
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

JĒKABPILS  AGROBIZNESA  KOLEDŽA 
Reģistrācijas Nr.1047003153, Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201  

Tālrunis 65231726, tālrunis/fakss 65231917, e-pasts koledza@jak.lv, www.jak.lv 

   

 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  

 Jēkabpilī  
   

29.10.2019.           Nr.1.-9/23 

 

Profesionālās vidējās izglītības nodaļa 
 

Mācību procesa organizācijas, norises un noslēguma kārtība 
 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Izstrādāts saskaņā ar LR Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, 

Profesionālās izglītības likumu un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. 

2. Iekšējie noteikumi ir pamatdokuments, kas nosaka mācību procesa 

organizāciju, norisi un noslēgumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – koledža) 

profesionālās vidējās izglītības nodaļas (turpmāk – PVIN) īstenotajās izglītības 

programmās. 

3. Mācību darba organizēšanas pamats ir ar Izglītības un zinātnes ministriju 

saskaņotās un koledžas direktora apstiprinātās izglītības programmas. 

4. Mācību procesu veido teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības patstāvīgie 

darbi, individuālās konsultācijas, mācību prakse, kvalifikācijas prakse. 

 

II. Mācību saturs 

5. Mācību saturu nosaka izglītības programma. Izglītības programma ir veidota 

atbilstoši Valsts izglītības standartam, Valsts profesionālās izglītības standartam un 

nozaru kvalifikācijas sistēmas prasībām. 

6. Par izglītības programmas saturu un tās īstenošanu ir atbildīgs direktora 

vietnieks PVIN darbā.  

7. Izglītības programma nosaka apgūstamos mācību priekšmetus, to apjomu 

stundās, sadalījumu pa mācību gadiem un semestriem, pārbaudījumus, kā arī prakses 

apjomu un mācību procesa noslēguma pārbaudījumus. 

8. Mācību priekšmetu saturu nosaka profesiju un mācību priekšmetu standarti, un 

atbilstoši tiem izveidotās mācību priekšmetu programmas. 
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9. Mācību priekšmeti sadalīti vispārizglītojošos mācību un profesionālās 

izglītības mācību priekšmetos. 

10. Mācību saturu nosaka arī mācību un kvalifikācijas prakšu programmas, 

patstāvīgo darbu uzdevumi u.c. dokumenti. 

 

III. Mācību procesa organizācija 

11. Mācību gada ilgumu, tā sākumu un beigas, sadalījumu semestros, brīvdienu, 

prakšu un eksāmenu nedēļu skaitu nosaka Mācību procesa grafiks. 

12. Mācību semestrī plānoto mācību nodarbību norises laiku un vietu nosaka 

Nodarbību saraksts. Nodarbību sarakstā tiek plānotas tikai kontaktstundas. 

13. Semestrī paredzēto pedagoga konsultāciju dienas un laiku nosaka Pedagogu 

konsultāciju grafiks. 

14. Eksāmenu sesijā paredzēto eksāmenu norises laiku un vietu nosaka Eksāmenu 

grafiks. 

 

IV. Mācību ekskursijas organizācija 

15. Par dalību mācību ekskursijā trīs darba dienas pirms izbraukuma kursa 

audzinātājs, mācību priekšmeta vai prakses skolotājs iesniedz iesniegumu ar lūgumu 

norīkot izglītojamos mācību ekskursijā, kurā norāda ekskursijas maršrutu, ilgumu, 

dalībnieku sarakstu, kursu. 

16. Iesniegums tiek saskaņots ar direktora vietnieku PVIN darbā, stundu plānotāju 

un direktoru.  

17. Dienu pirms mācību ekskursijas atbildīgā persona precizē dalībnieku skaitu 

rīkojuma sagatavošanai.  

18. Pirms došanās mācību ekskursijā saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

24.novembra noteikumiem Nr.1338 “Kartība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” saimniecības struktūrvienības vadītājs 

instruē audzēkņus par drošību brauciena laikā. 

 

V. Mācību priekšmetu noslēguma pārbaudījumi 

19. Mācību priekšmetu noslēguma pārbaudījumi ir eksāmeni, kuru jautājumi 

aptver visu mācību priekšmeta vielu, un kurā izglītojamā zināšanas, prasmes un iemaņas 

vērtē 10 ballu sistēmā. 

20. Rakstiskais eksāmens notiek vienlaikus visai grupai. Rakstu darbu izpildes 

ilgums ir līdz piecām astronomiskām stundām. Visus rakstu darbus izglītojamie izpilda 

uz pedagoga izsniegta papīra ar spiedoga atzīmi. 

