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 RĒZEKNES AUGSTSKOLA – MĒRĶTIECĪGS VIRZIENS UZ ATTĪSTĪBU 

 

 

Rēzeknes Augstskolā veiksmīgi ir aizvadīts 
2013./2014.studiju gads.  

Sekmīgi noslēgušais studentu uzņemšanas process 
liecina, ka RA var lepoties ar pozitīvo studentu 
skaita dinamiku, pārsniedzot pēdējo trīs gadu 
rādītājus.  

2013./2014.st.g. īpaši ir pieaudzis studētgribētāju 
skaits maģistra studiju programmās. Uzņemšanas 
rezultāti liecina, ka arvien vairāk jaunā paaudze 
izvēlas studēt reģionālajās augstskolās, tādējādi 
akcentējot savu lomu dzimtās puses kultūrvērtību 
nostiprināšanā. 

RA nemitīgi tiek strādāts pie jaunu projektu 
īstenošanas, veicinātas idejas par modernas studiju 
un pētnieciskās vides realizēšanu, stiprināta 
materiāli tehniskā bāze, kā arī augstskolas loma 
reģionālajā un starptautiskajā mērogā.  

Pēc ilgas rekonstrukcijas 2013.gada decembrī 
atjaunojās akadēmiskā dzīve bijušā Skolotāju institūtā ēkā, paverot plašas studiju un 
pētniecības iespējas piemērotā vidē.  

Kā lielākais infrastruktūras projekts, kas tika realizēts RA, jāmin ERAF projekts „Rēzeknes 
Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”. 
2014.gada jūnijā notika jaunās Inženieru fakultātes ēkas atklāšana sekmīgai aizsākto 
tradīciju studiju, zinātniskajā un pētnieciskajā jomā turpināšanai un novatoru ideju 
īstenošanai. Jaunajā Inženieru fakultātes ēkā ir izvietotas 17 laboratorijas, RA bibliotēka 
un lasītava, kā arī nepieciešamais aprīkojums studiju procesa nodrošināšanai. Pastāvīga 
infrastruktūras, līdz ar to arī materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ir nenoliedzams 
pierādījums idejai par RA Studentu pilsētiņas mērķtiecīgu realizēšanos. 

Ne mazāk nozīmīgs 2013./2014.studiju gada ieguvums ir KPFI projekta „Rēzeknes 
Augstskolas katlu mājas rekonstrukcija” īstenošana, kas paredz apgādāt ar siltumenerģiju 
RA ēkas Atbrīvošanas alejā 115, izmantojot atjaunojamos energoresursus.  

2014.gada aprīlī notika RA „stūRA aprites tELPAs” atklāšana, kas notika RA Absolventu 
asociācijas 1 gada jubilejas svinību ietvaros. RA „stūRA aprites tELPA” ir tapusi ar 
labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv atbalstu. Paldies visiem, kuri atbalstīja ideju par RA 
„stūRA aprites tELPAs” īstenošanu! 

Students RA dzīvē ieņem centrālo vietu, līdz ar to īpašs paldies studentiem par savas 
augstskolas pozitīva tēla veidošanu un popularizēšanu! Jau otro gadu pēc kārtas RA teātris 
„ĶerRA” triumfēja Latvijas studentu teātru un jauniešu studiju festivālā, saņemot 
augstāko novērtējumu. Izstādes „Design Isle 2013” ietvaros „Gada balvu dizainā 2013” 
studentu balvu kategorijā „Industriālais dizains” ieguva RA bakalaura studiju programmas 
„Interjera dizains” absolvente L.Priedeslaipa.  

Sadarbības stiprināšana ir viens no RA attīstības stūrakmeņiem. Lai sekmētu sadarbību 
izglītības, zinātniski pētnieciskajā, kultūras un sporta jomā, kā arī veicinātu Rēzeknes 
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pilsētas jauniešu interesi par augstāko izglītību un zinātni, tika noslēgts sadarbības līgums 
ar Rēzeknes Valsts ģimnāziju un Austrumlatgales Profesionālo vidusskolu (tagad – 
Rēzeknes tehnikums).  

Vairākos aspektos RA notiek cieša sadarbība ar Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes 
koledžu. Apliecinājums tam ir četrus gadus atpakaļ panāktā vienošanās par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” 
īstenošanas uzsākšanu RA. Veicinot intensīvu un ciešu starpinstitucionālo sadarbību, 
šogad RA absolvēja 19 studiju programmas „Robežapsardze” absolventi, saņemot 
profesionālā bakalaura diplomus un Valsts robežsardzes vecākā inspektora kvalifikāciju. 
Vairāk nekā divu gadu garumā tiek turpināts darbs pie Eiropas līmeņa kopīgās maģistra 
studiju programmas „European Joint Masters in Strategic Border Management”, tādējādi 
RA pirmajā izveidotajā Eiropas Universitāšu konsorcijā ir viena no šīs studiju programmas 
potenciālajiem īstenotājiem. Konsorcijā ir pārstāvētas tādas augstākās izglītības iestādes 
kā Igaunijas Republikas Drošības Zinātņu akadēmija, Nīderlandes Aizsardzības akadēmija, 
Salamankas Universitāte (Spānija), Mīkola Romera universitāte (Lietuva) un Tālmācības 
Valsts universitāte (Spānija).  

Internacionalizācija un starptautiskais segments ir pamatnoteikums veiksmīgai kultūras un 
izglītības pieredzes apmaiņai ārvalstīs, tāpēc RA docētāji, personāls un studenti aktīvi 
izmanto ERASMUS apmaiņas programmas piedāvātās iespējas, studējot un praktizējoties 
ārpus Latvijas robežām.  

2014.gada jūnijā tika apstiprināta „Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 
2014.-2020.gadam”, kurā tiek pamatots RA lēmums par statusa un nosaukuma maiņu uz 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, stiprinot RA kā studiju, pētniecības, kultūras centra 
lomu nacionālā un starptautiskā līmenī.  

Balstoties uz valsts noteikto politiku attiecībā uz sadarbības veicināšanu ar uzņēmējiem un 
pašvaldībām, RA tiek īstenotas studiju programmas, kas ir pieprasītas darba tirgū. Arī 
turpmāk RA īstenotie studiju virzieni prioritāri būs vērsti uz Latgales reģiona vajadzībām, 
kā arī sagatavoto absolventu profesionālā kvalifikācija atbildīs Latvijas un starptautiskā 
mēroga augstākās izglītības standartiem. 

 
Rēzeknes Augstskolas rektors  

Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks 
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2013./2014.STUDIJU GADA NOTIKUMU HRONIKA 
 

Septembris ‘13 
 

Ar svinīgo Zinību dienas pasākumu un tradicionālo pasākumu pirmo kursu studentiem – 
Rozes svētkiem – 2.septembrī Rēzeknes Augstskolā iesākas jaunais studiju gads. Šogad 
par RA Rozi kļūst Kristīne Laizāne (IDF), bet par RA Bruņinieku – Valentīns Lajous no 
Francijas (EVF). 

6.septembrī Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Tūrisma uzņēmējdarbības 
vadītājs” 3.kursa studenti kopā ar docētāju Inesi Silicku dodas ekskursijā uz 
18.starptautisko pārtikas izstādi „Riga Food 2013”, kas tiek uzskatīta par gardēžu lielāko 
notikumu Baltijā. 

19.septembrī Rēzeknes Augstskolā notiek II starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Māksla un mūzika kultūras diskursā”, kura tiek rīkota sadarbībā ar Tallinas Universitāti 
(Igaunija), Maskavas Pilsētas pedagoģisko universitāti (Krievija) un P.M.Mašerova vārdā 
nosaukto Vitebskas Valsts universitāti (Baltkrievija). 

No 13.septembra līdz 19.septembrim pieci Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes 
profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 2.kursa 
studenti – Ilmārs Kovalenoks, Sergejs Šablinskis, Jānis Čižiks, Edgars Koždoļevičs, Maija 
Brīvere un RA Datorzinātņu un matemātikas katedras profesors Artis Teilāns  viesojas 
Klaipēdas Universitātē (Lietuva). Studenti piedalās JADE Universitātes (Vācija) 
organizētajās Informācijas sistēmu biznesa modelēšanas starptautiskajās sacensībās. 

20.septembrī Rēzeknes Augstskolas II starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
„Māksla un mūzika kultūras diskursā” ietvaros Austrumlatgales radošo pakalpojumu 
centrā „Zeimuļs” var vērot studentu izstrādāto tērpu kolekciju modes skati. 

27.septembrī Rēzeknes Augstskolā norit Zinātnieku nakts pasākums. Šogad pasākuma 
tēma visā Eiropā un arī Rēzeknes Augstskolā ir „Ūdens”. 

27.septembrī Zinātnieku nakts ietvaros Rēzeknes Augstskolā tiek demonstrēta filma „Vīna 
vosora deļ vysu”. Tās režisors ir Rēzeknes Augstskolas absolvents, biedrības „Rēzeknes 
Augstskolas absolventu asociācija” valdes loceklis Edgars Blinovs. 

27.septembrī Arēnā Rīga notiek pasākums „Studentu paradīze 2013”. Rēzeknes 
Augstskolas studenti prezentē augstskolu grandiozākajos mācību gada atklāšanas svētkos.  
 

Oktobris ‘13 
 

No 3.oktobra līdz 6.oktobrim Ķīpsalā paralēli Latvijā atzīto dizaineru darbiem savu 
zvaigžņu stundu piedzīvo arī topošo dizaineru radošie projekti un diplomdarbi. Izstādē 
„Design Isle 2013” studentu darbus eksponē arī Rēzeknes Augstskola. 

13.oktobrī Adamovas sporta hallē notiek Rēzeknes novada „Rudens kausa” sacensības 
volejbolā sievietēm. Turnīrā piedalās septiņas komandas – Dricāni, Nautrēni, Adamova, 
Dagda, Malta, Kaunata un Rēzeknes Augstskola. 

14.oktobrī Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Ģeogrāfijas un sociālo zinību 
skolotājs” 1., 3. un 4.kursa studenti lektora Ivara Matisova vadībā dodas mācību ekskursijā 
apskatīt Latvijas – Igaunijas pierobežu, kā arī paviesojas Igaunijā. 
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No 14.oktobra līdz 18. oktobrim Izglītības un dizaina fakultātes profesionālā bakalaura 
studiju programmas „Skolotājs” 3.kursa studentes un lektore Rita Burceva dodas uz 
kaimiņvalsti, lai iegūtu jaunu starpkultūru komunikācijas pieredzi un piedalītos lekcijās un 
praktiskajās nodarbībās. 

18.oktobrī Latgales vēstniecībā GORS notiek zinātniski praktiskā konference „Augstākās 
izglītības un zinātnes likumdošanas, finansēšanas un institūciju sadarbības perspektīvie 
attīstības virzieni Latvijā”, ko organizē Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Latvijas 
Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti. 

24.oktobrī  Rēzeknes Augstskolā informatīvā semināra „Inovatīvie inženiertehniskie 
risinājumi” ietvaros divi RA inženierzinātņu doktoranti interaktīvā veidā stāsta, kas ir 
dzīvais un nedzīvais gaiss un aerojoni, palīdz saprast to lomu un nozīmi cilvēku dzīvē. 

24.oktobrī Rēzeknes Augstskolā notiek Asinsdonoru diena. Savas asinis ziedo 49 cilvēki – 
RA studenti, mācībspēki, darbinieki. 

29.oktobrī Rēzeknes Augstskolā notiek informatīvs pasākums, kura ietvaros RA Ārējo 
sakaru daļas vadītāja Helēna Overina informē studentus par prakses un studiju iespējām 
Eiropas Savienībā, savukārt programmas dalībnieki dalās savas pieredzes stāstos. 

30.oktobrī Rēzeknes Augstskolā darbojas viena no 5. Letonikas kongresa sekcijām 
„Identitātes meklējumi novadmācības satura un metodikas kontekstā”, kur tiek spriests 
un diskutēts par šāda priekšmeta nepieciešamību un aktualitāti Latvijas skolās. 

31.oktobrī un 1.novembrī divas Rēzeknes Augstskolas komandas piedalās Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā ikgadējā pasākumā „Inovācijas dienas 
studentiem”, kas norisinās Līgatnes novada atpūtas kompleksā „Ratnieki”. 

 

Novembris ‘13 
 

7.novembrī Rēzeknes Augstskolā notiek diskusija par Latvijas prezidentūras ES Padomes 
programmu. 

13.novembrī Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Tiesību zinātne” 1.kursa studenti 
dodas braucienā uz Augstāko tiesu. Brauciens tiek organizēts, lai aktivizētu topošo juristu 
interesi par Latvijas tiesu sistēmu un plašāk ar to iepazīstinātu. 

15.novembrī Rēzeknes Augstskolā notiek ikgadējs pasākums, kas veltīts Latvijas 
Republikas proklamēšanas 95.gadadienai un Starptautiskajai studentu dienai. Pasākuma 
laikā par ieguldījumu RA tēla popularizēšanā, zinātniskajā darbībā un augstskolas 
sabiedriskajā dzīvē tiek sumināti un apbalvoti RA docētāji un studenti, kā arī pasniegti 
Goda profesoru diplomi.  
Par HJZF Gada studenti kļūst Vita Rusiņa, par Gada docētāju – Aleksejs Lapsa, IDF – Gada 
studente ir Kristīne Pokule, Gada docētāja – Sarmīte Olondare, IF Gada students ir Viktors 
Višņakovs, bet Gada docētājs – Andris Martinovs, EVF par Gada studenti kļūst Jekaterina 
Melihova, par Gada docētāju – Liene Amantova-Salmane.  
18.novembrī Rēzeknē notiek Latvijas dzimšanas dienai veltīts Tautas skrējiens „Ieelpo 
Rēzekni 2013”. Arī šogad šajā skrējienā piedalās Rēzeknes Augstskolas komanda. 

20. novembrī ekspluatācijā tiek nodota Rēzeknes Augstskolas vēsturiskā ēka Atbrīvošanas 
alejā 115. Tajā būs vairāk nekā 20 auditorijas. 
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20.novembrī Inženieru fakultātes studējošo pašpārvalde organizē Rēzeknes Augstskolas 
starpfakultāšu sadraudzības vakaru. Pasākuma mērķis ir nostiprināt 4 fakultāšu studentu  
sadraudzību un sadarbību, kā arī palīdzēt integrēties Erasmus studentiem, kas arī ir 
pasākuma dalībnieki. 

21.novembrī  Rēzeknes Augstskolā var apgūt ķīniešu zīmēšanas-rakstīšanas mākslu ar 
otiņu (Chinese Brush Calligraphy). Nodarbības vada ķīniešu valodas skolotāja Jie Zhang.  

21.novembrī Rēzeknes Augstskolu apmeklē Balvu Mākslas skolas pedagogi. Kaimiņu 
novada skolotāji iepazīstas ar RA piedāvātajām studiju iespējām, īpašu vērību veltot 
dizaina virziena attīstībai. 

No 28.novembra līdz 10. decembrim Rēzeknes Augstskolā norisinās ikgadējā labdarības 
akcija „Students palīdz bērnam”. Šīs labdarības akcijas ietvaros RA Studējošo padome tika 
aicinājusi ziedot dažādas noderīgas mantas Kārsavas 1.–4.klašu skolēniem. 

 

Decembris ‘13 
 

2.decembrī Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centra vadītāja Iveta Dukaļska un 
sabiedrisko attiecību speciāliste Lolita Kivleniece-Kuzņecova piedalās Eiropas Parlamenta 
(EP) informācijas biroja rīkotajā sabiedriskajā forumā  „40+ bezdarbs: kādi risinājumi?”. 

4.decembrī Rēzeknes novada Maltas 2.vidusskolā Rēzeknes Augstskolas studiju 
programmas „Mājturības/mājsaimniecības skolotājs ar papildspecialitāti darbam 
arodskolā” absolvents, Maltas 2. vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs, rotkalis 
Rihards Ciblis prezentē savu grāmatu „Kalsim rotas”, kurā ar aprakstu un fotogrāfiju 
palīdzību lasītājiem stāsta par latgaļu rotu izgatavošanu. 

