Atbrīvošanas alejā 
115 rekonstrukcijas darbi. 
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3.att. Rēzeknes Augstskolas konsolidētā budžeta izdevumu struktūra 2012.gadā, % 
 
  

 Izdevumi stipendijām sastāda 11% no kopējiem budžeta izdevumiem. Rēzeknes 
Augstskola izmaksā stipendijas saskaņā ar Nolikumu par stipendijām studentiem, kas 
studē valsts finansētajās studiju vietās, t.sk. pilna laika bakalaura studiju programmu, 
profesionālās augstākās izglītības programmu, maģistra studiju programmu, pilna laika 
doktora studiju programmu studentiem. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu 
realizāciju Rēzeknes Augstskola izmaksā arī stipendijas maģistra studiju programmu, pilna 
laika doktora studiju programmu studentiem, zinātniskā grāda pretendentiem no Eiropas 
Sociālā fonda, kā arī stipendijas studentiem, akadēmiskajam personālam un vispārējam 
personālam ārzemju mobilitāšu nodrošināšanai Erasmus projekta ietvaros.  
 Pakalpojumu izdevumu postenis Rēzeknes Augstskolas kopbudžetā sastāda 10%, 
un to veido lielākoties izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, komandējumiem, 
telefonsakariem, datu bāzēm, tehnisko projektu izstrādi, energoauditu, akreditāciju, 
tulkošanu, būvdarbu ekspertīzi, kā arī citiem pakalpojumiem.  
 2012.gadā izdevumi datortehnikai un datorprogrammām sastādīja 6%. Izdevumi 
kancelejas, remonta materiāliem un degvielai sastādīja 3% no kopējiem izdevumiem. 
Rēzeknes Augstskolas kā vadošā partnera maksājumi (transferti) projekta partneriem 
veido 3% konsolidētajā budžetā. Pārējo izdevumu īpatsvars veido 2%. 
 

Pamatbudžets 
 
Rēzeknes Augstskolas pamatbudžeta ieņēmumus veido Izglītības un zinātnes 

ministrijas valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un pašu ieņēmumi. 
Galvenie pašu ieņēmumu veidi ir studiju maksa un maksa par pārbaudījumu 

pārkārtošanu, maksa par studentu dienesta viesnīcu, maksa par telpu nomu, maksa par 
Mūžizglītības centra realizētajiem kursiem, maksa par izdevniecības sniegtajiem 
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pakalpojumiem, depozīta procentu ieņēmumi, dalības maksas konferencēs, reģistrēšanas 
maksas, kā arī citi. 
 Ieņēmumi no studiju maksas 2012.gadā (skat.2.tab.) sastādīja 385,7 tūkst. latu, 
kas, salīdzinot ar 2011.gadu, samazinājās par 15,76% procentiem. Ieņēmumi no viesnīcas 
īres maksām un telpu iznomāšanas sastādīja 62,6 tūkst. Un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
palielinājās par 9%. Ieņēmumi no RA Mūžizglītības centra pakalpojumiem salīdzinājumā ar 
2011.gadu samazinājās par 42% un sastādīja 26,3 tūkst. latu. Ieņēmumi no RA 
izdevniecības pakalpojumiem tāpat samazinājās par 17% un sastādīja 26,7 tūkst. latu. 
2012.gadā Rēzeknes Augstskola saņēma procentu ieņēmumus par 2011.gadā noguldīto 
depozītu kredītiestādē 21,1 tūkst. latu apmērā. Izmaiņas pārējos ieņēmumu posteņos nav 
būtiskas.  

2.tabula 
Rēzeknes Augstskolas pamatbudžeta ieņēmumu apjoms un struktūra 2010.-2012.gadā  

 

Ieņēmumu veids 
Summa, LVL 

Izmaiņas  
2012 / 2011 

2010.gads 2011.gads 2012.gads LVL % 

Dotācija, transferti studiju 
procesa nodrošināšanai 

1 339 383 1 346 483 1 347 798 +1 315 +0,10 

Pašu ieņēmumi kopā, t.sk. 786 867 629 039 546 810 -82 229 -13,07 

Studiju maksa un maksa par 
izglītības pakalpojumiem 

587 696 457 905 385 748 -72 157 -15,76 

Ieņēmumi no īres maksām, 
telpu iznomāšanas un 
viesnīcu pakalpojumiem 

79 157 57 294 62 526 +5 232 +9,13 

Ieņēmumi no RA 
Mūžizglītības centra 
pakalpojumiem 

81 894 45 370 26 334 -19 036 -41,96 

Ieņēmumi no RA 
izdevniecības 
pakalpojumiem 

29 454 32 135 26 687 -5 448 -16,95 

Ieņēmumi no dalības 
maksām konferencēs un 
publikācijām 

 12 771 8 110 -4 661 -36,50 

Ieņēmumi no reģistrēšanas 
maksām, izziņām un 
diplomu vākiem 

 11 055 9 642 -1 413 -12,78 

Procentu ieņēmumi par 
depozītu 

 4 279 21 141 +16 862 - 

Finansējums no Latvijas 
Zinātņu akadēmijas 
pasākumam „Zinātnieku 
nakts” 