21. Eksāmenu laikā izglītojamie var izmantot mācību priekšmetu pedagogu 

atļautos uzskates līdzekļus (tabulas, rokasgrāmatas, normatīvos aktus, u.c.). 

22. Pedagogam izpildītie eksāmena darbi jāizlabo vienas darba dienas laikā pēc 

eksāmena.  
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23. Pēc mācību priekšmeta pedagoga ieskatiem, no eksāmena var atbrīvot 

izglītojamos, kuru zināšanas mācību priekšmeta apguves laikā novērtētas ar 8; 9 vai 10 

ballēm. Galīgo vērtējumu šiem izglītojamajiem izliek, vadoties pēc semestrī(os) 

iegūtajiem vērtējumiem. 

24. Atļauju izglītojamajam kārtot eksāmenu dod mācību priekšmeta pedagogs, ja 

izglītojamais ir ieguvis vērtējumu vismaz 1 balli (ļoti, ļoti vāji) 

25. Eksāmenu saturu un vērtēšanas kritērijus sagatavo atbilstošo mācību 

priekšmetu pedagogi, izskata mācību priekšmetu metodiskās komisijās un apstiprina 

koledžas direktora vietnieks PVIN darbā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms eksāmenu 

sesijas sākuma. 

26. Ar koledžas direktora vietnieka PVIN darbā apstiprinātu sesijas grafiku 

izglītojamos un pedagogus iepazīstina ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksāmenu sesijas 

sākuma. Starp eksāmeniem paredz ne mazāk kā divas dienas. Pirms eksāmena attiecīgajā 

mācību priekšmetā paredz konsultācijas.  

27. Pēc izglītības programmas apgūšanas izglītojamie kārto centralizēto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Tā sekmīgas nokārtošanas rezultātā tiek piešķirta 

attiecīga kvalifikācija. 

28. Noslēguma pārbaudījums ir arī kvalifikācijas prakses atskaites aizstāvēšana. 

29. Katra semestra beigās visos mācību priekšmetos pedagogi izliek semestra 

vērtējumus. 

30. Katra mācību gada beigās visos mācību priekšmetos pedagogi izliek mācību 

gada vērtējumus. 

31. Izglītojamā zināšanas un prasmes novērtē un galīgos vērtējumus nosaka 

atbilstoši koledžas PVIN iekšējiem noteikumiem par izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanu. 

32. Pedagogam līdz semestra beigām direktora vietniekam PVIN darbā ir 

jāiesniedz „Eksaminācijas saraksts” (1.pielikums) un „Eksāmena rezultātu analīze” 

(2.pielikums). 

33. Izglītojamā neierašanās gadījumā mācību sociālajā tīklā „Mykoob” ieraksta – 

nv (nav vērtējuma), un viņam pedagogs nosaka citu eksāmena laiku. 

34. Ja pedagogs konstatē, ka izglītojamā eksāmena darbs ir plaģiāts un/vai viņš 

pārbaudījuma laikā izmanto neatļautus materiālus vai informāciju, tad eksāmens ir 

jāpārkārto. 

 

VI. Apelācijas kartība 

35. Ja izglītojamais apstrīd saņemtā vērtējuma objektivitāti un pretendē uz 

augstāku vērtējumu, tad viņam piecu darba dienu laikā koledžas direktoram ir jāiesniedz 

rakstiska motivēta apelācija. 

36. Direktors ar rīkojumu izveido atkārtotu eksāmena komisiju trīs cilvēku 

sastāvā. Komisijas sastāvā iekļauj eksāmena priekšmeta pedagogu, izglītības metodiķi un 

direktora vietnieku PVIN darbā. Apelācijas komisija atkārtoti izvērtē izglītojamā 
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rakstiskā pārbaudījuma darbu vai atkārtoti pieņem mutisko pārbaudījumu. Komisijas 

vērtējums nav apstrīdams.  

 

VII. Mācību prakse 

37. Mācību prakses organizēšanu un norisi reglamentē atbilstoši koledžas PVIN 

iekšējie noteikumi par mācību praksēm. 

 

VIII. Kvalifikācijas prakse 

38. Kvalifikācijas prakses organizēšanu un norisi reglamentē atbilstoši koledžas 

PVIN iekšējie noteikumi par kvalifikācijas praksēm. 

 

IX. Patstāvīgie darbi 

39. Patstāvīgo darbu organizēšanu un norisi reglamentē atbilstoši koledžas PVIN 

iekšējie noteikumi par patstāvīgajiem darbiem. 