11.decembrī Rēzeknes Augstskolā notiek oficiāla Rēzeknes Augstskolas un Daugavpils 
Universitātes vadības pārstāvju tikšanās, kurā piedalās RA rektors Edmunds Teirumnieks, 
DU rektors Arvīds Barševskis, DU studiju prorektore Irēna Kaminska, RA studiju prorektore 
Angelika Juško-Štekele un RA Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika. Tikšanās mērķis ir 
apspriest abās augstskolās īstenotās studiju programmas un lemt par tālāko stratēģiju 
studiju virzienu īstenošanas jomā. 

13.decembrī Rēzeknē tiek atklāta Rēzeknes Augstskolas rekonstruētā ēka Atbrīvošanas 
alejā 115. Pasākumā piedalās ministriju, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, RA sadarbības 
partneri. 

27.decembrī starp Rēzeknes Augstskolu, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides 
investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiek noslēgts 
līgums Nr. KPFI-15.2/154 par projekta „Rēzeknes Augstskolas katlu mājas rekonstrukcija” 
īstenošanu.  

 

Janvāris ‘14 
 

3.janvārī Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai Rēzeknes 
Augstskolas doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda 
pretendentiem  ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes 
Augstskolā 2.kārtā”  (Nr.2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005) ietvaros. 
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Šogad tika uzsākts konkurss Latvijas novadu ekonomiskajai attīstībai „Radām novadam”, 
kurā var piedalīties Latvijas studentu komandas. 9.janvārī Rēzeknes Augstskolu apmeklē 
projekta organizatori JCI Latvia pārstāvji, kuri augstskolas studentiem izklāsta konkursa 
norises būtību. 

9.janvārī Rēzeknes Augstskolas studenti apmeklē Jauniešu Atvērto centru „JACis” 
Rēzeknē, lai stāstītu par studiju iespējām augstskolā, uzņemšanas nosacījumiem, budžeta 
vietām un studentu dzīvi. Jaunieši tiekas ar brīvprātīgajiem no Gruzijas, Slovākijas, 
Spānijas, Bulgārijas, kuri uzturas Rēzeknē. 

15.janvārī Rēzeknes Augstskolas pārstāvji – Inga Kaļva, Normunds Bernāns, Dāvis 
Veckalniņš un Sandis Zaķis – dodas uz Varakļānu vidusskolu, lai 11. un 12.klases skolēniem 
pastāstītu par studiju iespējām Rēzeknes Augstskolā. 

22.janvārī Valsts asinsdonoru centrs rīko izbraukumu uz Rēzeknes Augstskolu. To organizē 
Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli. 

Janvārī Rēzeknes Augstskola piedalās labdarības iniciatīvā LabieDarbi.lv ar RA projektu 
„stūRA aprites tELPA”. Projekta pieteicējs ir biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu 
asociācija”. Ar labdarības iniciatīvas atbalstu un piešķirto finansējumu ir iecere izveidot 
Rēzeknes Augstskolā neformālu telpu, kur sava vieta būtu bērniem, jauniešiem, 
studentiem un absolventiem. 
31.janvārī balsojums par projektu noslēdzas. Savāktās 9938 balsis ļauj projektam „stūRA 
aprites tELPA” izcīnīt 4.vietu un saņemt finansējumu. Tādējādi ar labdarības iniciatīvas 
LabieDarbi.lv atbalstu nedaudz virs 2 tūkstošiem eiro līdz maijam Rēzeknes Augstskolā 
(Atbrīvošanas alejā 115) tiks ierīkota „stūRA aprites tELPA”. 

 
Februāris ‘14 
 

No 3.februāra līdz 7. februārim Rēzeknes Augstskolas (RA) Izglītības un dizaina fakultātes 
(IDF) Dizaina un amatniecības katedrā viesojas Viļņas Mākslas akadēmijas Telšai fakultātes 
(VMA TF)  Modes dizaina specialitātes profesore Virgīnija Degeniene. Tikšanās reizē tiek 
spriests par sadarbību studiju programmu „Apģērbu dizains un tehnoloģija” (RA) un 
„Tērpu dizains” (VMA TF) īstenošanā, studentu un docētāju starpkultūru kompetences 
paaugstināšanas iespējām, viesojoties kādā no augstskolām zinātniskajās konferencēs vai 
radošajos projektos. 

7.februārī notiek pirmais otrā līmeņa studiju programmas „Robežapsardze” izlaidums. 
Tajā bakalaura diplomus un Valsts Robežsardzes vecākā virsnieka kvalifikāciju saņem 19 
programmas absolventi.  

12.februārī Rēzeknes Augstskolā notiek Ēnu diena, kas aizrit jau ceturto gadu pēc kārtas. 
Pasākums augstskolā pulcē 62 zinātkārus, aktīvus jauniešus no visas Latgales. 

19.februārī Rēzeknes Augstskolu apmeklē Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 10.klases audzēkņi. 
Jaunieši tiek iepazīstināti ar augstskolas piedāvātajām studiju iespējām, uzņemšanas 
nosacījumiem, ārpusstudiju aktivitātēm, kā arī studiju un prakses iespējām ārzemēs. 

No 21.februāra līdz 22.februārim Rēzeknes Augstskolas studenti piedalās ideju konkursā 
„Tieto 24”. Galvenais uzdevums ir izstrādāt konceptu – 24 stundu laikā radīt jaunas idejas 
un informācijas tehnoloģijas risinājumus, kuru lietošana atvieglotu un uzlabotu apkārtējās 
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sabiedrības dzīvi Latvijā, kā arī attīstīt prasmi strādāt komandā un sadarboties ar citu 
profesiju pārstāvjiem.  

26.februārī astoņi Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studenti piedalās 
starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē „A Country, that is Good to 
Live in”, kas norisinās Utenas lietišķo zinātņu koledžā. Studenti prezentē studiju laikā 
veiktos pētījumus, iepazīstinot parējos konferences dalībniekus ar zinātniskā darba 
aktualitāti, metodoloģiju un iegūtajiem rezultātiem.  

27.februārī Rēzeknes Augstskolā notiek augstskolas pētnieku un studentu sagatavoto 
izdevumu prezentācija. Klātesošajiem tiek prezentēti: bilingvāls izziņas un mācību 
materiāls – disks „Kaunatys vītu vuordu stuosti”, RA literātu kopkrājums „Pīturys punkti 
bez pīturu” un RA humanitāro zinātņu žurnāls „Via Latgalica”. 

No 28.februāra līdz 2.martam starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala notiek 
20.starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2014”. Izstādē ir pieejama informācija tiem, kas 
izlēmuši studēt Rēzeknes Augstskolā un citiem interesentiem.  

No februāra līdz maijam Rēzeknes Augstskola piedāvā apmeklēt ķīniešu valodas kursus. 

 

Marts ‘14 
 

3.martā Rēzeknes Augstskolas administrācijas pārstāvji viesojas Madonas novada 
Barkavas profesionālajā vidusskolā. Tikšanās laikā tiek izrādīta izglītības iestādes materiāli 
tehniskā bāze. RA rektors Edmunds Teirumnieks ar Madonas novada domes 
priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru pārrunā iespējamās turpmākās sadarbības formas, 
akcentējot sociālo un inženierzinātņu nozīmīgumu reģiona attīstībā. 

5.martā Rēzeknes Augstskolā notiek projekta „Esi līderis!" ietvaros organizētā biznesa 
spēļu konkursa „Ceļš uz bagātību” Latgales reģiona skolu komandu spēle. Tajā piedalās 
Balvu Valsts ģimnāzijas, Dricānu, Kārsavas, Lubānas, Nautrēnu, Tilžas, Vārkavas 
vidusskolas skolēnu komandas.  

6.martā Rēzeknes Augstskolas administrācija viesojas Utenā, kur notiek līguma 
parakstīšana starp Rēzeknes Augstskolu un Utenas Lietišķo zinātņu universitāti par 
kopīgas bakalaura studiju programmas „Viesmīlības vadība”  īstenošanu. Līgumu paraksta 
RA rektors Edmunds Teirumnieks un Utenas Lietišķo zinātņu universitātes rektors 
Gintautas Bužinskas. 

7.martā Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centrs, klātesot augstskolas vadībai, 
mācībspēkiem un ciemiņiem, svin 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Pasākumā ar muzikāliem 
priekšnesumiem ciemiņus priecē J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi. 

10.martā Rēzeknes Augstskolu apmeklē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pārstāvji – 
direktors Roberts Glaudiņš  un Informācijas tehnoloģijas katedras vadītāja Laura Rakova. 
Vizītes mērķis – pārrunāt iespējamās sadarbības formas ar administrācijas pārstāvjiem un 
iepazīt augstskolu. 

12.martā Rēzeknes Augstskolā viesojas Malnavas koledžas pārstāvji. Tikšanās laikā ar RA 
administrāciju tiek skatīti tālākās sadarbības veidi. 

No 13.marta līdz 14.martam Barkavas profesionālajā vidusskolā notiek Valsts izglītības 
satura centra organizētais profesionālās izglītības iestāžu tūrisma un viesmīlības profesiju 
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pedagogu profesionālās pilnveides seminārs. Otrajā semināra dienā ar savu pieredzi 
kursa „Viesmīlības uzņēmējdarbība” pasniegšanā dalījās Rēzeknes Augstskolas 
Ekonomikas un vadības fakultātes lektore Inese Silicka. 

14.martā kultūras ministre Dace Melbārde darba vizītē apmeklē Rēzekni. Rēzeknes 
Augstskolā D. Melbārde, padomnieks Nauris Puntulis un ministres padomniece 
sabiedrisko attiecību jautājumos Dagnija Grīnfelde tiekas ar augstskolas vadību. 

15.martā aizsākas konkurss „Radām novadam”, kas ilgs divus ar pusi gadus un kurā 
piedalās 25 studentu komandas no 10 Latvijas augstskolām. Viena no tām ir arī Rēzeknes 
Augstskolas komanda „KomandRA”. 

18.martā Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļā norit pirmā darba grupas 
tikšanās studentiem un RA mācībspēkiem, kurā apsver domu iesaistīties topošā Latvijas 
Radio 5 aktivitātēs. 

19.martā Rēzeknes novada pašvaldība rīko „Uzņēmēju dienu”. Pasākuma laikā tiek sveikti 
konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” dalībnieki un laureāti. Lai izvērtētu uzņēmēju 
atbilstību konkursa kritērijiem, rudenī uzņēmējus viņu darba vietās apmeklēja vērtēšanas 
komisija septiņu cilvēku. Komisijā strādāja arī Rēzeknes Augstskolas sabiedrisko attiecību 
speciāliste Lolita Kivleniece-Kuzņecova. 

19.martā notiek Rēzeknes Augstskolas tradicionālā intelektuālā spēle „Erudīts 2014”.  
Šogad sapulcējas deviņas komandas, no kurām divas ir Erasmus apmaiņas programmas 
studentu izveidotas. Pirmo reizi šis pasākums notiek internacionālajā līmenī. Spēle tiek 
vadīta divās valodās, un jautājumi tiek sagatavoti, ietverot informāciju par valstīm, no 
kurām ir ieradušies RA apmaiņas studenti. 

No 19.marta līdz 21.martam Rēzeknes Augstskolā viesojas Polockas Valsts universitātes 
pārstāvji. Tikšanās laikā ar RA administrāciju kaimiņvalsts viesi norāda uz kopīgajām 
iezīmēm abu izglītības iestāžu darbā. 

No 21.marta līdz 23.martam Rīgas Tehniskajā universitātē notiek XV Latvijas Studentu 
teātra dienas, kuru šī gada tēma ir „Vērtības”. 22. martā ir studentu teātru priekšnesumu, 
izrāžu fragmentu skate. Rēzeknes Augstskolas studentu teātris „ĶerRA” uzstājas ar savu 
jaunāko veikumu – latviešu un latgaliešu dzejas kompozīciju par pazudušā dēla tēmu 
„Atgriešanās”, saņemot žūrijas simpātijas balvu Par Klusumu, Smalkumu un Dvēseliskumu. 

23.martā Rēzeknes Augstskolas volejbola komanda pārliecinoši uzvar Rēzeknes pilsētas 
čempionātā, kurā četrās spēlēs zaudēja tikai vienu setu un ieguva pirmo vietu. 

25.martā Rēzeknes Augstskolas Senāta sapulces laikā, pasniedzot doktora diplomus, tiek 
godināti divi RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” absolventi – RA lektore Ženija 
Truskovska un Rēzeknes 1.vidusskolas direktors Jānis Poplavskis, kuri pagājušā gada 
decembrī Latvijas Universitātē aizstāvēja savus promocijas darbus, iegūstot pedagoģijas 
doktora zinātnisko grādu. 

27.martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs" notiek Austrumlatgales 
reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde „Izglītība un Karjera”. 
Rēzeknes Augstskola stendā ir pieejama visplašākā informācija par studiju iespējām visās 
četrās RA fakultātēs. 
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Šajā studiju gadā Rēzeknes Augstskolas studiju virziens „Mākslas” tiek papildināts ar 
profesionālā maģistra studiju programmu „Dizains”, kurā studijas uzsāk 10 maģistranti. 
Lielāka daļa no tiem – RA bakalaura programmas „Interjera dizains” absolventi. 

No 28.marta līdz 1.aprīlim Kipras pilsētā Limasola norisinās Jauniešu mācību centra 
demokrātijas projekts „More inclusive society” (no angļu valodas – „Iekļaujoša 
sabiedrība”). No Rēzeknes Augstskolas projektā piedalījās Jānis Noviks. 

29.martā Rēzeknes Augstskolas pārstāvji piedalās Latvijas Studentu apvienības 19.kārtas 
kongresā. Šogad Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
savās telpās uzņem vairāk nekā 150 Latvijas augstskolu pārstāvjus. 

31.martā Juristu dienu ietvaros norisinās Atvērto durvju dienas tiesību aizsardzības 
iestādēs. „Tiesību zinātņu” 1. kursa studentiem ir iespēja apmeklēt Rēzeknes policijas 
iecirkni, Rēzeknes prokuratūru, Rēzeknes tiesu, Probācijas dienestu un Latgales 
apgabaltiesu. Apmeklējuma laikā ir iespēja tikties ar augsti kvalificētiem darbiniekiem un 
rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem. 

 

Aprīlis ‘14 
 

No 3.aprīļa līdz 4. aprīlim Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes bakalaura 
studiju programmu „Interjera dizains”, „Apģērba dizains un tehnoloģija” un maģistra 
studiju programmas „Dizains” studenti un RA docētāji D.Apele un V.Paurs viesojas 
Pleskavas Valsts universitātē, lai piedalītos starptautiskajā konferencē un atklātu 
studentu darbu izstādi. 

4.aprīlī Rēzeknes Augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar Rēzeknes Valsts ģimnāziju. No 
RA puses to parakstīja rektors Edmunds Teirumnieks, no RVĢ – direktors Aivars Vilkaste. 
Līgums paredz divpusējo sadarbību izglītības, zinātniski pētnieciskajā, karjeras vadības, kā 
arī kultūras un sporta jomā.  

5.aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skolas organizētajā konkursā 
„ResearchSlam” atzinību par atraktīvu sava promocijas pētījuma tēmas prezentāciju 
„Mans pirmais DO” saņem Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmas 
„Pedagoģija” 3.kursa doktorante Iveta Kepule. 

5.aprīlī Adamovā norisinās Rēzeknes novada volejbola turnīrs, un atkal RA komanda grūtā 
cīņā izcīna čempionu titulu. 

No 8.aprīļa līdz 14.aprīlim pasaules līmeņa dizaina pasākumu – Milānas dizaina nedēļu – 
kopā ar Latvijas dizaina savienības pārstāvjiem apmeklē Rēzeknes Augstskolas Dizaina un 
amatniecības katedras docētājas Diāna Apele un Aina Strode. 

