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 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
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Kvalifikācijas prakses kārtība 
 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likumu un Noteikumiem par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. 

2. Kvalifikācijas prakse (turpmāk – Prakse) ir studiju programmas 

neatņemama sastāvdaļa. Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās 

zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstošu kompetenci, apgūt praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas attiecīgās profesijas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt 

kursa darbu vai kvalifikācijas darbu izstrādei nepieciešamos datus un veikt pētniecisko 

darbu. 

3. Norises laiks: noteikts studiju procesa grafikā - 16 KP (kredītpunkti) 640 

stundas, vienā dienā - 8 akadēmiskās stundas pa 45 minūtēm. 

4. Norises vieta: organizācija/uzņēmums/iestāde, kura darbība saistīta ar 

atbilstošās studiju programmas specializācijas jomām. 

5. Juridiskās saistības: trīspusējs līgums starp praktikantu, prakses vietu, 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžu (turpmāk – Koledža). 

6. Praktikanta dokumentācija:  

6.1. līgums par kvalifikācijas praksi;  

6.2. prakses DIENASGRĀMATA (iesniegšana elektroniski prakses vadītājam 

no Koledžas pārbaudei vienu reizi nedēļā un noslēdzoties Prakses daļai – izprintēta, 

parakstīta); 

6.3. pašvērtējums - aizpildīts elektroniski, izprintēts Prakses noslēgumā 

(4.pielikums). 

7. Dokumentācija prakses vietā:  

7.1. līgums par kvalifikācijas praksi,  



2 

 

7.2. praktikanta vērtējums no prakses vietas (3.pielikums),  

7.3. prakses vadītāja prakses vietā aptaujas anketa par kvalifikācijas prakses 

novērtējumu (5.pielikums). 

8. Prakses vadītāja koledžā dokumentācija: 

8.1. Mācību sociālais tīkls Mykoob; 

8.2. Kvalifikācijas prakses programma; 

8.3. Prakses vadītāja Pārskats (elektroniski) (6.pielikums); 

8.4. Prakses vadītāja Atskaite (elektroniski) (7.pielikums). 

 

II. Prakses organizēšana 

9. Prakses uzdevumi tiek noteikti Koledžas direktora apstiprinātā prakses 

programmā. 

10. Praksē students veic Prakses programmā noteiktos Prakses uzdevumus, 

parādot patstāvību, sagatavotību, zināšanas, prasmes un iemaņas, ievēro Latvijas 

Republikas likumdošanu, godīgi pilda savus pienākumus, ievēro prakses vietas iekšējās 

kārtības noteikumus, neizpaužot trešajām personām konfidenciālo informāciju. 

11. Prakses norisi reglamentē Līgums par Koledžas studenta kvalifikācijas 

praksi, ko, savstarpēji vienojoties, paraksta Koledžas direktora vietnieks studiju jomā 

(turpmāk – Vietnieks), Prakses vietas vadītājs un praktikants. 

12. Līgumu par Praksi students iesniedz personīgi Koledžas Studiju daļas 

lietvedībā trīs darba dienas pirms Prakses sākuma. 

13. Prakses vietas studenti izvēlas patstāvīgi. 

14. Koledžas direktors: 

14.1. norīko Prakses vadītājus; 

14.2. norīko studentus uz attiecīgajām Prakses vietām; 

14.3. norīko Prakses aizstāvēšanas novērtēšanas komisiju, kurā ir vismaz 2 

Prakšu vadītāji, nosakot komisijas priekšsēdētāju. 

15. Kvalifikācijas praksi organizē profilējošo katedru vadītāji: 

15.1. organizē Prakses programmu izstrādi; 

15.2. organizē Prakses programmu aktualizēšanu katra studiju gada sākumā; 

15.3. studiju gada sākumā organizē studentu instruēšanu par Prakses norisi un 

tās uzdevumu izpildes prezentēšanu; 

15.4. izstrādā/apkopo ieteikumus Prakses organizācijas un satura aktualizēšanai; 

15.5. nosaka Prakses, Prakses DOKUMENTĀCIJAS iesniegšanas un 

prezentēšanas kalendāros laikus. 