 

X. Ieskaitīšana nākamajā kursā 

40. Lai izglītojamo ieskaitītu nākamajā kursā, viņam mācību gadā visos mācību 

priekšmetos jābūt iegūtam vērtējumam ballēs izliktajos gada un galīgajos vērtējumos, 

ja mācību priekšmets ir beidzies. Par pārcelšanu lemj pedagoģiskā padome. 

41. Ja izglītojamajam nav vērtējumu kādā mācību priekšmetā, mācību praksē, 

pedagoģiskā padome līdz 30.augustam nosaka pēcpārbaudījumu, kura nokārtošana ar 

vērtējumu ballēs ir nosacījums pārcelšanai nākamajā kursā. 

42. Nākamajā kursā izglītojamos ieskaita ar koledžas direktora rīkojumu līdz 

1.septembrim. 

 

XI. Izglītības programmu maiņa 

43. Ja izglītojamais vēlas pāriet no vienas izglītības programmas citā, tad viņš 

raksta direktoram adresētu iesniegumu, kuru saskaņo ar direktora vietnieku PVIN darbā. 

Tiek veikta mācību priekšmetu salīdzināšana, un ar izglītojamo tiek noslēgts vienošanās 

protokols, kurā tiek atrunāti mācību priekšmeti, kuri ir jānokārto protokolā atrunātajā 

laikā. Izglītojamais tiek ieskaitīts jaunajā izglītības programmā ar direktora rīkojumu. 

44. Ja izglītojamais vēlas pārnākt mācīties PVIN no citas izglītības iestādes, tad 

viņš raksta direktoram adresētu iesniegumu, kuru saskaņo ar direktora vietnieku PVIN 

darbā. Tiek veikta mācību priekšmetu salīdzināšana, un ar izglītojamo tiek noslēgts 

vienošanās protokols, kurā tiek atrunāti mācību priekšmeti, kuri ir jānokārto protokolā 

atrunātajā laikā. Izglītojamais tiek ieskaitīts koledžas izglītojamo skaitā ar direktora 

rīkojumu. 

 

XII. Mācību parādi 

45. Izglītības programmā vai priekšmetu programmā ieplānotie pārbaudījumi, kas 
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nav nokārtoti tiem paredzētajā laikā – nodarbību laikā, eksāmenu grafikā noteiktajā vai 

pedagoga noteiktajā laikā, ir mācību parādi. 

46. Lai nokārtotu mācību parādu, izglītojamajam: 

46.1. jāvienojas ar pedagogu par prasībām, kas jāizpilda, lai varētu kārtot 

pārbaudījumu; 

46.2. jāvienojas ar pedagogu par pārbaudījuma laiku; 

46.3. ja izglītojamais pārbaudījumu arī atkārtoti nenokārto, tad trešo reizi 

pārbaudījums jākārto koledžas direktora norīkotas trīs cilvēku komisijas klātbūtnē. Ja arī 

šoreiz izglītojamais nenokārto eksāmenu, tad viņu atskaita no PVIN. 

 

XIII. Noslēguma pārbaudījumi 

47. Izglītojamais, kurš ir saņēmis galīgo vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par 4 – 

„gandrīz viduvēji” vai „ieskaitīts” visos programmas mācību priekšmetos vai moduļos, 

mācību praksēs un kvalifikācijas praksē; ir nokārtojis profesionālās vidējās izglītības 

programmas valsts noslēguma pārbaudījumus – eksāmenus mācību priekšmetos, saņēmis 

tajos vērtējumu un nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmis tajā 

vērtējumu – ne zemāku par 5 – „viduvēji” – saņem diplomu par trešā kvalifikācijas 

līmeņa profesijas iegūšanu. 

48. Izglītojamais, kurš ir saņēmis galīgo vērtējumu visos programmas mācību 

priekšmetos un moduļos, mācību un kvalifikācijas praksē; ir nokārtojis profesionālās 

vidējās izglītības programmas valsts noslēguma pārbaudījumus – eksāmenu, saņēmis tajā 

vērtējumu – ne zemāku par 5 ballēm – ir daļēji apguvis programmu un saņem 

kvalifikācijas apliecību. 

49. Ja izglītojamais profesionālās kvalifikācijas eksāmenā ir ieguvis vērtējumu – 

zemāku par 5 ballēm, tad atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos termiņos 

viņš drīkst atkārtoti kārtot kvalifikācijas eksāmenu, rīkojoties sekojoši: 

49.1. absolvents raksta koledžas direktoram adresētu iesniegumu (Koledžas 

sagatavota veidlapa); 

49.2. koledžas direktors izdod rīkojumu par atļauju kārtot atkārtotu profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu; 

49.3. koledžas direktors organizē atkārtotu profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu, kas ir maksas pakalpojums. Absolvents veic samaksu par eksāmenu saskaņā 

ar koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Naudas pārskaitījuma dokumentu absolvents 

uzrāda direktora vietniekam PVIN darbā. 