9.aprīlī tiek rīkota ekskursija uz Ludzu, lai Rēzeknes Augstskolas Erasmus studenti – 
jaunieši no Turcijas, Francijas, Polijas, Bulgārijas, Gruzijas, varētu iepazīties ar Latvijas 
vēsturi un mākslu. Ekskursijā piedalījās RA studenti un lektores. 

10.aprīlī darba vizītes ietvaros Rēzeknes Augstskolā viesojas tieslietu ministre Baiba 
Broka. Ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt ministres lekciju „Latvijas loma un 
neizmantotās iespējas Eiropas Savienībā”. 

No 7.aprīļa līdz 11.aprīlim Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātē 
norisinās Starptautiskā nedēļa. To organizē ar nolūku veidot sadarbību ar 
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partneraugstskolām, dibināt jaunas partnerības formas, kā arī meklēt jaunus sadarbības 
ceļus strauji mainīgajā pasaulē.  
Starptautiskās nedēļas ietvaros 10.aprīlī notiek starptautiskā zinātniskā konference 
„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”. Konferences dalībnieki prezentē 
savu pētījumu rezultātus. 

11.aprīlī Rēzeknes Augstskolā tiek aizvadīta Informācijas diena. Vairāk nekā 100 jaunieši 
no dažādām Latvijas skolām ieradās RA, lai iegūtu informāciju par studiju iespējām. 

15.aprīlī Rēzeknes Augstskolu apmeklē Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Tikšanās 
laikā ar Rēzeknes Augstskolas rektoru Edmundu Teirumnieku, studiju prorektori Angeliku 
Juško-Štekeli, zinātņu prorektori Ilgu Šuplinsku, kā arī fakultāšu dekāniem tiek pārrunāti 
jautājumi par augstākās izglītības un zinātnes lomu reģionu attīstībā, finansējuma piesaisti 
zinātnei, augstskolas nākotnes perspektīvām. 

15.aprīlī Rēzeknes Augstskolā durvis apmeklētājiem ver „stūRA aprites tELPA”, kas tapusi 
ar labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv atbalstu. Svinīgajā pasākumā piedalās biedrības 
„Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” biedri, Rēzeknes Augstskolas 
administrācijas pārstāvji, kupls pulks studentu, mācībspēku, ciemiņu. 

15.aprīlī Rēzeknes Augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar Mitvaides augstskolas 
Vidussaksijas lāzerinstitūtu (LHM) (Laserinstitut Mittelsachen e.V. an der Hochschule 
Mittweida). No RA puses līgumu paraksta rektors Edmunds Teirumnieks, no LHM – 
direktors Dr.sc.ing. Horsta Eksenā. Līguma mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību 
izglītības un zinātniskās pētniecības jomā. 

No 22.aprīļa līdz 26.aprīlim notiek „Inženieru dienas 2014”, kuras organizē Rēzeknes 
Augstskolas Inženieru fakultātes Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar RA Studējošo 
padomi, palīdz IF dekāne Ērika Teirumnieka un Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta 
(VTTP) koordinatore Sintija Augule. 

24.aprīlī Rēzeknes Augstskolu apmeklē Latvijas Universitātes Konfūcija institūta Latvijas 
puses direktors Pēteris Pildegovičs un Ķīnas puses direktors Huans Minsji. Viņi tiekas ar 
RA rektoru Edmundu Teirumnieku, lai pārrunātu tālākās sadarbības iespējas. 

24.aprīlī Rēzeknes Augstskolā kārtējo reizi norisinās „Starpaugstskolu Erudīts 2014”. 
Spēle notiek divos posmos: komandas prezentē savu mājasdarbu – skeču par tēmu „Trust 
me, I’m an engineer” un atbild uz 30 āķīgiem jautājumiem, kurus izveido RA „erudīcijas 
veterāns” Ēriks Začs. 

24.aprīlī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs svin savu gada jubileju. Rēzeknes 
Augstskolas pārstāvjiem ir unikāla iespēja aizbraukt un redzēt savām acīm lielisko 
pasākumu „Domā... Maini... Radi... Mīli... Ceri!”. 

24.-25.aprīlī Rēzeknes Augstskolā norisinās 3.starptautiskā zinātniskā konference „Autors. 
Teksts. Laikmets”, kas ir veltīta literatūras zinātniekam Valdim Ķikānam (12.12.1929.–
05.12.2013.). Konferences organizatore – Dr.philol. Sandra Ratniece. 

25.aprīlī notiek diskusija par tēmu „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes”. 
Diskusijas mērķis ir dalīties pieredzē un veicināt savstarpēju dialogu par aktuālām tēmām 
trešo valstu valstspiederīgo vidū. 
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29.aprīlī  Austrumlatvijas koncertzālē notiek Lilijas Liporas veidoto horeogrāfisko  
uzvedumu „Abi” un  „Būt kopā” pirmizrāde. Horeogrāfisko  uzvedumu „Būt kopā” 
prezentē  RA deju kopas „Dziga” jaunieši. Uzvedums veidots, izmantojot latviešu tautas 
dejas un laikmetīgās dejas tehnikas sintēzi. 

 

Maijs ‘14 
 

4.maijā kinopilsētiņā „Cinevilla” jau sesto reizi norisinās tradicionālais „Stipro skrējiens”. 
Vairākus gadus arī Rēzeknes Augstskolas komanda sevi ir apliecinājusi šajā 
netradicionālajā skrējienā. RA komandu pārstāv Terēze Laurecka, Normunds Bernāns, 
Rihards Aleksandrovičs un Artis Golubevs.  

7.maijā Rēzeknes Augstskolas 1.kursa svešvalodu skolotāju un tulku-referentu 
programmas studenti studiju kursa „Novadzinības“ ietvaros dodas mācību braucienā uz 
Latvijas Starptautisko skolu Jūrmalā un ASV vēstniecību. 

16.maijā Rīgā AS Swedbank galvenajā ēkā notiek konkursa Latvijas augstskolām „Zaļā 
punkta kauss” otrā kārta, kurā studenti meklē radošas idejas vides problēmu risināšanai 
un sacenšas par 1000 eiro prēmiju un ceļojošo kausu „Labo nodomu koks”. Rēzeknes 
Augstskolu šajā konkursā pārstāv divas studentu komandas, no kurām RA komanda „279 
kilogrami” saņēma Simpātiju balvu. 

22.maijā noslēdzas Rēzeknes Augstskolas florbola turnīrs. Sacensībās piedalās 
6 komandas. Finālā uzvar komanda KEDA un trešo gadu pēc kārtas iegūst Rēzeknes 
Augstskolas kausu. 

22.maijā Rēzeknes Augstskolas Studējošo Padome organizē orientēšanās sacensības 
„Kroka 2014”. Dalībniekiem ir iespēja vismaz uz dienu atlikt gatavošanos eksāmeniem un 
pievarēt gandrīz 10 kilometrus garu distanci pa Rēzeknes pilsētu.  

23.maijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK) notiek VRK, Valsts policijas koledžas, 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un Rēzeknes Augstskolas studējošo 
sadraudzības pasākums. 

23.-24.maijā Rēzeknes Augstskolā norisinās ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, kuru organizē Personības socializācijas pētījumu 
institūts (PSPI) sadarbībā ar Friuli Venezia Giulia Ekoinstitūtu (Itālija) un Borisa Grinčenko 
Kijevas universitāti (Ukraina). 

26.maijā Rēzeknes Augstskolā viesojas Rēzeknes Katoļu pirmsskolas izglītības iestādes 
grupiņa „Incīši”. Bērni piedalās radošajā darbnīcā „Pūcītes stāsts”. Mazajiem RA 
apmeklētājiem biedrības „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” brīvprātīgie 
studenti palīdzēja pavadīt laiku lietderīgi. 

26.maijā tiek noslēgta Rēzeknes Augstskolas sportiskā sezona ar basketbola finālspēlēm. 
Turnīrā piedalījās 7 komandas, no kurām 4 turpināja cīņu par RA kausu. 

29.maijā Rēzeknes Augstskolā pulcējas topošie un esošie speciālisti, kuru pētniecības sfēra 
vai darbības joma saistīta ar uzņēmējdarbību,  finansēm un grāmatvedību, 
uzņēmējdarbību, tiesībām, mārketingu, tūrismu vai robežapsardzību. Šajā dienā RA 
norisinās 16. studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference. 
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30.maijā 15 Kaunatas vidusskolas 5.klases skolēni un skolotāja Ināra Paramonova 
ciemojas Rēzeknes Augstskolā. Skolēniem ir iespēja aplūkot RA studiju korpusu 
Atbrīvošanas alejā 115, risināt atjautības uzdevumus, sacensties veiklībā, kā arī uzzināt par 
tām specialitātēm, kuras var apgūt augstskolā. 

Maijā Rēzeknes Augstskolā notika lietišķa tikšanās, kuras laikā RA rektors E.Teirumnieks 
un RA pārstavji A.Juško-Štekele, J.Dzerviniks, G.Strods, Personības un socializācijas 
pētījumu institūta direktore V.Ļubkina pārrunā turpmākās sadarbības iespējas ar 
Uzbekistānas Republikas Izglītības ministrijas Augstākās un vidējās speciālās izglītības 
vadošā Zinātnes un metodoloģijas centra direktoru, profesoru U.Begimkulovu un 
Taškentas Nizami v.n. Pedagoģiskās universitātes Profesionālās izglītības fakultātes 
dekānu J.Izmadijarovu. Starp RA un minētajām iestādēm tika noslēgti līgumi par sadarbību 
izglītības, zinātniski pētnieciskajā un kultūras jomā. 

 
 

Jūnijs ‘14 
 

1.jūnijā Rēzeknes Augstskolas Studējošo padome sadarbībā ar titula „Mis Latvija 2012” 
ieguvēju Lilianu Garkalni rīko labdarības akciju Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē. 
Labdarības akcija norit par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai, un tās mērķis 
ir savākt patversmes bērniem nepieciešamās higiēnas preces. 

2.jūnijā Rēzeknes Augstskolu sasniedz ziņa – UAB „Kalvis” rūpnīcā ir pabeigta Rēzeknes 
Augstskolas moduļu tipa katlu mājas izgatavošana un tā tiek gatavota transportēšanai uz 
Rēzekni. 

3.jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā svinīgajā apbalvošanas 
ceremonijā sešas Latvijas augstskolas saņem prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. 
Rēzeknes Augstskola iegūst Diploma pielikuma atzinības zīmes. 

4.jūlijā notiek Rēzeknes Augstskolas jaunās Inženieru fakultātes ēkas atklāšana. Tajā 
piedalās augstskolas vadība, LR Ministru prezidente Laimdota Straujuma, v.e. Jānis Bulis, 
studenti, absolventi, sadarbības partneri. 

4.-5.jūnijā Saulkrastos „Minhauzena Undā” notiek Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras rīkotais pasākums „Inovāciju dienas Latvijas augstskolu studentiem”, kurā 
piedalās arī Rēzeknes Augstskolas studenti – Skaidrīte Mūrniece, Jekaterina Melihova, 
Jānis Noviks un Edgars Fjodorovs. 

6.jūnijā Rēzeknes Augstskolu apmeklē ASV vēstniecības delegācija – viesi ir ieradušies 
Rēzeknē, lai labāk izprastu, kā izskatās straujāk augošās ekonomikas Eiropā aprises 
reģionos. 

10.jūnijā noslēdzas ķīniešu valodas nodarbības, kuras vadīja pasniedzēja Jie Zhang no 
Ķīnas. Rēzeknes Augstskolā 2013./2014. studiju gada ietvaros interesenti varēja apgūt 
ķīniešu valodu, papildinot savu zināšanu klāstu ar šīs eksotiskās valodas iemaņām.  

12.jūnijā Rīgā notiek jaunās dramaturģijas lasījumu „10 minūtes slavas Latvijā” 
noslēguma lasījumi, kuros piedalās visi iepriekšējo lasījumu uzvarētāji no pieciem 
reģioniem. Uzvaras laurus plūc Rēzeknes Augstskolas studiju programmas „Filoloģija” 
3.kursa students Oskars Orlovs jeb Raibīs ar lugu latgaliešu valodā „Shortcut”. 
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12.-13.jūnijā Rēzeknes Augstskolā notiek pasākums Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centra „Zeimuļs” nometnes bērniem „Zeimuļa zemē”. 40 nometnes dalībniekiem no 
dažādām Rēzeknes pilsētas skolām ir iespēja ciemoties RA studiju korpusā Atbrīvošanas 
alejā 115. 

14.-15.jūnijā Rēzeknes Augstskolā notiek Latvijas Studentu apvienības Domes sēde un 
stratēģiskais seminārs. RA savās telpās uzņem ap 35 Latvijas augstskolu pārstāvjus. 

20.jūnijā tiek pabeigti būvdarbi projekta „Rēzeknes Augstskolas katlu mājas 
rekonstrukcija” ietvaros. Ir padarīti apjomīgi darbi – demontēta vecā katlu māja, 
pārbūvētas visas inženiertehniskās komunikācijas, veikti apjomīgi betonēšanas darbi, 
sagatavojot pamatus moduļu tipa katlu mājai un izbūvējot kurināmā piegādes rampu. 

No 27.jūnija līdz 29.jūnijam Daugavpilī norisinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju 
svētki „Gaudeamus”. No Rēzeknes Augstskolas piedalās teātris „ĶerRA”, jauktais koris 
„Sonitum” un deju kopa „Dziga”. 

 

Jūlijs ‘14 
 

9.jūlijā Rēzeknes Augstskolā notiek pasākums Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra 
„Zeimuļs”  nometnes „Bumerangs” bērniem. 40 nometnes dalībniekiem no dažādām 
Rēzeknes pilsētas skolām ir iespēja ciemoties RA studiju korpusā Atbrīvošanas alejā 115, 
jaunuzceltajā Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē, ielūkoties augstskolas auditorijās, 
laboratorijās, „stūRA aprites tELPĀ”. 

No 7.jūlija līdz 12.jūlijam Rēzeknes Augstskolas 2.kursa topošie filologi kopā ar studiju 
programmas „Filoloģija” direktori I.Šuplinsku ir muzeju praktikumā Puškina Kalnos 
Pleskavas apgabalā. Pateicoties sadarbības līgumam ar Pleskavas Valsts universitāti, ir 
iespējama studējošo apmaiņa arī nelielu praktisku kursu apguvei.  

No 31.jūlija līdz 3.augustam Rēzeknes Augstskolas Studējošo pašpārvaldes studenti 
Margarita Božko un Jānis Noviks apmeklē Latvijas Studentu apvienības rīkoto „Līderu 
forums 2014”, kura mērķis ir stiprināt studentu kustību, pilnveidot dalībnieku personības 
un risināt augstākās izglītības politikas problēmas. 

 

Augusts ‘14 
 

No 1.augusta Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultāte atrodas 
Atbrīvošanas alejā 115. 

2.augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiek svētku gājiens „Jūra līdz ceļiem”. 
Šogad tajā piedalās vairāk nekā 20 organizācijas, uzņēmumi un iestādes. Rēzeknes 
Augstskola gājienā piedalās 50 dalībnieku sastāvā – studenti, docētāji, absolventi. 

3.augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiek bērnu Ratiņu parāde. RA studenti 
iesaistās pasākumā, pieliek pūles, lai bērniem būtu interesanti un jautri.  

6.augustā Rēzeknes Augstskolu apmeklē latviešu valodas un literatūras skolotāji no 
Daugavpils. 
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12.augustā Rēzeknes Augstskolu apmeklē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra 
„Zeimuļs” nometnes „Zelta kurpīte” paši mazākie dalībnieki kopā ar nometnes vadītāju 
Dzintru Gribusti. 

20.augustā Rēzeknes Augstskolu apmeklē 1955.gada Rēzeknes Pedagoģiskās skolas 
absolventi. Ciemiņi iepazīstas ar jaunuzcelto Inženieru fakultātes ēku, rekonstruēto ēku 
Atbrīvošanas alejā 115, kavējas atmiņās par savu studiju laiku Rēzeknē. 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS SENĀTS 
 

 I  Senāta sastāvs 2013./2014.st.g. 
 