 2 481 2 310 -171 -6,89 

Pārējie ieņēmumi 8 666 
 

5 749 4 312 -1 437 -25,00 
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3.tabula 
Rēzeknes Augstskolas 2012.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra  

 

Izdevumu veids LVL % 

Atlīdzība, kas saistīta ar pamatdarbību 1 373 877 66,18 

Naudas balvas 1 100 0,05 

Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi  15 763 0,76 

Telefonsakaru apmaksa 14 500 0,70 

Izdevumi par apkuri, ūdens, elektrību u.c. energoresursiem 186 476 8,98 

Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi (finanšu revīzija, 
tehnisko projektu izstrāde, energoaudits, akreditācija, tulkošana, 
būvdarbu ekspertīze u.tml.). 

24 640 1,19 

Prezentācijas izdevumi (pārtika, ēdināšanas pakalpojumi, ziedi, 
suvenīri, brošūras, prezentācijas katalogi u.c.) 

22 278 1,07 

Iekārtu, aparatūras uzturēšana un remonts 4 322 0,21 

Transporta līdzekļu uzturēšana un remonts 6 150 0,30 

LUIS programmas, ALISE u.c. programmu uzturēšana un licenču noma 15 905 0,77 

Ēku un telpu remontdarbi 17 870 0,86 

Madonas filiāles administrēšana 3 920 0,19 

Iekšējo kolektīvu pasākumu organizēšanas izdevumi 1 787 0,09 

Dalības maksas konferencēs, biedru naudas u.c. dalības maksas 13 926 0,67 

Transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumi 5 074 0,24 

Telpu un zemes noma  3 873 0,19 

Telpu uzturēšanas izdevumi (apsardze, paklāju noma, lifta apkope 
u.c.) 

13 814 0,67 

Transportlīdzekļu apdrošināšana 1 302 0,06 

Normatīvajos aktos noteiktie veselības izdevumi 388 0,02 

Biroja preces un inventārs 28 868 1,39 

Degviela 14 367 0,69 

Kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli 48 133 2,32 

Diplomu vāki un diplomu veidlapas  818 0,04 

Izejvielas un materiāli izdevniecības darba nodrošināšanai 5 306 0,26 

Grāmatu un žurnālu iegāde 11 239 0,54 

Nodokļu maksājumi (nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās 
vērtības nodoklis, un citas nodevas) 

15 141 0,73 

Procentu maksājumi 4 413 0,21 

Stipendijas 127 640 6,15 

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika, laboratorijas iekārtas 4 887 0,24 

Datorprogrammas un licences 1 370 0,06 

SIA „Vides tehnoloģiju centrs” kapitāldaļas 800 0,04 

Renovējamā studiju korpusa Atbrīvošanas alejā 115 uzturēšanas 
izdevumi 

27 886 1,34 

Renovējamā studiju korpusa Atbrīvošanas alejā 115 jumta remonts no 
valsts piešķirtajiem līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem 

31 633 1,52 

Rēzeknes Augstskolas ēku siltināšanas projekta izdevumi  26 504 1,27 

Izdevumi kopā 2 075 970 100,00 
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3. un 4.attēlā ir parādīta Rēzeknes Augstskolas pamatbudžeta izdevumu struktūra 
2012.gadā.  
 

 
 

4.att. Rēzeknes Augstskolas pamatbudžeta izdevumu struktūra 2012.gadā, % 
  

Analizējot Rēzeknes Augstskolas izdevumu dinamiku pa veidiem pēdējos trīs gados 
(skat.5.att.), ir jāsecina, ka izdevumi atlīdzībai sasniedz 2010.gada līmeni un veido vidēji 
66%. Šādu tendenci veicina pilnas darba nedēļas atjaunošana vispārējam personālam un 
jaunu štata vienību izveide 2012.gadā. Pārējie izdevumi, kas 2012.gadā sastādīja gandrīz 
19%, ar katru gadu palielinās, ko var pamatot ar 2012.gadā realizēto Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta programmas projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 
augstskolas ēkās” un vecā studiju korpusa Atbrīvošanas alejā 115 rekonstrukcijas darbu 
atjaunošanu.  
 