50. Ja absolvents atkārtotajā kvalifikācijas eksāmenā iegūst vērtējumu, augstāku 

par 5 ballēm, viņam tiek izsniegts diploms par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu. 

51. Absolvents saņem izziņu par mācību kursa noklausīšanos, ja: 

51.1. profesionālās kvalifikācijas eksāmenā ieguvis vērtējumu zemāku par 5 

ballēm; 

51.2. nav saņēmis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem, mācību praksē vai 

kvalifikācijas praksē. Pie profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanas viņš netiek 

pielaists. 
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52. Absolventiem, kuri netiek pielaisti kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, ir 

tiesības divu gadu laikā eksternāta kārtībā apgūt attiecīgās izglītības programmas 

praktisko daļu, nepieciešamos mācību priekšmetus, saņemt tajos galīgo vērtējumu. Pēc šo 

prasību izpildes, absolventam ir tiesības kārtot eksāmenu kopā ar kārtējo grupu analogā 

profesijā. 

53. Ja absolvents, saskaņā ar šo noteikumu 48.punktu, ir ieguvis kvalifikācijas 

apliecību, tad viņam ir tiesības divu gadu laikā izpildīt 47.punktā izvirzītās prasības: 

uzlabot vērtējumus mācību priekšmetos: 

53.1. absolvents raksta koledžas direktoram adresētu iesniegumu (Koledžas 

sagatavota veidlapa); 

53.2. Koledžas direktors izdod rīkojumu par atļauju uzlabot vērtējumus 

konkrētajos mācību priekšmetos; 

53.3. par katru mācību priekšmetu, kura galīgo vērtējumu absolvents vēlas 

uzlabot, samaksā noteikto izcenojumu saskaņā ar koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. 

Naudas pārskaitījuma dokumentu absolvents uzrāda mācību priekšmeta pedagogam; 

53.4. ja galīgā vērtējuma uzlabošanai nepieciešami pārbaudes darbi vai papildus 

konsultācijas, tad absolvents, iepriekš vienojoties ar mācību priekšmeta pedagogu, veic 

samaksu (konsultāciju stundas) saskaņā ar koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. 

Naudas pārskaitījuma dokumentu absolvents uzrāda mācību priekšmeta pedagogam. 

54. Kad absolvents ir uzlabojis mācību priekšmetu vērtējumus, līdz to līmeņi 

atbilst 47. punktā noteiktajām prasībām, tiek veiktas korekcijas sekmju kopsavilkumā un 

sekmju izrakstā, un viņam tiek izsniegts diploms. 

55. Par profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizēšanu un norisi ir atbildīgs 

koledžas direktors. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi, saturu un vērtēšanu 

reglamentē Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Izglītības satura centra izdotie 

normatīvie akti. 

 

XIV. Atbrīvošana no valsts pārbaudījumiem vispārējā izglītībā 

56. Lai saņemtu atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem, pilngadīgais 

izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis, ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas, iesniedz koledžas direktoram 

adresētu iesniegumu, kam pievienots ģimenes ārsta izsniegts izraksts ar ieteikumu 

atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem. 

57. Izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo, pamatojoties uz koledžas 

direktora lēmumu, kas tiek pieņemts piecu darba dienu laikā no 56.punktā noteikto 

dokumentu saņemšanas dienas. 

58. Ja izglītojamais saslimis pēc 56.punktā norādītā dokumentu iesniegšanas 

termiņa vai valsts pārbaudījumu norises laikā, attiecīgie dokumenti tiek iesniegti 

nekavējoties un koledžas direktora lēmums tiek pieņemts vienas darba dienas laikā no 

dokumentu saņemšanas dienas. 

59. Ģimenes ārsta izrakstu koledža glabā, kamēr tas ir nepieciešams šajā nodaļā 

noteikto pienākumu izpildei, bet ne ilgāk kā gadu pēc izrakstā norādītā termiņa beigām, 

uz kādu izglītojamais ir atbrīvojams no valsts pārbaudījumiem. 
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XIV. Noslēguma jautājums 

60. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas Profesionālās vidējās 

izglītības nodaļas 2018.gada 5.decembra iekšējie noteikumi Nr.1.-9/32 „Mācību procesa 

organizācijas, norises un noslēguma kārtība”. 

 

 

Direktore         R.Pole 

 

 

Pastare 65231726 