Senāta priekšsēdētājs: RA Inženieru fakultātes prof. A.Teilāns 
Senāta priekšsēdētāja vietnieks: RA izglītības un dizaina fakultātes lektors A.Kaupužs 
Senāta locekļi: 

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

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

 RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes pārstāvji: asoc. profesors 
V.Malahovskis, asoc. profesore S.Lazdiņa, docente G.Makarova (līdz 2014.gada 
30.jūnijam); 

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

 RA Reģionālistikas zinātniskā institūta pārstāvji: pētniece I.Kotāne, vadošais 
pētnieks I.Gusāns, vadošais pētnieks O.Užga-Rebrovs, pētniece S.Ūdre, vadošais 
pētnieks E.Visockis (līdz 2013.gada 31.decembrim); 

 RA vispārējā personāla pārstāvis: RA rektors E.Teirumnieks; 
 RA studējošo pārstāvji: RA Studējošo padomes pārstāve J.Kirillova, Ekonomikas 

fakultātes studente 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 – asoc.prof. I.Arbidāne). 
5.  Administratīvā un budžeta komisija (priekšsēdētāja – asoc.prof. 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  2013./2014.st.g. Senātā pieņemtie lēmumi 
 

23.09.2013. 
1. Par RA Senāta sēžu darba kārtības un izskatāmo jautājumu 2013./2014.st.g. 

apstiprināšanu 
2. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) Kredītu piešķiršanas 

komisijas nolikums” 
3. Par studiju maksas 2013./2014.studiju gadam apstiprināšanu 
4. Par asociētā profesora amata pretendentu 
5. Par asociētā profesora amata pretendentu 
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6. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 
7. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA) Zinātņu padomes 

nolikums” 

 

29.10.2013. 
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 2012./2013.st.gadā 
3. Par RA pašu ieņēmumiem un izdevumiem 2012./2013.st.gadā 
4. Par Rēzeknes Augstskolas saimnieciskās darbības rezultātiem  2012./2013.st.g. 
5. Par 2013./2014.st.g. plānoto izdevumu tāmes Rēzeknes Augstskolas saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai apstiprināšanu 
6. Par studentu uzņemšanas noteikumiem RA  2014./2015.studiju gadā 
7. Par studiju programmas moduļa direktoru maiņu 
8. Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par darba samaksu Rēzeknes Augstskolā 

(RA)” 
9. Par apstiprināšanu amatā 
10. Par izmaiņām Rēzeknes Augstskolas Kredītu piešķiršanas komisijas sastāvā 
11. Par Rēzeknes Augstskolas (RA) Informācijas tehnoloģijas centra nolikuma 

apstiprināšanu jaunā redakcijā 
12. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par Rēzeknes Augstskolas Goda profesoru 

(prof. honoris causa)” 
13. Par Rēzeknes Augstskolas Goda profesora (prof. honoris causa) nosaukuma 

piešķiršanu (vēlēšanas) 
 

19.11.2013. 
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 
 

17.12.2013. 
1. Par apstiprināšanu akadēmiskajā amatā 
2. Par grozījumiem doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne” 
3. Par grozījumiem doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” 
4. Par grozījumiem doktora studiju programmā „Pedagoģija” 
5. Par grozījumiem 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmā „Elektroniskā komercija” 
6. Par ārzemju studentu uzņemšanu 2014./2015.st.g. 
7. Par studiju maksu ārzemju studentiem, ES pilsoņiem, 2014./2015.st.g. 
8. Par studiju maksu ārzemju studentiem, kas nav ES pilsoņi, 2014./2015.st.g. 
9. Par Rēzeknes Augstskolas (RA) Ārējo sakaru daļas nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā 
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28.01.2014. 
1. Par valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem Rēzeknes Augstskolā 

sadali 2014.gadā 
2. Par studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumu par 2012./2013.st.g. apstiprināšanu 
3. Par „Nolikuma par doktora studijām Rēzeknes Augstskolā (RA)” apstiprināšanu 

jaunā redakcijā 
4. Par studiju programmas licencēšanas materiālu apstiprināšanu 
5. Par Rēzeknes Augstskolas (RA) rektora amata regālijām 
6. Par ārzemju studentu uzņemšanu 2014./2015.st.g. 

  

25.02.2014. 
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 Reģionālistikas zinātniskā 

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

  

26.03.2014. 
1. Par studiju vietu sadalījumu reflektantu uzņemšanas rezultātā Rēzeknes 

Augstskolā 2014.gadā 
2. Par grozījumiem „Studentu uzņemšanas noteikumos Rēzeknes Augstskolā  

2014./2015.st.g.” 
3. Par studiju programmas direktora maiņu 
4. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 
5. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 
6. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 
7. Par reģistrācijas maksas apstiprināšanu 
8. Par studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumu par 2012./2013.st.g. apstiprināšanu 
9. Par Rēzeknes Augstskolas (RA) Kancelejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 
10. Par Rēzeknes Augstskolas (RA) Administrācijas sapulces nolikuma apstiprināšanu 

jaunā redakcijā 
11. Par akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Viesmīlības vadība” (studiju 

programmas kods – 43345) apstiprināšanu 
12. Par studiju auditoriju nosaukšanu mūžībā aizgājušo RA profesoru vārdos 

 

29.04.2014. 
1. Par studiju maksas 2014./2015.studiju gadam apstiprināšanu 
2. Par Rēzeknes Augstskolas (RA) akadēmiskā personāla studiju darba apjoma 

plānošanas un uzskaites kārtības 2014./2015.studiju gadā apstiprināšanu 
3. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 

(RA) 
4. Par akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Tehnoloģiju un inovāciju vadība” 

(studiju programmas kods – 43345) apstiprināšanu 
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5. Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par darba samaksu Rēzeknes Augstskolā” 
6. Par iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu 

 

27.05.2014. 
1. Par apstiprināšanu akadēmiskajos amatos 
2. Par ievēlēšanu un apstiprināšanu akadēmiskajos amatos 
3. Par apstiprināšanu akadēmiskajos amatos 
4. Par asociētā profesora amata pretendentu 
5. Par asociētā profesora amata pretendentu 
6. Par profesora amata pretendentu 
7. Par profesora amata pretendentu 
8. Par profesora amata pretendentu 
9. Par atkārtota konkursa neizsludināšanu 
10. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 
11. Par grozījumiem nolikumā „Rēzeknes Augstskolas (RA)  Doktorantūras komisijas 

nolikums” 
12. Par Rēzeknes Augstskolas zinātniskā darba slodžu plānošanas, uzskaites, kontroles 

un apmaksas noteikumiem 
13. Par noteikumu „Mācību metodisko izstrādņu un zinātnisko pētījumu plānošanas, 

uzskaites, kontroles un apmaksas noteikumi 2012./2013.st.g.” grozījumiem 
14. Par kārtību, kādā izsniedz Rēzeknes  Augstskolas (RA) akadēmisko amatu 

apliecības 
15. Par Rēzeknes Augstskolas struktūrvienības likvidēšanu 
16. Par Rēzeknes Augstskolas telpu nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu 
17. Par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” (studiju programmas kods – 
41481) apstiprināšanu 

18. Par Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes 2013./2014.st.g. pārskata 
apstiprināšanu 

 

17.06.2014. 
1. Rektora atskaite par RA darbību 2013./2014.st.g. 
2. Par studiju un metodiskā darba uzdevumiem 2014./2015.st.g. 
3. Par RA zinātniskās darbības  rezultātiem un uzdevumiem 2014./2015.st.g. 
4. Par apstiprināšanu akadēmiskajos amatos 
5. Par konkursa izsludināšanu vēlēšanām akadēmiskajos amatos Rēzeknes Augstskolā 
6. Par Rēzeknes Augstskolas telpu nomas tiesību izsoles kārtības apstiprināšanu 
7. Par Rēzeknes Augstskolas struktūrvienības likvidēšanu 
8. Senāta priekšsēdētāja atskaite par Senāta darbību 2013./2014.st.g. 

 

27.06.2014. 
1. Par Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam 

apstiprināšanu 
2. Par apstiprināšanu akadēmiskajos amatos 
3. Par izmaiņām Rēzeknes Augstskolas (RA) īstenotajā studiju programmā „Lietišķā 

vēsture” (kods 43224) un virzienā „Informācijas un komunikācijas zinātnes” 
4. Par grozījumiem Senāta lēmumā „Par studiju maksas 2014./2015.st.g. 

apstiprināšanu” 
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STUDIJU DARBS RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ  
2013./2014. STUDIJU GADĀ 

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS 

STUDIJU PROGRAMMAS 
 

2013./2014.studiju gadā Rēzeknes Augstskola īstenoja 15 studiju virzienus, kuri aptvēra 
37 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. Akadēmiskā maģistra 
studiju programma 
“Elektroniskās 
komercijas 
informācijas sistēmas” 
(kods 45481) 

Nr.179 17.07.2013.-
18.06.2019. 

Nr.04048-
79 

17.07.2013.- 
18.06.2019. 

Doc. Dr.oec. 
S.Ežmale 
(apstiprināta ar 
28.05.2013. 
Senāta lēmumu 
Nr.4) 

4. 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” 

5. 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) 
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6. 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)  

7. 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) 

8. 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) 

Studiju virziens 
„Arhitektūra un būvniecība” 

9. 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” 

10. 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” 

11. 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) 

12. 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) 

13. Profesionālā maģistra 
studiju programma 
„Dizains” (kods 
47214) 

Nr. 28 17.07.2013.- 
23.05.2019. 

Nr.04048-
78 

17.07.2013.- 
23.05.2019. 

Doc. Dr.paed. 
A.Strode 
(apstiprināta ar 
26.03.2013. 
Senāta lēmumu 
Nr.5) 

Studiju virziens 
„Tulkošana” 

14. 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” 

15. 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) 

16. 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)  

17. 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) 
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18. 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)  

19. 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)  

20. 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) 

21. 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” 

22. 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” 

23. 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” 

24. 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) 

25. 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” 

26. 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” 

27. 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” 

28. 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) 

29. 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) 
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Studiju virziens 
„Izglītība, pedagoģija un sports” 

30. 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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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” 

31. 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) 

32. 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)  

33. 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” 

34. 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) 

35. 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.sc.ing. 
I.Silineviča 
(apstiprināta ar 
28.06.2004. 
Senāta lēmumu 
Nr.6)  

36. 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.sc.ing. 
I.Silineviča 
(apstiprināta ar 
28.06.2004. 
Senāta lēmumu 
Nr.6)  

Studiju virziens 
„Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” 

37. 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. 

Asoc.prof. Dr.oec. 
I.Arbidāne 
(apstiprināta ar 
31.05.2011. 
Senāta lēmumu 
Nr.1) 
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RA studiju programmu skaits  
2013./2014.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 3 1 13 

Humanitāro un 
juridisko zinātņu  

2 1 - 1 1 2 - 7 

Inženieru  - 4 1 - 1 2 2 10 

Kopā pa programmu 
veidiem  

3 13 4 2 4 8 3 37 

 

2013./ 2014. studiju gadā tika licencētas 3 studiju programmas: 

 akadēmiskā bakalaura studiju programma “Viesmīlības vadība” (programmas 
direktore asoc.prof. I.Arbidāne); 

 akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tehnoloģiju un inovāciju vadība” 
(programmas direktore asoc.prof. Ē.Žubule); 

 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais 
darbs un sociālā rehabilitācija” (programmas direktore lekt. R.Orska). 
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STUDĒJOŠIE 
 

2013./2014.studiju gadā Latvijā darbojās 57 augstākās izglītības iestādes:  

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

 
2013./2014.studiju gadā pēc studējošo skaita RA ieņem 7.vietu starp valsts augstskolām 
(starp valsts un juridisko personu dibinātajām augstskolām studējošo skaita ziņā RA ir 
14.vietā).  
 

 
 

1.attēls. Studējošo skaits Latvijas augstskolās 2013./2014.studiju gadā 
 
2013./2014.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 meklēšanai 
ārzemēs. 
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Valsts augstskolu studējošo kopskaits 2013./2014.studiju gadā 
 

Nr. 
p.k. 

Augstskola 
Studējošo skaits 

kopā 

Studējošo kopskaita 
izmaiņas pret 

2012./2013.st.g., % 

1. LU 15100 -11 

2. RTU 14891 1 

3. LLU 4778 -7 

4. DU 2471 -10 

5. RSU 7096 -4 

6. LiepU 1604 -9 

7. LKuA 678 -5 

8. LMāA 819 6 

9. LMūA 544 -1 

10. LSPA 1273 2 

11. LJA 1017 2 

12. RPIVA 2821 -4 

13. RA 1818 -6 

14. VeA 924 1 

15. ViA 1003 -7 

16. BA 1443 0 

17. LNAA 182 7 

 
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 1993./1994.studiju gada 
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RA pārsvarā ir studējošie līdz 22 gadu vecumam. Virs 30 gadiem studējošie pārkvalificējas, 
turpinot studijas augstākā līmeņa pilna laika studiju programmās (skat. 3., 4.att.).  
 

 
3.attēls. RA studentu vecuma struktūra 2013./2014.st.g. (pilna laika studijas) 

 
 

 
4.attēls. RA studentu vecuma struktūra 2013./2014.st.g. (nepilna laika studijas) 
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Latvijā pēdējo trīs gadu laikā krasi samazinājās imatrikulēto studējošo skaits. Pasliktinoties 
ekonomiskajai situācijai valstī, studējošo skaits samazinās nepilna laika studijās. To 
ietekmē arī pieaugošais bezdarba līmenis un nespēja maksāt par studijām. 
2013./2014.studiju gadā RA tika uzņemti 582 studējošie, no tiem nepilna laika studijās – 
73 (skat. 5.att.). 
 

 
5.attēls. Pilna un nepilna laika studijām imatrikulēto studējošo skaita dinamika RA 

2000.-2014.g. 
 

2013./2014.studiju gadā RA visvairāk studētgribētājus piesaistīja no Rēzeknes un 
Rēzeknes novada (1.kursā imatrikulēto statistika atkarībā no dzīvesvietas dota 6.attēlā). 
 

 
6.attēls. 2013./2014.st.g. 1.kursā imatrikulēto studējošo statistika atkarībā no 

dzīvesvietas  
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7.attēlā dota informācija par RA studentu dzīvesvietām. 
 