 
5.att. Rēzeknes Augstskolas pamatbudžeta izdevumu dinamika 2010.-2012.gadā, LVL 
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2012.gada 28.februrārī Rēzeknes Augstskolas Senāts ar lēmumu Nr.5 ir 
apstiprinājis budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Rēzeknes Augstskolā sadali 
2012.gadā (skat.4.tab.).  

4.tabula 
Rēzeknes Augstskolas valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izlietojums 

2012.gadā 
 

Līdzekļu izlietojuma mērķis 
Summa, LVL Izpilde 

Plānots Faktiski % 

Atalgojums un VSOAI, 1 116 002 1 116 002 100,00 

tai skaitā:    

- akadēmiskā personāla atalgojums 
 

603 244 603 244 100,00 

-pārējā personāla atalgojums  
 

512 758 512 758 100,00 

Stipendijas un grūtniecības pabalsti 
studentiem 

117 580 117 580 100,00 

Siltumenerģijas, elektroenerģijas, 
ūdens un degvielas iegāde 

114 216 114 216 100,00 

KOPĀ: 1 347 798 1 347 798 100,00 

   
  

Valsts budžeta dotācija tika saņemta no LR Izglītības un zinātnes ministrijas un 
izpildīta pilnā apjomā iepriekš paredzētiem mērķiem.  
 

5.tabula 
Rēzeknes Augstskolas bāzes finansējums zinātnei un valsts pētījumu programmu 

finansējums 2010.-2012.gadā 
 

Nosaukums 
Summa, LVL 

2010.gads 2011.gads 2012.gads 

Bāzes finansējums 17 502 14 197 28695 

Zinātniskie granti, 
Valsts pētījumu programmas ietvaros saņemtais 
finansējums 

10 600 10 731 10 717 

KOPĀ 28 102 24 928 39 412 

 
 
 Bāzes finansējums tika novirzīts Rēzeknes Augstskolas zinātnisko institūtu 
pētnieku atalgojumam. 
 2012.gadā Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts turpināja 
savu dalību valsts pētījumu programmā un saņēma finansējumu no studiju un zinātnes 
administrācijas (skat.5.tab.). Šīs programmas ietvaros 2012.gadā tika realizēti projekti 
Nr.6 „Reģionālās identitātes Eiropas kontekstā 6.3” ar kopējo finansējumu Ls 3 517 un 
„Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājoši pārklājumu 
izveides tehnoloģiju izstrāde” ar kopējo finansējumu Ls 7 200. 
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Projekti 
 

Rēzeknes Augstskolā tiek realizēti vairāki projekti un ir piesaistīti līdzekļi 
augstskolas attīstībai no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Eiropas Komisijas (skat.6.tab.).  

2012.gadā augstskola iesaistījās pārrobežu sadarbības projektos, kas paplašina 
zināšanas, iepazīstoties ar kaimiņu iestāžu darbu, kā arī veicina jaunu un inovatīvu ideju 
ģenerēšanu pārrobežu reģionam kopumā.  

6.tabula 
Rēzeknes Augstskolas realizētie projekti un saņemtais finansējums 2010.- 2012.gadā 

 

Projekta nosaukums 
2010.gads 2011.gads 2012.gads 

Summa, LVL 

 
Eiropas Sociālā fonda projekti 

 „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai 
Rēzeknes Augstskolā” 

32 375 79 995 9 088 

„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai 
Rēzeknes Augstskolā” 

49 319 52 821 25 004 

„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai 
Rēzeknes Augstskolā 2.kārta” 

0 9 958 10 977 

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 
sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona 
attīstībā” 

258 227 292 969 277 357 

„Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes 
jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām 
pamat prasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai” 

27 394 39 822 5 694 

 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti 

 „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola- 
komercsabiedrībās” 

28 430 37 080 14 891 

 „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru 
fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu 
iegāde” 

2 818 391 905 261 634 211 

 „Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 
izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu 
samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”  

64 819 16 864 34 993 

 
Eiropas Komisijas finansētie projekti 

ERASMUS LLP projekts  383 234 261 436 259 750 

ERASMUS MUNDUS projekts 80 581 15 704 14 759 

Lifelong Learning programme projekts 
„Intercompetency and dialogue through literature- 
IDIaL” 

2 555 2 935 0 
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6.tabulas turpin. 
 