16. Prakses vadītājs (no Koledžas): 



3 

 

16.1. saskaņā ar studiju procesa grafiku instruē studentus par prasībām Prakses 

programmas uzdevumu izpildei, prakses DIENASGRĀMATAS aizpildīšanas kārtību un 

prasībām, Prakses aizstāvēšanu; 

16.2. informē par Prakses DOKUMENTĀCIJAS iesniegšanas termiņiem; 

16.3. konsultē studentus Prakses jautājumos, kas atspoguļojas Mācību sociālajā 

tīklā Mykoob; 

16.4. katru nedēļu izskata elektroniski iesūtīto Prakses programmas uzdevumu 

izpildes atspoguļojumu Prakses DIENASGRĀMATĀ, veic attiecīgus ierakstus prakses 

vadītāja PĀRSKATĀ; 

16.5. iespēju robežās apmeklē praktikantus Prakses vietā, veicot ierakstu 

Prakses vadītāja PĀRSKATĀ; 

16.6. pēc nepieciešamības sazinās ar vadītāju Prakses vietā, veicot ierakstu 

Prakses vadītāja ATSKAITĒ; 

16.7. izskata un novērtē praktikanta Prakses DIENASGRĀMATU; 

16.8. piedalās Prakses uzdevumu izpildes prezentēšanā, vērtēšanā. 

17. Komisijas priekšsēdētājs: 

17.1. veic pienākumus, pamatojoties uz direktora rīkojumu; 

17.2. sagatavo telpu un nepieciešamos tehniskos līdzekļus prezentēšanas 

norisei; 

17.3. vada aizstāvēšanas gaitu, atbild par prakses uzdevumu izpildes kvalitatīvu 

novērtēšanu; 

17.4. vērtējumu protokolus līdz nākamās darba dienas plkst. 17.00 iesniedz 

studiju daļas lietvedībā. 

18. Students - Praktikants: 

18.1. iepazīstas ar Prakses kārtību, Prakses programmu, Praktikanta vērtējuma 

veidlapu, Prakses pašvērtējuma veidlapu, Prakses DIENASGRĀMATAS veidlapu, 

Prakses novērtējuma veidlapu; 

18.2. studiju gada sākumā saņem katedras vadītāja ievadinstruktāžu un prakses 

vadītāja Koledžā pamatinstruktāžu par Prakses norisi un Prakses uzdevumu izpildes 

aizstāvēšanu; 

18.3. pēc ievadinstruktāžas studiju nodaļas lietvedībā drīkst saņemt Līguma par 

kvalifikācijas praksi trīs eksemplārus; 

18.4. vienojas par Prakses vietu; 

18.5. prakses vietas administrāciju iepazīstina ar Prakses Līgumu, Prakses 

programmu, veidlapām - Anketa, Raksturojums, Novērtējums, DIENASGRĀMATA; 

18.6. trīs darba dienas pirms Prakses Studiju daļas lietvedības sekretārei 

iesniedz trīspusēji parakstīto Līgumu (otrais eksemplārs paliek studentam; trešais 

eksemplārs tiek iesniegts Prakses vietā); 
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18.7. Prakses laikā katru nedēļu elektroniski iesniedz Prakses vadītājam 

Koledžā Prakses programmas uzdevumu izpildes atspoguļojumu Prakses 

DIENASGRĀMATĀ nedēļas ietvaros; 

18.8. no Prakses vadītāja Koledžā saņem konsultācijas Prakses programmas 

uzdevumu veiksmīgai izpildei. 

19. Prakses aizstāvēšanas norise: 

19.1. Praktikants, saskaņā ar studiju procesa grafiku, kvalifikācijas prakses 

vadītājam koledžā iesniedz Kvalifikācijas prakses DOKUMENTĀCIJU: 

19.1.1. titullapa (1. pielikums); 

19.1.2. izprintēta un parakstīta Prakses DIENASGRĀMATA pa Prakses daļām 

(2. pielikums); 

19.1.3. praktikanta vērtējums no Prakses vietas (3.pielikums); 

19.1.4. pašvērtējums – elektroniski aizpildīts kvalifikācijas prakses novērtējums 

– studiju daļas lietvede nosūta praktikantam elektroniski e-pastā (4.pielikums); 

19.2. prakses vadītāja uzņēmumā elektroniski aizpildīts kvalifikācijas prakses 

novērtējums (5.pielikums) – studiju daļas lietvede nosūta praktikantam elektroniski e-

pastā; 

19.3. Kvalifikācijas prakses aizstāvēšanas laikā students mutiski atbild uz 

komisijas jautājumiem par Prakses programmas izpildi; 

19.4. Prakses aizstāvēšanu pieņem un novērtē ar koledžas direktora rīkojumu 

apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz divi prakses vadītāji. Komisijas darbu 

vada komisijas priekšsēdētājs. 