 
7.attēls. RA studentu sadalījums pēc dzīvesvietām 2013./2014.studiju gadā 

 

 
Vidējais konkursa koeficients RA studiju programmās 2013./2014.studiju gadā bija 4,1. 
Salīdzinājumā ar 2012./2013.studiju gadu tas ir saglabājies tādā pašā līmenī (skat. 
8.attēlu). 
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8.attēls. Konkursa koeficienta dinamika RA 

 
 

 

Studējošo sadalījums pa studiju līmeņiem un veidiem 
2013./2014.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 230 243 331 147 951 

budžeta 176 216 317 128 837 

maksas 50 27 14 19 114 

N
ep

iln
a 

la
ik

a 

KOPĀ 145 89 27 50 311 

budžeta  - - - - - 

maksas 145 89 27 50 311 

1
.l

īm
e

ņ
a 

au
gs

t.
 p

ro
f.

 
st

u
d

ij
ās

 

P
iln

a 
la

ik
a KOPĀ - 44 74 - 118 

budžeta - 36 70 - 106 

maksas - 8 4 - 12 

N
ep

iln
a 

la
ik

a 

KOPĀ - 1 42 - 43 

budžeta  - - - - - 

maksas - 1 42 - 43 
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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 25 - - 12 37 

budžeta  - - - - - 

maksas 25 - - 12 37 

M
aģ

is
tr

an
tū

rā
 

P
iln

a 
la

ik
a KOPĀ 34 115 82 75 306 

budžeta  11 109 82 63 265 

maksas 23 6 - 12 41 

N
ep

iln
a 

la
ik

a 
 

 

KOPĀ 25 - - - 25 

budžeta  - - - - - 

maksas 25 - - - 25 

D
o

kt
o

ra
 

P
iln

a 
la

ik
a KOPĀ - 9 18  27 

budžeta  - 4 16  20 

maksas - 5 2 - 7 

N
e

p
iln

a 

la
ik

a 

KOPĀ - - - - - 

budžeta  - - - - - 

maksas - - - - - 

Kopā 459 501 574 284 1818 
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ABSOLVENTI 
 

Studējošo skaits, kuri  ir ieguvuši akadēmisko vai zinātnisko grādu un profesionālo 
kvalifikāciju 2013./2014.st.g. 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” 11 11 - 

1.2. “Vēsture” 7 7 - 

1.3. “Vadības zinātne” 8 5 3 

2. Profesionālās bakalaura studiju programmas 

2.1. “Vides inženieris” 20 17 3 

2.2. “Programmēšanas inženieris” 12 12 - 

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

2.4. “Sociālais pedagogs” 9 6 3 

2.5. „Tulks referents” 5 4 1 

2.6. „Uzņēmējdarbība” 22 8 14 

2.7. „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” 10 7 3 

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

9 7 2 

2.9. „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” 6 6 - 

2.10. „Tiesību zinātne” 14 12 2 

2.11. „Speciālās izglītības skolotājs” 4 - 4 

2.12. „Mehatronika” 7 7 - 

2.13. „Interjera dizains” 9 9 - 

2.14. “Ekonomika” 19 10 9 

2.15. „Elektroniskā komercija” 9 9 - 

3. Profesionālās pamatstudiju programmas 

3.1. „Vides dizains” 5 5 - 

3.2. „Sociālais rehabilitētājs” 6 4 2 

3.3. „Būvniecība” 13 12 1 

 Pamatstudijās kopā 205 158 47 

4. Akadēmiskās maģistra studiju programmas 

4.1. “Vadības zinātne” 14 5 9 

4.2. “Pedagoģija” 4 4 - 

4.3. „Filoloģija” 2 2 - 

5. Profesionālās maģistra studiju programmas 

5.1. “Vides aizsardzība” 9 9 - 

5.2. “Finanšu vadība” 5 - 5 

5.3. “Tiesību zinātnes” 13 13 - 

5.4. „Datorsistēmas” 5 5 - 

5.5. „Karjeras konsultants” 5 5 - 

5.6. „Speciālā pedagoģija” 9 9 - 

5.7. „Arhīvniecība” 5 5 - 
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6. Augstākā līmeņa profesionālās studiju programmas 

6.1. “Reliģijas pedagoģija” - - - 

6.2. „Finanses” 10 - 10 

 Augstākā līmeņa studijās kopā 81 57 24 

7. Doktora studiju programmas    

7.1. „Pedagoģija” 3 1 2 

 Doktora studijās kopā 3 1 2 

 RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ KOPĀ 308 235 73 
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AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
 

Pēc LR Augstskolu likumā ietvertajām prasībām augstskolai nepieciešami 30% akadēmiskā 
personāla ar doktora zinātnisko grādu. RA vēlētā akadēmiskā personāla ar zinātnisko 
grādu īpatsvars 2013./2014.studiju gadā ir 58% (skat. 9., 10.att.).  
 

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

zinātnisko grādiem 2013./2014.studiju gadā 
 
 

 
10.attēls. Pamatdarbā esošais RA akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu 

2013./2014.studiju gadā 
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RA akadēmiskā personāla lielāko īpatsvaru veido lektori (skat. 11.attēlu). 
 

 
11.attēls. RA akadēmiskā personāla sastāvs 2013./2014.st.g. 

 
 
 

RA vēlētā akadēmiskā personāla amati pa fakultātēm 
 

 IDF HJZF IF EVF REGI PSPI RA kopā 

Profesori 2 - 1 2 - - 5 

Asoc. profesori 3 6 3 3 - - 15 

Docenti (Dr.) 8 2 3 1 - - 14 

Docenti (prof.) 0 1 1 - - - 2 

Lektori 12 6 6 10 - - 34 

Asistenti - - - - - - - 

Vadošie pētnieki - - - - 13 2 15 

Pētnieki - - - - 3 3 6 

Zinātniskie 
asistenti 

- - - - 3 0 3 

 
RA tika veikti pasākumi akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai. 
2013./2014.studiju gadā RA tika turpināta profesionālas pilnveides programmas 
„Augstskolu didaktikā” īstenošana. Programmas ietvaros kursus noklausījušies 237 
dalībnieki. 
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12.attēls. Akadēmiskā personāla sastāvs valsts un juridisko personu dibinātajās 

augstskolās 2013./2014.st.g. (pamatdarbībā) 
 
 

Latvijā joprojām liela problēma ir akadēmiskā personāla novecošana. Valstī kopumā 
vislielāko procentuālo grupu 2013./2014.st.g.veido akadēmiskais personāls, kuriem ir 60 
un vairāk gadi – 28%. 
 
 

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

dibinātajās augstskolās 



 

42 
 

 
 

14.attēls. Akadēmiskā personāla vecuma struktūra Rēzeknes Augstskolā 
2013./2014.st.g. 
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STUDIJU PROCESA AKTUALITĀTES 
 
 Tika veikta analīze par reflektantu uzņemšanas turpināšanu un studiju procesa 

organizēšanu Madonas filiālē. 
 2013./2014.studiju gadā tika izstrādāti un apstiprināti jauni studiju procesu 

reglamentējošie RA normatīvie akti: 

 mācību metodisko izstrādņu un zinātnisko pētījumu plānošanas, uzskaites, 
kontroles un apmaksas noteikumi 2013./2014.st.g.; 

 2013./2014.st.g. aktuālie pasākumi studiju kvalitātes sistēmas nodrošināšanā un 
vadībā RA; 

 akadēmiskā personāla un studiju programmu direktoru vērtēšanas principi; 

 RA īstenoto studiju programmu novērtēšanas noteikumi; 

 RA akadēmiskā personāla studiju darba apjoma plānošanas un uzskaites kārtība 
2014./2015.st.g.; 

 RA eseju konkursa par sociālajām problēmām sabiedrībā noteikumi; 

 RA olimpiādes mākslā noteikumi; 

 RA olimpiādes svešvalodā (angļu un vācu) noteikumi; 

 studiju virzienu attīstības koncepcija; 

 trešo valstu pilsoņu, kuri studēs RA studiju, kārtības reglaments; 

 akadēmiskā personāla stratēģiskais attīstības plāns. 

 Tika veikti grozījumi „Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā 
(RA)”. 

 Tika veikta RA absolventu elektroniskā anketēšana. 
 Turpinās darbs pie tālmācības studiju attīstības. 
 Veikts darbs ārzemju studentu piesaistei studijām Rēzeknes Augstskolā: 

 notikušas izstādes Taškentā, Samarkandā, Tbilisi u.c.; 

 izplatīti vairāk nekā 3000 bukleti; 

 izvietota informācija par 7 programmām vietnē: masterstudies.com (aizpildītas 
147 anketas); 

 noslēgti jauni rekrutēšanas līgumi (3 aģentūras Gruzijā, Taškentā); 

 uzsākta sadarbība ar rekrutēšanas aģentūru Ķīnā; 

 iegūta EK Diplomu pielikumu kvalitātes zīme; 

 iespēju robežās uzlaboti apstākļi dienesta viesnīcā. 
 Pārstrukturēts studiju process, paredzot studiju virzienu attīstības stratēģisko 

plānošanu: 

 akreditēti 15 studiju virzieni (14 – uz sešiem gadiem, 1 – uz diviem gadiem); 

 izstrādāti studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi, nosakot virzienu stratēģisko 

attīstību (iesniegti LR IZM IKVD); 

 izstrādāts modelis katedru struktūras maiņai, iespēju robežās pārejot uz viena 

virziena katedrām. 

 Izstrādātas studiju programmas ārzemju studējošajiem: 

 šobrīd darbojas akadēmiskās bakalaura maģistra studiju programmas “Vadības 

zinātne” un “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” un profesionālā 

maģistra studiju programma “Finanšu vadība”;  

 iesniegtas licencēšanai kopīgās programmas: akadēmiskās bakalaura studiju 

programmas “Viesmīlības vadība” un “Tehnoloģiju un inovāciju vadība”, 
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profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais darbs un sociālā 

rehabilitācija”;  

 noslēguma fāzē 5 valstu kopīgās maģistra studiju programmas „Eiropas ārējo 

robežu stratēģiskā pārvaldība” izstrāde. 

 Turpinās kvalificētu ārvalstu docētāju piesaiste darbam RA. 
 Ieviesta elektroniskā datu bāze studējošo pētniecisko darbu sistematizēšanai. 
 Pilnveidota elektronisko (studējošo, absolventu un darba devēju) anketēšanas 

sistēma. 
 Uzsākts darbs pie RA karjeras centra izveides. 
 Izvērtēta un nodrošināta studiju programmu (un studiju kursu) studiju rezultātu 

saskaņotība ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI), Latvijas kvalifikācijas 
ietvarstruktūras (LKI) un profesiju standartiem. 

 Studiju procesa nodrošināšanai ir iegādāta mācību literatūra, kopā 652 eksemplāri, 
abonētas 6 datu bāzes, kuras ir pieejamas no visiem augstskolas datoriem:  

 Letonikas; 

 iFinanses; 

 EBSCO; 

 ScienceDirect; 

 Scopus; 

 LR normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāze NAIS. 
 Tika iegādāta datortehnika par kopējo summu EUR 19238,74 un datorprogrammas – 

par EUR 219,69. 
 Tika iepirktas laboratorijas iekārtas Inženieru fakultātei par EUR 162 503,74. 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS 
 

Atbrīvošanas alejā 115, 115.telpa, Rēzeknē, LV 4601  
Tel.:  +371 29336118, e-pasts: muzizglitiba@ru.lv 
 
 
Mūžizglītības centra (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. 
2013./ 2014. studiju gadā MIC vadīja Iveta DUKAĻSKA.   
 

RA MIC veiktie pasākumi 
 

Nr. 
p.k. 

Norise Vieta 
Dalībnieku 

skaits 

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

Rēzeknes valsts  poļu 
ģimnāzija  
 
Bauskas 2.vidusskola 

35 
 
 
27 

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

Rēzeknes Augstskola 
 
Daugavpils Celtnieku 
profesionālā vidusskola 
 
 

25 
 
 
15 

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

Rēzeknes Augstskola 
 
Rīgas 72.vidusskola 
 

11 
 
8 

4.  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 
Viļānu vidusskola 
Biržu internātpamatskola 
Valmieras vājdzirdīgo 
bērnu internātvidusskola 
Eglaines pamatskola 
Jaunjelgavas vidusskola 
Vestienas pamatskola 
Praulienas PII „Pasaciņa”  
Rudbāržu 
internātpamatskola 
Aizkraukles novada 
ģimnāzija 
Ulbrokas vidusskola 
Ropažu PII „ Annele”  

49 
25 
42 
 
60 
19 
35 
20 
36 
 
23 
 
19 
47 
33 

5.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Bērnu ar garīgās 
attīstības traucējumiem izglītošana 
speciālajā izglītības iestādē” (B, 72 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 
Pamūšas speciālā 
internātpamatskola 

15 
 
39 

mailto:tic@ru.lv
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6.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Pirmsskolas izglītības 
metodika” (B, 72 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 
 

29 

7.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Novadmācība: mācību 
priekšmeta saturs, mācību metodes un 
paņēmieni” (36 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 
 

26 

8.  Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Lasīšanas un 
rakstīšanas prasmju attīstīšana, to traucējumu 
korekcija un profilakse” 
(12 stundas) 

Kuldīgas Bērnu un jauniešu 
interešu centrs 

29 

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

Rēzeknes Augstskola 
 

237 

10.  Profesionālās pilnveides programma 
„Elektriskā piedziņa un mikroprocesoru 
tehnika” (80 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 4 

11.  Profesionālās pilnveides programma 
„CNC darba galdu vadība”(68 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 8 

12.  Profesionālās pilnveides programma 
„Modulārās ražošanas sistēmas un to 
izmantošana apmācības procesā” (24 
stundas) 

Rēzeknes Augstskola 6 

13.  Mācību seminārs „Karjeras iespējas Eiropas 
Savienības institūcijās” (4 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 

19 

14.  Mācību seminārs „Skolotāja un klases 
sadarbība e-vidē” (4 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 

63 

15.  Mācību seminārs „Vidusskolu absolvents 
ceļā uz augstāko izglītību. Iespējas un 
risinājumi Rēzeknē” (6 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 

11 

17.  Praktisko apmācību seminārs „Multifizikālo 
procesu modelēšana (ar galīgiem 
elementiem)” (8 stundas)  

Rēzeknes Augstskola 
 

22 

18.  Mācību seminārs „Humānisma ideju 
izmantošana skolēnu disciplinēšanā”  
 (4 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 

25 

19.  Neformālās izglītības programma 
„Mācību process akordeona spēles klasē 
21.gadsimtā” (24 stundas) 

Z.Ludboržas mūzikas skola 7 

20.  Neformālās izglītības programma 
„Kultūras projektu un nevalstisko organizāciju 
(biedrību) darba organizēšana un vadīšana” 
(12 stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 

9 

21.  Neformālās izglītības programma 
„ Latgales kultūrmantojuma apguve skolā” (12 
stundas) 

Rēzeknes Augstskola 
 

40 

22.  Neformālās izglītības programma „Ķīniešu 
valoda (Beginners Level)” 

Rēzeknes Augstskola 
 

23 

23.  Neformālās izglītības programma „Ķīniešu 
valoda (Intermediate Level)” 

Rēzeknes Augstskola 
 

6 
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24.  II starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Māksla un mūzika kultūras 
diskursā” 

Rēzeknes Augstskola 
 

139 

25.  3.starptautiskā zinātniskā konference 
„Autors. Teksts. Laikmets”  

Rēzeknes Augstskola 
 

9 

 
Kopā tālākizglītības kursu programmas ir noklausījušies 1295 kursu klausītāji; no tiem 
apliecības ir saņēmuši 684 klausītāji, sertifikātus – 611 klausītāji. 
 
Izstrādātās un saskaņotās profesionālās pilnveides programmas 

 „Bērnu interešu aizsardzības juridiski psiholoģiskais aspekts” (24 stundas, 
programmas vadītājs Aivars Buls) 

 „Interaktīvo mācību metožu pielietojums matemātikas prasmju veidošanā un 
attīstīšanā skolēniem ar speciālajām vajadzībām” (12 stundas, programmas 
vadītāja Aija Ozoliņa) 

 „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantojums mūzikā” (36 
stundas, programmas vadītājs Jānis Mežinskis) 

 „Writing scientific papers for international journals: Part 1- Academic Writing” 
(programmas vadītājs Kārlis Gross) 

 „Skolotāja darba metodika iekļaujošas izglītības realizācijā” (36 stundas, 
programmas vadītāja Mārīte Rozenfelde) 

 „Elektriskā piedziņa un mikroprocesoru tehnika” (80 stundas, programmas 
vadītājs Dainis Kļaviņš) 

 „Modulārās ražošanas sistēmas un to izmantošana apmācības procesā” (24 
stundas, programmas vadītājs Andris Martinovs) 

 „CNC darba galdu vadība” (68 stundas, programmas vadītājs Jurijs Komkovs) 
 
Izstrādātās un RA Studiju padomē saskaņotās neformālās izglītības  programmas  

 „Ķīniešu valoda” (60 stundas, programmas vadītāja Jie Shang) 

 „Mācību process akordeona spēles klasē 21.gadsimtā” (24 stundas, programmas  
vadītāja Zane Ludborža) 

 „Jaunatnes lietu speciālists” (80 stundas, programmas vadītājs Pēteris 
Vucenlazdāns) 

 „Jaunatnes darbinieks” (80 stundas, programmas vadītājs Pēteris Vucenlazdāns) 
 
Izstrādātā un RA Studiju padomē saskaņotā mācību semināra  programma –  
„Audžuvecāku, aizbildņu, adoptētāju loma vardarbībā cietušo bērnu labklājībā” (8  
stundas, vadītāja Aloida Jurčenko). 
 