Projekta nosaukums 
2010.gads 2011.gads 2012.gads 

Summa, LVL 

ALFA III JELARE- Joint European- Latin American 
Universities Renewable Energy Project 

16 213 10 095 10 008 

Baltijas jūras reģiona programma 2007-2013, 
projekts “#010 From theory and plans to eco-
efficient and sustainable practices to improve the 
status of the Baltic Sea- WATERPRAXIS” 

13 213 17 893 11 770 

Leonardo Da Vinci finansētais projekts 
„Brownfields in Baltic States - Lifelong Educational 
Project”- BRIBAST 

5 724 0 0 

Projekts „e- Simulation Enviroment for Training on 
Interaction with children”, Nr.505299-LLP-1-2009-
1-BG-KA3-KA3MP 

2 620 5 127 0 

„Evaluation tookit on seniors education to improve 
their quality of life”, Nr. 518227-LLP-1-2011-1-ES-
GRUNDTVIG-GMP  

2 446 6861  0 

 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas projekts 

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 
Augstskolas ēkās 

0 138 623 122 627 

 
Pārrobežu sadarbības programmas projekti 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts „Humanitārās izglītības 
pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, 
Lietuvā/ HipiLatLit” 

0 48 039 149 766 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts „Modeļa izstrāde sociālā 
riska grupas personu iesaistei darba tirgū 
„MODPART”” 

0 0 79 073 

 
KOPĀ 

 
3 785 541  

 
1 941 483 

 
1 659 968 

 
  

2012.gadā ir noslēgusies vairāku Rēzeknes Augstskolas projektu realizācija. Pie 
tādiem ir jāpieskaita ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 
sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, „Darba un sadzīves prasmju 
pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm 
nākotnes karjeras attīstīšanai”, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas 
projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas ēkās”, Latvijas -
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Humanitārās izglītības pētniecības 
infrastruktūras izveide Austrumlatvijā”, Lietuvā/ HipiLatLit. No 6.tabulā uzrādītajiem 
Eiropas Komisijas finansētajiem projektiem 2013.gadā turpinās tikai Erasmus LLP projekts. 
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Pārējie paskaidrojumi 
 

Rēzeknes Augstskola 2012.gadā saņēma ziedojumu 100 latu apmērā no Swedbank 
1. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 
atbalstīšanai. 
 
 Rēzeknes Augstskolas uz laiku brīvie finanšu līdzekļi ir ieguldīti depozītā, kas 
31.12.2012. sastādīja 105598 latu. 2012.gadā saņemtie procenti par depozītu bija 21141 
latu un uzkrātie procentu ieņēmumi 31.12.2012. – 501 lats. 

 

2012.gadā no Valsts Kases tika paņemts aizdevums 520 954 latu apmērā Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta programmas projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rēzeknes augstskolas ēkās” realizēšanai. Saskaņā ar aizdevuma līguma nosacījumiem 

aizdevuma atmaksu Rēzeknes augstskolai ir jāveic līdz 20.12.2016., Valsts kases piešķirtā 

aizdevuma procentu likme sastāda 4,347 procentus gadā. Aizdevuma nodrošinājuma nav.  

 

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas 2011.gada 31.augusta lēmumu Nr.1 un uz 

Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmo un otro daļu, Komerclikuma 

141.pantu, 143.pantu, RA Satversmes sapulces 2006.gada 11.aprīlī apstiprinātās 

„Rēzeknes Augstskolas Satversmes” (apstiprināta ar likumu „Par Rēzeknes Augstskolas 

Satversmi” 2007.gada 26.aprīlī) 12.punktu, tika nodibināta sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Vides tehnoloģiju centrs”. 

 

 Pēc SIA “Vides tehnoloģiju centrs” (reģ.Nr. 42403028379) datiem un LR 

Uzņēmuma reģistra datiem Rēzeknes Augstskolai pieder 2000 kapitāla daļas, vienas daļas 

nominālvērtība ir viens lats. Rēzeknes Augstskolas īpatsvars SIA “Vides tehnoloģiju centrs” 

pamatkapitālā sastāda 100 procentus. Rēzeknes Augstskolas SIA “Vides tehnoloģiju 

centrs” valdes locekļi ir Andris Martinovs un Pēteris Grabusts. 

  

 Rēzeknes Augstskolas nodibinājums „Latgales Universitātes atbalsta fonds” 

2012.gadā ir saņēmis ziedojumus 19 140 latu apmērā no juridiskām un fiziskām 

personām, t.sk. Rēzeknes Augstskolas absolventiem.  

 

 Saskaņā ar LR Augstskolu likuma 80.panta 2.daļu Rēzeknes Augstskolā tika veikta 

2012.gada finanšu pārskatu revīzija, ko veica SIA “LEINONEN AUDIT” (zvērināto revidentu 

komercsabiedrības licence Nr.131).  

 