Laikā no 2013.gada septembra līdz 2014.gada augustam MIC ieņēmumi no maksas par 
sniegtajiem pakalpojumiem veidoja EUR 66 022,12, no tiem atskaitījumu summa 
Rēzeknes Augstskolai (līdz 50 %) ir EUR 27 976,28. 
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FAKULTĀTES 
 

INŽENIERU FAKULTĀTE 
 

 
Foto: M.Justs 

Dekāne: Mg.chem. Ērika TEIRUMNIEKA  
Tālr. 26443015; e-pasts: erika.teirumnieka@ru.lv  
 
Fakultātes metodiķe: Anita SAUŠA  
Tālr. 29382225;  e-pasts: anita.sausa@ru.lv 
 
2013./2014.st.g. Inženieru fakultātē darbojas 2 katedras, 6 laboratorijas un Informācijas 
tehnoloģijas centrs (ITC).  
 

Inženieru fakultātes struktūra 2013./ 2014.st. g. 
 

N. 
 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: 

 Fizikas laboratorija 

 Elektrotehnikas un elektronikas 
laboratorija   

 
 
 
Mg.sc.ing. Dainis Kļaviņš 
 

2. Datorzinātņu un matemātikas katedra  Docents MG.sc.ing. Ivars Meirāns 

mailto:anita.sausa@ru.lv
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3. Fakultātei pakļautās struktūrvienības: 
centri/ laboratorijas/ institūti u.tml. 

 

3.1. Daļējās pakļautības struktūrvienības: 

 Vides tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkts (VTPP) 

 Lietišķās ekoloģijas un resursu 
zinātniskā laboratorija (LERZ) 

 Mehatronikas laboratorija 

 Ķīmijas laboratorija 

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

3.2. Informācijas tehnoloģijas centrs (ITC) Docents Ivars Meirāns 

 
Mācību metodiskie materiāli 

 

Autors/ -i Nosaukums Apjoms 
Publicēts / iesniegts 

publicēšanai (kad, kur) 

Lavendelis E. Mehānika I 200 lpp. VI.2014., RA Izdevniecība 

 
Īstenotie akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 

 

Īstenotājs Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākums Norises vieta un laiks 

Martinovs A., 
Kļaviņš D., Lazovs L., 
Narica P.,Igavens A. 

Multifizikālo procesu modelēšana (ar 
galīgiem elementiem). Nodarbības vada 
MD Jukka Tarvo (Somija) 

Rēzeknes Augstskola, 
04.04.2014 

Martinovs A. Profesionālās izglītības skolotāju 
apmācība par jaunajām tehnoloģijām 
mehatronikā 

Rēzeknes Augstskola, 
13.-15.02.2014. 

Komkovs J. CNC darba galdu vadība Rēzeknes Augstskola, 
2013./2014.st.g. 

 
Organizētās konferences 

 

Konferences nosaukums 
Konferences 
norises laiks 

Atbildīgā 
struktūrvienība/ persona 

18.Inženieru fakultātes studentu zinātniskā 
konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģija” 

2014.g. 
aprīlis 

I.Matisovs 
 

 
Būtiskākie fakultātes sasniegumi 

 

Izpildītājs Aktivitāte atbilstoši fakultātes darba plānam Izpildes termiņš 

Katedru vadītāji, 
dekāne 

Rakstu krājums „Vide. Tehnoloģija. Resursi.” 
ievietots SCOPUS datu bāzē 

2014.gada augusts 

Dekāne Atvērta jaunā Inženieru fakultātes ēka 2014.gada jūlijs 

Katedru vadītāji, 
dekāne 

Palielināts Latvijas Zinātņu padomes (LZP) 
ekspertu skaits (ievēlēti 4 LZP eksperti) 

2014.gada maijs 

Dekāne Darbs ar Rēzeknes novada skolēniem 
tehniskās jaunrades pulciņos (120 dalībnieki 
7 grupās) 

2013./2014.st.g. 
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IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE 
 

 
Foto: M.Justs 

 
Dekāns: Dr.paed. Jānis DZERVINIKS 
Tālr. 29977436, e-pasts: Janis.Dzerviniks@ru.lv 
 
Fakultātes metodiķe: Ināra STUKLE 
Tālr. 28398212, e-pasts: Inara.Stukle@ru.lv 
 
 
 
 

2013./2014.st.g. Izglītības un dizaina fakultātē darbojas 2 katedras, 1 zinātniskais institūts 
un 3 laboratorijas.   

 
Izglītības un dizaina fakultātes struktūra 2013./2014.st. g. 

 

N.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. Silvija Mežinska 

1.  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 

Dr.phylos. Gilberto Marzano 
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Mācību metodiskie materiāli 
 

Autors/ -i Nosaukums 
Apjoms 

a.l. 
Publicēts / iesniegts 

publicēšanai (kad, kur) 

V.Ļubkina, 
A.Kaupužs,  
S.Ušča, 
L.Rižakova, 
A.Ciukmacis 

Neiromuskulārās sistēmas, 
līdzsvara testēšanas un 
trenēšanas un vibromasāžas 
tehnoloģija un ieviešanas 
metodika 

158 lpp. Rēzekne, RA 
Izdevniecība, 2013 

 

Organizētās konferences 
 

Konferences nosaukums Konferences norises laiks 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Māksla un mūzika kultūras diskursā” 

2013.gada 19.-21.septembris 

2.Latvijas starpaugstskolu pedagoģijas, izglītības 
zinātnes maģistrantu lasījumi 

2014.gada 12.-13.februāris 

Studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. 
Komunikācija” 

2014.gada 23.-26.aprīlis 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība” 

2014.gada 23.-24.maijs 

Zinātniski praktiskā konference „Skolotājs iekļaujošā 
izglītībā” 
 

2014.gada 27.jūnijs 

 
Būtiskākie fakultātes sasniegumi 

 

izpildītājs Aktivitāte atbilstoši fakultātes darba plānam Izpildes termiņš 

Orska R. Izstrādāta un licencēta profesionālā bakalaura 
studiju programma „Sociālais darbs un sociālā 
rehabilitācija” 

27.08.2014. 

Apele D. Piedalīšanās konkursā „Gada balvā dizainā 
2013” un Studentu gada balvas ieguve 
kategorijā „Rūpnieciskais dizains” (Līga 
Priedeslaipa – par gaismas ķermeņa dizainu) 

05.10.2013. 

Paurs V., Dzerviniks J. Aktīvas sadarbības īstenošana ar Pleskavas 
Valsts universitāti (Krievija) 

2013./2014.st.g. 

Ļubkina V. Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēšanas 
un trenēšanas un vibromasāžas tehnoloģija 
ieviešanas metodikas izstrāde, īstenojot Lat-Lit 
projektu 

2013./2014.st.g. 

Krukovska V., 
Mežinska S. 

V.Krukovskas tērpu kolekcijas prezentācija 
starptautiskajā modes skatē „Apkalbos 2014” 

09.05.2014. 

Truskovska Ž., 
Kalvāns Ē. 

Doktoru procenta tālāks palielinājums (pirmie 
doktori sociālās pedagoģijas apakšnozarē) 

19.12.2013. 
25.10.2013. 

Apele D., 
Paurs V., Strode A., 
Mežinska S. u.c. 

Radošās aktivitātes mākslas un dizaina jomā 
sadarbībā ar pašvaldībām, iestādēm, 
organizācijām, muzejiem 

2013./2014.st.g. 
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HUMANITĀRO UN JURIDISKO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
 
 
Dekāne: Mg.paed. Veronika KORKLA  
Tālr. 28311456, 
e-pasts: Veronika.Korkla@ru.lv  
 
Fakultātes metodiķe: Olga KARACEJEVA  
E-pasts: hf@ru.lv; Olga.Karacejeva@ru.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: M.Justs 
 
2013./2014.st.g. Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē darbojas divas katedras – 
Tiesību zinātņu un Humanitāro zinātņu katedra, kā arī tiesību zinātnes attīstībai 
izveidotais RA juridisko konsultāciju centrs. 
 

 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes struktūra 2013./2014.st.g. 
 

N. 
p.k. 

Struktūrvienības nosaukums 
Struktūrvienības vadītājs (zin. 

gr., akadēmiskais amats) 

1. Tiesību zinātņu katedra  
(līdz 2014.februārim) 
(no 2014.gada februāra) 

 
Dr.psych. Andris Buls 
Mg.iur. Modris Marcinkēvičs 

1.1. Juridisko konsultāciju centrs Mg.iur. Edgars Šilins 

1.2. Kriminālistikas laboratorija Mg.iur.  Modris Marcinkēvičs 

2. Humanitāro zinātņu katedra  
(līdz 2013.novembrim) 
(no 2013.gada novembra) 

 
Dr.philol. Ilga Šuplinska 
Mg.philol. Antra Kļavinska 

2.1. Baltu filoloģijas centrs  

 

mailto:Olga.Karacejeva@ru.lv
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Organizētās konferences 
 

Konferences nosaukums 
Konferences norises 

laiks 
Atbildīgā struktūrvienība/ 

persona 

Tiesību zinātņu nozares zinātniski 
praktiskā konference „Novatoro ideju 
ieviešana un piemērošana Latvijas 
tiesību sistēmā” 

2014.gada 3.aprīlis L.Mazure, I.Krampuža 

Studentu starptautiskā zinātniskā 
konference „Mēs laikā, telpā, 
attīstībā” 

2014.gada 15.maijs S.Ūdre, V.Korkla 

Konference „F.Trasuna personība un 
mūža devums” 

2014.g.maijs I.Šuplinska 

 
 

Būtiskākie fakultātes sasniegumi 
 

Īstenotājs Aktivitāte atbilstoši fakultātes darba plānam Izpildes termiņš 

V.Čakša IZM apstiprināta akadēmiskās izglītības bakalaura 
studiju programmas nosaukuma maiņa uz  „Lietišķā 
vēsture” 

26.02.2014. 

 
A.Juško-Štekele 
 
A.Juško-Štekele 
 
 
I.Šuplinska, 
S.Ūdre 

Sadarbība ar reģiona izglītības iestādēm: 

 Galēnu vidusskolā rīkotais R.Mūkam veltītais 
radošo darbu konkurss (izvērtēti 230 darbi) 

 Aglonas vidusskolas rīkotais Naaizmierstulei 
veltītais  radošo darbu konkurss (izvērtēti 54 
darbi) 

 Latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde 

 
17.01.2014. 
 
13.03.2014. 
 
 
26.05.2014. 

K.Gailis Studentu iesaiste Juridisko konsultāciju centra 
darbībā ar nolūku pilnveidot studējošo profesionālo 
kompetenci 
Juridisko pakalpojumu sniegšana (darbojas 3.-
4.kursa bakalaura studiju programmas „Tiesību 
zinātne” studenti) 
Sadarbības līguma noslēgšana ar vājredzīgo bērnu 
tiesību aizsardzības biedrību „Saules Stars AV" 
Līdzdalība ES projektā "Izaugsme un nodarbinātība" 
(juridisko jautājumu risināšana) 

2013./2014.st.g
. 

I.Šuplinska Prakšu organizēšana sadarbībā ar ārzemju 
partneriem un citu Latvijas augstskolu pārstāvjiem: 

 folkloras praktikums Viļakā (RA studenti un 
absolventi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas studenti; ERASMUS studentes no 
Čenstohovas Sociālo zinātņu universitātes); 

  muzeju praktikums Puškina Kalnos Pleskavas 
apgabalā (RA un Pleskavas Valsts universitātes 
studenti) 

 
 
24.06.2014. – 
01.07.2014. 
 
 
07.07.2014. – 
12.07.2014. 
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A.Kļavinska, 
S.Ūdre 

Līdzdalība ES Sociālā fonda finansētajā projektā 
„Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību 
un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju 
sadarbības stiprināšana” (Nr. VP1-2.2ŠMM-08-V-02-
006; 12.09.2012.-12.09.2014.) – dalība vasaras 
skolās, konferencē, semināros, literatūras un 
periodikas lietuviešu valodā iegāde Baltu pētniecības 
centram 

2013./2014.st.g
. 

V.Korkla, 
K.Karpoviča 

Līdzdalība LR Tieslietu ministrijas izveidotajā darba 
grupā jurista vienotā kvalifikācijas eksāmena 
koncepcijas izstrādei  

2014.gada 
janvāris-aprīlis 

A.Ivanovs Izstrādāts un iesniegts IZM aktualizēšanai arhīvista 
profesijas standarts 

2014.gada jūlijs 
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EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
 

Foto: M.Justs 
Dekāne: Dr.oec. Iveta MIETULE  
Tālr. 28328091, e-pasts: Iveta.Mietule@ru.lv  
 
Fakultātes metodiķe: Lilita RUŽA 
Tālr. 28314340, e-pasts: Lilita.Ruza@ru.lv  
 
 
2013./2014.st.g. Ekonomikas un vadības fakultātē darbojas 2 katedras un 1 laboratorija. 
 
 

Ekonomikas fakultātes struktūra 2013./ 2014.st.g. 
 

Nr. 
p.k. 

Struktūrvienības nosaukums  
Struktūrvienības vadītājs   

(zin.gr., amats)  

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

2. Finanšu vadības katedra Asoc.prof. Dr.oec. Iluta Arbidāne  

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

 
Mācību metodiskie materiāli 

 

Autors/ -i Nosaukums 
Apjoms 

a.l. 
Publicēts / iesniegts 

publicēšanai (kad, kur) 

Mietule I., 
Jackaniča A. 

Uzņēmuma finanšu analīze. 
Teorija un praktiskā 
pielietošana 

82 lpp. Rēzekne, RA 
Izdevniecība, 2014 

mailto:Lilita.Ruza@ru.lv
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Organizētās konferences 
 

Konferences nosaukums Norises laiks 
Atbildīgā 

struktūrvienība/ 
persona 

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

2014.gada 
maijs 

Finanšu vadības 
katedra 

 

Īstenotie akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 
 

Īstenotājs Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākums Norises vieta un laiks 

Arbidāne I. Seminārs ,,Ideja uzņēmējdarbībā, idejas 
ģenerēšanas metodes” 

SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un 
izglītības centrs” 
Krāslavas nodaļa, 
10.06.2014. 

Arbidāne I. Seminārs ,,Grāmatvedības pamati 
uzņēmējdarbības iesācējiem” 

SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un 
izglītības centrs” 
Krāslavas nodaļa, 
04.07.2014. 

Arbidāne I. Kompetences seminārs darbā ar potenciālajiem 
uzņēmējdarbības uzsācējiem un sabiedrības 
pārstāvjiem, kas vēlas iesaistīties 
uzņēmējdarbībā, jaunatnes darbiniekiem un 
treneriem 

Latgales reģions 
(Rēzekne, Balvi, 
Ludza, Daugavpils, 
Preiļi), 
2013./2014.st.g. 

Arbidāne I. Kompetences seminārs pamata un vidējās 
izglītības iestāžu pedagogiem, uzņēmējdarbības 
un/vai sociālo zinību priekšmetu pasniedzējiem 
,,Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

Latgales reģions 
(Rēzekne, Balvi, 
Ludza, Daugavpils, 
Preiļi), 
2013./2014.st.g. 

 

 
Būtiskākie fakultātes sasniegumi 

 

Īstenotājs Aktivitāte atbilstoši fakultātes darba plānam Izpildes termiņš 

Arbidāne I. Izstrādāta un licencēta bakalaura studiju 
programma „Viesmīlības vadība” 

27.08.2014. 

Žubule Ē. Izstrādāta un licencēta bakalaura studiju 
programma „Tehnoloģiju un inovāciju vadība” 

27.08.2014. 
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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. 2013.gadā ĀSD izveidota Ārzemju studentu nodaļa, 
kuras mērķis ir piesaistīt ārzemju studentus studijām RA.  
2013./2014.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 un Ārzemju 
studentu nodaļā – Ingars Gusāns.  
2013./2014.st.g. RA bija spēkā 162 Tempus, FRONTEX, ERASMUS un divpusējās 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, 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. 
2013./2014.st.g. ERASMUS praksē bija 48 studenti, un studijās piedalījās 63 studenti. Par 
maksu RA studēja 10 ārzemju studenti no Gruzijas, Uzbekistānas, Lietuvas un Nepālas. 
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, atkārtoti piešķirot RA 
apbalvojumu Diploma Supplement Label 2013.gada decembrī. 2013.gadā RA saņēma arī 
Erasmus+ hartu, kas ļaus piedalīties programmas aktivitātēs 2014.-2020.gadā. 
 

Rēzeknes Augstskolas studējošie, kuri apmaiņas veidā studē ārvalstīs 
 
 

Valsts Augstskola Studentu skaits 

Austrija  Lincas diecēzes pedagoģiskā augstskola 2 

Beļģija  VIVES augstskola 
 Ģentes Augstskola 

4 
3 

Bulgārija  Gabrovas tehniskā universitāte  1 

Čehijas Republika  Česke Budejovice tehnoloģijas un biznesa 
augstskola 

1 

Grieķija 
 

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

10 (prakse) 
2 (prakse) 
11 (prakse) 
3  

Igaunija  TTK Universitāte 
 AUREUS firma 

1  
1 {prakse) 
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Lietuva  Kauņas koledža 
 Viļņas koledža 
 Šauļu universitāte 
 Viļņas dizaina koledža 
 Utenas koledža 

 
 Valakupiu rehabilitācijas centrs 
 Klaipēdas valsts koledža 
 Klaipēdas sociālās palīdzības centrs 
 Klaipēdas SMK koledža 
 Klaipēdas universitāte 

9 + 2 (prakse) 
4 
1 
1 
18 
10 (prakse) 
4 (prakse) 
2 + 3 (prakse) 
7 (prakse) 
6 (ERASMUS IP projekts) 
5 (IT projekts) 

Krievija  Pleskavas universitāte 8 (stud. konference) 
15 (stud. brauciens)   

Polija  Adama Mickeviča universitāte 
 Zielona Gora universitāte 

2 
2 

Turcija  Pamukkale Universitāte 2 

Vācija 
 
 

 JADE University of Applied Sciences 
 

 Harz University of Applied Sciences 
 ZVK uzņēmums 

3 (robotikas konkurss) 
2 
4 
1 (prakse) 

 
 

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) 

 Guumri valsts pedagoģijas universitāte 
 „Martig” starptautiskās ekonomikas 

augstskola 
 Slavonikas universitāte (Erevāna) 

Sadarbības līgums 
 
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 
 VIVES augstskola 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
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Bulgārija  Burgasas Universitāte 
 Ruses Universitāte 
 Gabrovas tehniskā universitāte 

 
 Uzņēmums “Mehatronika” 
 Uzņēmums “Mikron” 
 Uzņēmums “LTD AMK” 
 Sofijas Transporta augstskola 
 Uzņēmums “Elna LTD ” 

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

Čehija  College of Economics and Management 
 Obchodni Akademija Valašske Meziriči 
 Ostravas universitāte 
 Tehniskā un ekonomiskā augstskola Česka 

Budejovicē 
 Hradecas universitāte 

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

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 

Gruzija  Ekonomikas un tehnoloģiju universitāte 
(Batumi) 

 Jakoba Gogebašvili 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 
 Igaunijas EMU universitāte 
 Tallinas tehniskā augstskola 
 Narvas arhīvs 
 Aureus capital OU 

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

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

 
 Udines Universitāte 

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS 
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Īrija  Tralee tehnoloģiju institūts LLP/ERASMUS 

Īslande  Īslandes universitāte LLP/ERASMUS 

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

 Starptautiskais izglītības centrs „EDTECH-
KZ” 

Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 

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 
 S.V.Rahmaņinova Tambovas valsts 

muzikāli pedagoģiskais institūts 
 Samāras arhitektūras un civilās 

būvniecības   Valsts Universitāte 

Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 
Sadarbības līgums 
 
Sadarbības līgums 

Ķīna  Ziemeļķīnas Zinātnes un Tehnoloģiju 
institūts 

Sadarbības līgums 

Lietuva  Šauļu universitāte 
 

 Kauņas Vitauta Dižā universitāte 
 

 Viļņas koledža 
 
 

 Kauņas koledža 
 Utenas koledža 

 
 Klaipēdas valsts 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 
 Lietuvas izglītības universitāte 
 Mikolas Romeris universitāte 
 Viļņas mākslas akadēmija 
 Kauņas tehnoloģiju universitāte 

LLP/ERASMUS, līgums par 
duālajiem diplomiem 
LLP/ERASMUS, līgums par 
duālajiem diplomiem 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums, līgums 
par duālajiem diplomiem 
LLP/ERASMUS  
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
ERASMUS prakse 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
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Malta  Uzņēmums „Simon Mamo real estate” LLP/ERASMUS prakse 

Nīderlande  Friskī Akadēmija LLP/ERASMUS prakse 

Norvēģija  Agderas universitāte LLP/ERASMUS 

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 
 Gedroyc komunikācijas un mediju koledža 

Varšavā 
 Varšavas pedagoģiskā universitāte 

 
 Tūrisma un ekoloģijas augstskola 
 Angeliusa Silesiusa valsts profesionālā 

augstskola 
 Kardināla Augusta Hlondas Apakšsilēzijas 

pedagoģiskā koledža 
 Bidgoščas augstskola 
 Menedžmenta akadēmija Legnicā 
 Varšavas mārketinga augstskola 
 Nacionālās Aizsardzības universitāte 
  
 Čestohovas sociālo zinātņu koledža 
 Nisas augstskola 

LLP/ERASMUS  
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
 
LLP/ERASMUS 
 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
 
Sadarbības līgums, 
LLP/ERASMUS, kopprojekts 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
 
LLP/ERASMUS  
 
LLP/ERASMUS  
Sadarbības līgums 
LLP/ERASMUS  
LLP/ERASMUS,  
FRONTEX 
LLP/ERASMUS  
LLP/ERASMUS  

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

universitāte 

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

Rumānija  Timišoāras 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 
 Turku universitāte 
 HAMK Polytechnic  

LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
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Spānija  Madrides universitāte 
 Leidas universitāte 

 
 Universitāte de La Laguna 
 Valensijas politehniskā universitāte 

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

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 
 Adiyaman Universitāte 
 Harran universitāte 
 Duzce universitāte 
 Trakya Universitāte 

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

Ukraina  Klasiskā Privātā universitāte (Zaporožje) Sadarbības līgums 
 

Ungārija  Tehniskā universitāte Budapeštā LLP/ERASMUS 
 

Vācija 
 

 Jade augstskola 
 
 
 

 Zīgenas universitāte 
 Vormsas augstskola 

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

 
 Emdenas/Lēras Augstskola 
 Organistion fuer Datenverarbeitung und 

Softwareentwicklung oDs GmbH 
 ZVK GmbH 
 Jade-Weser Port Logistics Zone GmbH&Co 

LLP/ERASMUS, TEMPUS  
sadarbības līgums, 
vienošanās par duālajiem 
diplomiem 2 programmās 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS, 
vienošanās par duālajiem 
diplomiem 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
Sadarbības līgums, 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 
ERASMUS prakse 
 
LLP/ERASMUS 
LLP/ERASMUS 

Uzbekistāna  Taškentas valsts kultūras institūts Abdulli 
Kadiri 

Sadarbības līgums 
 

Zviedrija  Stokholmas universitāte LLP/ERASMUS 
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Ziņas par akadēmiskā personāla apmaiņu 2011./2012.st.g. 
(darbs, stažēšanās un cita darbība ārvalstīs) 

 

Valsts Augstskola 
Zinātnes nozare 

(studiju programma) 
Personu skaits 

Baltkrievija  M.Bogdanoviča Grodņas 
muzejs 

Valodniecība 
Finanses 
Dizains 

2 
1 
2 

Beļģija  VIVES augstskola Starpt. sakari 2 

Bulgārija  Gabrovas tehniskā 
universitāte  

Ekonomika 
Starpt. sakari 

2 
1 

Čehija  Hradecas universitāte  Ekonomika 2 

Grieķija  Grecotel  
 Aristoteles Resort 

Ekonomika 
Starpt. sakari  

1 
3 

Gruzija  Gruzijas Lauksaimniecības 
universitāte 

Tūrisms 
(Tempus projekts Su) 

4 

Igaunija  Igaunijas Drošības zinātņu 
akadēmija 

 Narvas arhīvs 
 

 Igaunijas EMU Universitāte 
 

 Tartu universitāte 

Frontex projekts 
(robežapsardze)  
Lietvedība 
Starp. sakari 
IT 
Starpt. sakari 
Vides zinātne 

2 
 
2 
1 
1 
3 
1 

Itālija  Cesenas policijas akadēmija Frontex projekts 
(robežapsardze)  

1 
3 

Krievija  Pleskavas valsts universitāte 
 

Pedagoģija 
Dizains 

3 
2 

Lietuva  Viļņas koledža 
 
 

 Kauņas koledža 
 

 Kauņas Vitauta Dižā 
universitāte 

 Šauļu universitāte 
 
 

 Utenas koledža 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pedagoģija 
Starpt. sakari 
Inženierzinātnes 
Jurid. zinātnes 
Ekonomika 
Starpt. sakari 
Lietvedība 
Pedagoģija 
Tālākizglītība  
Jurid. zinātnes 
Starpt. sakari 
Pedagoģija 
Ekonomika 
Dizains 
IT 
Inženierzinātnes 
Valodniecība 
Vēsture 
Jurid. zinātnes 
Lietvedība 
Finanses 

6 
3 
2 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
5 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 



 

64 
 

 Klaipēdas valsts koledža 
 

 Klaipēdas universitāte 
 

 
 Lietuvas sporta universitāte 
 Lietuvas izglītības 

universitāte 
 Mykolas Romeris 

universitāte 

Finanses 
Dizains 
Inženierzinātnes 
IT 
Finanses 
Pedagoģija 
Pedagoģija 
Tālākizglītība 
Pedagoģija  
Ekonomika 
Valodniecība 
Jurid. zinātnes 
Starpt. sakari 

2 
1 
5 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

Malta  Maltas universitāte Frontex projekts 
(robežsardze) 

1 

Nīderlande  Friskes Akadēmija 
 Karaliskā aizsardzības 

akadēmija 

Valodniecība 
Frontex projekts 
(robežsardze) 

1 
3 

Polija  Varšavas pedagoģiskā 
universitāte 

 Čestohovas sociālo zinātņu 
koledža 

 Zelena Gora universitāte 
 FRONTEX galv. pārvalde 

Pedagoģija 
 
Pedagoģija 
 
Vides zinātne 
Menedžments  

2 
 
1 
 
1 
5 

Spānija  Guardia Civil Officers 
akadēmija 

Frontex projekts 
(robežsardze) 

4 

Turcija 
 

 S. Demirel universitāte 
 Pamukkale universitāte 

 
 Ondokuz Mayis universitāte 
 TTK universitāte 
 

Ekonomika 
Valodniecība 
Ekonomika 
Dizains 
Būvniecība 
Vides zinātne 
IT 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

Vācija 
 

 Jade augstskola 
 
 

 DAAD konference, Berlīne 
 SuToMa Tempus 

proj.konference, Worms 
 Mitvaidas liet. zin. 

universitāte  

Inženierzinātne 
Starpt. sakari 
Valodniecība 
Starpt. sakari 
Starpt. sakari 
 
Inženierzinātnes 
Starpt. sakari 

2 
4 
1 
1 
1 
 
5 
2 
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IZDEVNIECĪBA 
 
RA izdevniecība ir Rēzeknes Augstskolas struktūrvienība.  
2013./2014.studiju gadā RA izdevniecībā tika iesniegtas, izdotas un iespiestas 28 grāmatas 
un brošūras. 
1. II starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras 

diskursā” materiāli. 
2. 2013.gada zinātnisko rakstu krājums „Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: 

izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas”.  
3. I.Mietule, A.Jackaviča „Uzņēmuma finanšu analīze”. 
4. Studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskās konferences „Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un risinājumi” rakstu krājums.  
5. 17.zinātniski praktiskās konferences „Cilvēks.Vide.Tehnoloģija” rakstu krājumi.  
6. V.Ļubkina, A.Kaupužs, S.Ušča, L.Rižakova, A.Ciukmacis „Neiromuskulārās sistēmas, 

līdzsvara testēšanas un trenēšanas un vibromasāžas tehnoloģija un ieviešanas 
metodika” 

7. V.Ļubkina, A.Kaupužs, S.Ušča, L.Rižakova, A.Ciukmacis „Neuromuskuliarinės 
sistemos, pusiausvyros testavimo ir treniravimo bei vibromasažo technologija ir 
įdiegimo metodika” 

8. V.Lubkina, A.Kaupuzs, S.Usca, L.Rizakova, A.Ciukmacis „Technology and 
implementation methodology of the neuromuscular system, balance testing and 
training and vibromassage”. 

9. V.Ļubkina, A.Kaupužs, S.Ušča, L.Rižakova, A.Ciukmacis „Līdzsvara testēšanas un 
trenēšanas tehnoloģija, tās ieviešanas metodika”. The technology of balance testing 
and training, the methodology of its introducing. Pusiausvyros testavimo ir 
treniravimo tecnologija ir įdiegimo metodika. 

10. V.Ļubkina, A.Kaupužs, S.Ušča, L.Rižakova, A.Ciukmacis „Neiromuskulārās sistēmas 
testēšanas tehnoloģija, tās ieviešanas metodika”. The testing technology of 
neuromusculular system, the methodology of its introducing. Neuromuskuliarinės 
sistemos testavimo technologija ir įdiegimo metodika. 

11. V.Ļubkina, A.Kaupužs, S.Ušča, L.Rižakova, A.Ciukmacis „Vibromasāžas tehnoloģija un 
tās ieviešanas metodika.” Methodology of vibromassage technology and its 
implementation. Vibromasažo technologija ir jos įdiegimo metodika. 

12. I.Baranauskienė, D.Gerulaitis, V.Lubkina, L.Radzevičienė, S.Usca. „Health promotion 
and professional rehabilitation technologies for participation in labour market”.  

13. 17. starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences „Cilvēks.Vide. 
Tehnoloģijas” rakstu krājums. 

14. Studentu zinātniskās konferences „MĒS LAIKĀ, TELPĀ UN ATTĪSTĪBĀ” rakstu krājumi.  
15. I.Arbidāne, I.Mietule, I.Silineviča „Latgales reģiona sociāli ekonomisko procesu 

izpēte”.  
16. V.Čakša „Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas valsts 

novados (1920 – 1940)”. 
17. Starptautiskās zinātniskās konferences „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” 

3 rakstu krājumi. 
18. Sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības pētījumi”, Nr.1(6). 
19. Zinātniskā darbība Rēzeknes Augstskolā - pārskats par 2013.gadu. 
20. L.Mazure „Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība”. 
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21. Ž.Truskovska „Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā”. 
Promocijas darba kopsavilkums. 

22. Ē.Kalvāns „Latgales iedzīvotāju laimes izjūtas struktūra un psiholoģiskās labklājības 
saturs”. Promocijas darba kopsavilkums. 

23. J.Poplavskis „Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē”. Promocijas darba 
kopsavilkums. 

24. A.Gaveika „Eiropas Savienības ārējās robežas Latvijā tiesiskā reglamentācija - 
promocijas darba kopsavilkums. 

25. L.Danilāne „Patērētājizglītības būtība pamatskolā”. Promocijas darba kopsavilkums. 
 
Izdevniecības mājas lapā http://izdevnieciba.ru.lv var apskatīt un iegādāties (arī 
elektroniski) izdotās mācību grāmatas un brošūras.  
 

Izdevniecība Rēzeknes Augstskolā strādā vairāk nekā 15 gadus, un tās sākotnējā darbības 
joma bija saistīta ar iespieddarbu sagatavošanu augstskolai. Laikam ritot, RA Izdevniecības 
darba lauks ir krietni paplašinājies. Šobrīd ne tikai augstskolas, bet arī pilsētas un tuvējo 
novadu cilvēki ir RA izdevniecības klienti, jo jau piecus gadus izdevniecība piedāvā 
interesentiem iegādāties arī plašu prezentācijas priekšmetu klāstu – apdrukātas krūzītes, 
T-kreklus, kaklasaites, magnētiņus, atslēgu piekariņus un daudzas citas lietas atkarībā no 
pasūtītāja vēlmēm un rocības. Izdevniecībā pieejamā tehnika ļauj veikt arī apdruku uz 
flīzēm, akmens fotorāmjiem. Kā pēdējais jaunums izdevniecībā ir metāla apdruka.  
RA Izdevniecībā var pasūtīt prezentācijas priekšmetus gan vienā eksemplārā, gan arī 
lielākā tirāžā.  

RA izdevniecības apdrukātajos 
t-kreklos sporto vairāku sporta klubu 
komandas, dzied kori un uzstājas 
dažādas interešu grupas. 
Izdevniecībā tapušās oriģinālās 
dāvanas iegādājas uzņēmēji, lai 
veicinātu savus biznesa kontaktus. 
Ideju oriģinalitāte un individuāla 
pieeja klientiem ļauj sasniegt tādu 
rezultātu, kas patīkami pārsteidz un 
apmierina jebkuru klientu. 
RA Izdevniecība sniedz arī 
kopēšanas, izdrukas, laminēšanas, 

darbu iesiešanas pakalpojumus. Ne vien RA studenti, bet arī citu izglītības iestāžu 
audzēkņi ir novērtējuši operatīvo diplomdarbu, bakalaura, maģistra darbu iesiešanu. 
Izdevniecība nodrošina arī cita veida dokumentu – projektu pieteikumu, finanšu atskaišu, 
arhīvu dokumentu, reģistru, žurnālu u.tml. – iesiešanu.  
Tieši ar kvalitāti un salīdzinoši īsajiem darbu izpildes termiņiem RA izdevniecība ir soli 
priekšā citiem līdzīgiem uzņēmumiem pilsētā. Ne velti izdevniecību kā uzticamu partneri 
novērtējuši dažādi klienti: pašvaldības, uzņēmumi, biedrības, skolas u.c. 
 

 

 

http://izdevnieciba.ru.lv/
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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 bāze” 
(papildināta ar 306 ierakstiem) un „Docētāju darbu datu bāze” (papildināta ar 543 
ierakstiem).  
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 
RĒZEKNES AUGSTSKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

2013./2014.STUDIJU GADĀ 
 

  

Rēzeknes Augstskolas īpašumā un valdījumā esošās telpas 
 

N.p.k. Objekts 
Būves lietderīgā 
platība (kv.m.) 

T.sk. platība 
studiju procesa 
nodrošināšanai 

(kv.m.) 

Īpašuma 
statuss  

1. Mācību korpuss  
Atbrīvošanas alejā 90 

2867,5 2332,9 Valdījumā 

2. Mācību korpuss  
Atbrīvošanas alejā 76 

591,6 538,7 Valdījumā 

3. Agroķīmijas laboratorija 
Pils ielā 23 

220,9 199,8 Valdījumā 

4. Mācību korpuss  
Atbrīvošanas alejā 115 

4475,1 1491,7 Īpašumā 

5. Informācijas tehnoloģiju 
centrs  
Atbrīvošanas alejā 115 K-3 

1031,9 933,9 Īpašumā 

6. Mācību korpuss  
Atbrīvošanas alejā 115 K-1 

793,6 324,8 Īpašumā 

7. Mācību korpuss  
Atbrīvošanas alejā 115 K-2 

2684,8 1288,1 Īpašumā 

8. 
 

Sporta nams 
Atbrīvošanas alejā 166A 

1903,1 
 

1776,2 
 

Valdījumā 

9. Dienesta viesnīca 
Maskavas ielā 22  

4536,8  
- 

Valdījumā 

10. Palīgēkas 497,1 - Īpašumā 

 
     

Autotransports 
 

Marka Tips Raksturojums 

Mersedes-benz-sprinter Mikroautobuss 14 pasažieru vietas 

Renault Megane Vieglais auto-universal 4 pasažieru vietas 

Škoda-Octavia Vieglais auto-universal 4 pasažieru vietas 

Suzuki Grand Vitara Vieglais auto 4 pasažieru vietas 

GAZ-53 Kravas auto Celtspēja – 4,5 t 

RB 1101 Piekabe - daudzfunkcionāla Celtspēja – 750 kg 
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Plānoto izdevumu tāme saimnieciskās darbības nodrošināšanai  
2013./2014. studiju gadā 

 

N.p.k. Izdevumu postenis 
izdevumi 

(EUR) 

1. Sanitārie, mazgāšanas, ķīmiskie līdzekļi 8097 

2. Telpu remonts un uzturēšana 11052 

3. Grāmatvedības uzskaites datorprogrammas „Locis” uzturēšana 1971 

4. Mēraparatūras, liftu, ventilācijas, signalizācijas apkalpe 2951 

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

9685 

6. Ugunsdrošības un apsardzes nodrošināšana, pakalpojumu 
apmaksa 

7778 

7. Inkasācijas pakalpojumu apmaksa 935 

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

7771 

9. Mēbeļu iegāde un remonta pakalpojumu apmaksa 2059 

10. Paklāju noma 1322 

11. Darba aizsardzības izdevumu apmaksa  1437 

12. Teritoriju apsaimniekošana 1910 

13. Atkritumu izvešanas un utilizācijas pakalpojumu apmaksa 8382 

14. Veļas mazgāšanas un  tīrīšanas pakalpojumu apmaksa 2187 

15. NĪN maksājumi 1819 

16. Zemes nomas maksa 3467 

17. Revidentu pakalpojumu apmaksa 4308 

18. Dzeramā ūdens iegāde  274 

19. Neparedzētie izdevumi 20502 

                                                 Kopā 97 907 
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RĒZEKNES AUGSTSKOLAS FINANSIĀLĀ DARBĪBA UN PROJEKTI 
 

1.tabula 

Rēzeknes Augstskolas finansējuma struktūra 2013.gadā pa ieņēmumu veidiem 
 

Ieņēmumu veids Summa, LVL 

Izglītības un zinātnes ministrijas transferti studiju procesa 
nodrošināšanai 

1 347 470 

Rēzeknes Augstskolas pašu ieņēmumi  524 358 

Rēzeknes Augstskolas realizēto projektu ieņēmumu 
finansējums  (ESF, ERAF u.c.) 

2 263 750 
 

Valsts zinātnes bāzes un valsts pētījumu programmu  
finansējums 

56 912 

Rēzeknes Augstskolas saņemtie ziedojumi 485 

Saņemtie aizņēmumi no Valsts kases 2 631 884 

KOPĀ 6 824 859 

 
 

 
 

1.attēls. Rēzeknes Augstskolas finansējuma struktūra 2013.gadā, % 
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2.tabula 

 
Rēzeknes Augstskolas ieņēmumu apjoms un struktūra 2011.-2013.gadā  

(bez projektu ieņēmumiem, valsts bāzes finansējuma zinātnei) 
 

Ieņēmumu veids 
Ieņēmumu apmērs (LVL) Izmaiņas 2013./2012. 

2011.gads 2012.gads 2013.gads LVL % 

Dotācija, transferti 
studiju procesa 
nodrošināšanai 

1 346 483 1 347 798 1 347 470 -328 -0,02 

Pašu ieņēmumi  kopā, 
t.sk. 

629 039 546 809 524 358 -22 451 -4,11 

 studiju maksa un 
maksa par izglītības 
pakalpojumiem 

457  905 385747 374300 
 

-35 305 -2,97 

 ieņēmumi no īres 
maksām, telpu 
iznomāšanas un 
viesnīcu 
pakalpojumiem 

57 294 62526 58073 -3 823 -7,12 

 ieņēmumi no RA 
Mūžizglītības centra 
pakalpojumiem 

45 370 26334 20622 -5 712 -21,69 

 ieņēmumi no RA 
izdevniecības 
pakalpojumiem 

32 135 26687 31318 +4 631 +17,35 

 ieņēmumi no 
dalības maksām 
konferencēs un 
publikācijām 

12  771 8110 11967 +3 857 +47,56 

 ieņēmumi no 
reģistrēšanas 
maksām,  izziņām 
un diplomu vākiem 

11  055 9642 9600 -42 -0,44 

 procentu ieņēmumi 
par depozītu 

4 279 21141 1940 -19 201 -90,82 

 finansējums no 
Latvijas Zinātņu 
akadēmijas 
pasākumam 
„Zinātnieku nakts” 

2 481 2310 2228 -82 -3,55 

 drošības nauda   10000 +10 000  

 pārējie ieņēmumi 5 749 4312 4310 -2 -0,05 
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2.attēls. Rēzeknes Augstskolas ieņēmumu dinamika pa gadiem, LVL  

 
 

 
 

3.attēls. Rēzeknes Augstskolas izdevumu struktūra 2013.gadā, % 
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3.tabula 

Rēzeknes Augstskolas 
pamatbudžeta sadalījums un tā izlietojuma struktūra 2013.gadā 

 

Līdzekļu izlietojuma mērķis 
Summa (LVL) Izpilde 

Plāns Fakts % 

Atalgojums un VSOAI maksājumi 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  

 
118 514 

 
118 514 

 
100,00 

Siltumenerģijas, elektroenerģijas, 
ūdens un degvielas iegāde 

 
112 954 

 
112 954 

 
100,00 

KOPĀ: 1 347 470 1 347 470 100,00 

 
 

4.tabula 

Rēzeknes Augstskolas bāzes finansējums zinātnei un zinātnisko grantu, valsts 
pētījumu programmu finansējums 2013.gadā 

 

Nosaukums 
Summa, LVL 

2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 

Bāzes finansējums 17 502 14 197 28695 46 265 

Zinātniskie granti, 
valsts pētījumu programmas ietvaros 
saņemtais finansējums* 

 
 

10 600 

 
 

10 731 

 
 

10 717 

 
 

10 647 

KOPĀ 28 102 24 928 39 412 56 912 

 
 
Bāzes finansējums tika novirzīts augstskolas zinātnisko institūtu pētnieku atalgojuma 
apmaksai. 
2013.gadā Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūts turpināja savu dalību valsts 
pētījumu programmā un saņēma finansējumu no Studiju un zinātnes administrācijas. Šīs 
programmas ietvaros tika realizēts projekts Nr.6 „Reģionālās identitātes Eiropas kontekstā 
6.3” ar kopējo finansējumu 2013.gadā LVL 3447. 
2013.gadā Rēzeknes Augstskolas Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts  
turpināja savu dalību valsts fundamentālajos un lietišķajos pētījumos un saņēma 
finansējumu no Studiju un zinātnes administrācijas. Šīs programmas ietvaros tika realizēts 
projekts „Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo 
pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” ar kopējo finansējumu 2013.gadā LVL 7200. 
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5.tabula 

Rēzeknes Augstskolas realizētie projekti un saņemtais finansējums  
2011.- 2013.gadā 

 

Projekta nosaukums 
2011.gads 2012.gads 2013.gads 

Summa, LVL 

Eiropas sociālā fonda projekti 

 „Atbalsts maģistra studiju programmu 
īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 

79 995 9 088 31428 

„Atbalsts doktora studiju programmu 
īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 

52 821 25 004 41539 

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

9 958 10 977 22893 

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie 
un sociālekonomiskie aspekti Latgales 
reģiona attīstībā” 

292 969 277 357 116968 

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

39 822 5 694 0 

Eiropas reģionālās attīstības fonda projekti 

 „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes 
Augstskola – komercsabiedrībās” 

37 080 14 891 47744 

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

905 261 634 211 1233917 

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

16 864 34 993 81468 

Eiropas komisijas finansētie projekti 

ERASMUS LLP projekts  261 436 259 750 252336 

ERASMUS MUNDUS projekts 15 704 14 759 0 

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

2 935 0 0 

Tempus projekta SuToMa projekts (Nr. 
530561-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR) 

0 0 3213 

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

10 095 10 008 0 
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5.tab.turpin. 
 

Projekta nosaukums 
2011.gads 2012.gads 2013.gads 

Summa, LVL 

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” 

17 893 11 770 0 

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

5 127 0 0 

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

6861  0 6602 

„Evaluation for the Professional 
Development of Adult Educational Staff” 
(EduEval) Grundtvig Multilateral Projects 

0 0 13743 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas projekts 

Energoefektivitātes paaugstināšana 
Rēzeknes Augstskolas ēkās 

138 623 122 627 73 865 

Pārrobežu sadarbības programmas projekti 

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

48 039 149 766 116602 

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

0 79 073 114813 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas līdzfinansētais 
projekts “The Virtual Past is a Keystone for 
the Future of Museums” 

0 0 106426 

Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekts 
„Increasing capacity of local authorities in 
providing e-services in Ida – Virumaa – 
Leningrad oblast cross-border areas” 

0 0 193 

KOPĀ 1 941 483 1 659 968 2 263 750 
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6.tabula 

Rēzeknes Augstskolas realizēto projektu saņemtais finansējums pa gadiem 
 

 Summa, LVL 

2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 

KOPĀ 1 022 632 737 798 3 785 541 1 941 483 1 659 968 2 263 750 

 
Augstskolas 2013.gadā Rēzeknes saņēma ziedojumu Ls 385 (trīs simti astoņdesmit piecu 
latu) apmērā no Rēzeknes Augstskolas studentiem un Ls 100 (viens simts latu) no SEB 
bankas 2.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras 
diskursā” atbalstīšanai. 
 
2013.gadā Rēzeknes Augstskola no Valsts kases ir paņēmusi aizdevumu LVL 2 631 884 
apmērā ERAF projekta „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju 
būvniecība un iekārtu iegāde” (vienošanās Nr.2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/ 
028) realizēšanai. 
 
Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas 2011.gada 31.augusta lēmumu Nr.1 un Augstskolu 
likuma 15.panta pirmo daļu, 21.panta pirmo un otro daļu, Komerclikuma 141. un 
143.pantu, RA Satversmes sapulces 2006.gada 11.aprīlī apstiprinātās „Rēzeknes 
Augstskolas Satversmes” 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 (divi tūkstoši) latu kapitāla daļas, vienas 
daļas nominālvērtība ir LVL 1,00 (viens lats un 00 santīmi). Rēzeknes Augstskolas īpatsvars 
SIA “Vides tehnoloģiju centrs” pamatkapitālā sastāda 100% (simts procentus). Rēzeknes 
Augstskolas SIA “Vides tehnoloģiju centrs” valdes locekļi ir Andris Martinovs un Pēteris 
Grabusts. Saimnieciskā darbība 2013.gadā SIA “Vides tehnoloģiju centrs” nenotika.  
 
Rēzeknes Augstskolas nodibinājums „Latgales Universitātes atbalsta fonds” 2013.gadā ir 
saņēmis ziedojumus Ls 1600 (viens tūkstotis seši simti lati)  apmērā no juridiskām un 
fiziskām personām, t.sk. Rēzeknes Augstskolas absolventiem. Latgales Universitātes 
atbalsta fonds 2013.gadā realizēja Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumu „Atbalsts 
jauniešu brīvprātīgajam darbam”, iesaistot piecus Rēzeknes Augstskolas studentus, kas 
pasākuma ietvaros saņēma Eiropas stipendijas. 
 
SIA “Leinonen Audit” kā revidents atbilstoši 07.10.2013. revīzijas līguma Nr.171/2013 
nosacījumiem veica Rēzeknes Augstskolas konsolidētā 2013.gada pārskata revīziju. 
Revīzijas rezultātā tika saņemts neatkarīgu revidentu atzinums bez iebildēm. 

 

http://www.ru.lv/notikumu_kalendars/35
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