 

III. Kvalifikācijas prakses vērtēšana 

20. Prakses programmas uzdevumu izpildes kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar 

Noteikumiem par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu. 

21. Koledžā Praksi vērtē ar vērtējumu “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Nr. 
Novērtējuma 

kritērijs 
Ieskaitīts Neieskaitīts Piezīmes 

1. Prakses programmas 

izpildes pakāpe 

Vairāk par 80% Mazāk par 80 % Prakses vadītājs 

novērtē matemātiski 

un vizuāli 

2. Prakses atskaites 

noformējums 

atbilstoši Koledžā 

izvirzītajām 

prasībām 

Atbilst Neatbilst Prakses vadītājs 

novērtē vizuāli 

3. Prakses 

prezentēšana, spēja 

atbildēt uz komisijas 

uzdotajiem 

jautājumiem 

Stāstījums 

loģisks, 

pārliecinošs, 

atbildes par 

prakses saturu 

Spējīgs atbildēt 

uz daļu no 

jautājumiem, 

nepilnīgi atklāj 

prakses saturu 

Vērtējums tiek 

sniegts, noklausoties 

prezentāciju 
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un norisi tiek 

sniegtas daļēji 

4. Praktikanta 

raksturojums  

(no prakses vietas) 

Novērtējums no 

viduvēji līdz 

izcili 

Ir izteiktas 

piezīmes par 

prakses norisi, 

atzīmēti 

disciplīnas 

pārkāpumi vai 

darba kārtības 

noteikumu 

pārkāpumi 

Tiek izmantots 

praktikanta 

raksturojums, ar 

kuru ir iepazinies 

prakses vadītājs 

5. Prakses atskaites 

iesniegšanas termiņa 

ievērošana 

Ievērots  Netiek ievērots Prakses vadītājs 

fiksē iesniegšanas 

datumu 

 

22. Ja divos novērtējuma kritērijos studentam ir neieskaitīts, tad gala vērtējums 

arī ir neieskaitīts. Studentam par samaksu, kas noteikta koledžas maksas pakalpojumu 

cenrādī, ir tiesības kvalifikācijas praksi kārtot vēlreiz, ja nedēļas laikā novērš kļūdas un 

lūdz atļauju (rakstiski) direktora vietniekam studiju darbā sasaukt vēlreiz Prakses 

komisijas sēdi otrreizējai Prakses prezentēšanai. 

23. Ja praktikanta vērtējuma veidlapā no prakses vietas students tiek raksturots 

negatīvi (vērtējums “Zems” divos un vairāk kritērijos) un students nav izpildījis Prakses 

programmu, tad Prakse netiek ieskaitīta bez iespējas to prezentēt atkārtoti esošajā studiju 

gadā. 

 

IV. Prakses materiālu noformēšana, novērtēšana, glabāšana 

24. Prakses laikā praktikants katru nedēļu nosūta Prakses vadītājam 

programmas uzdevumu izpildes atspoguļojumu Prakses DIENASGRĀMATĀ. 

25. Prakses DOKUMENTĀCIJU noformē atbilstoši Kvalifikācijas prakses 

Kārtībai. 

26.  Prakses DIENASGRĀMATA noformējama datorrakstā pa darba dienām 

saturiski atbilstoši Prakses programmai. 

27. Prakses vadītājs Koledžā no praktikanta saņem Prakses 

DOKUMENTĀCIJU (vismaz trīs darba dienas pirms Prakses uzdevumu izpildes 

prezentēšanas) un pieņem lēmumu par studenta praktikanta pielaišanu/nepielaišanu  

Prakses prezentēšanai. 

28. Prakses aizstāvēšanai sagatavotajai prezentācijai izmantojama elektroniskā 

formātā sagatavotā Koledžas vienotā veidne (8.pielikums). 

29. Prakses novērtēšanas rezultāti tiek atspoguļoti Prakses ieskaites protokolā, 

kuru trīs darba dienu laikā pēc Prakses prezentēšanas komisijas priekšsēdētājs iesniedz 

studiju nodaļas lietvedībā.  

30. Prakses DOKUMENTĀCIJU (DIENASGRĀMATA un pielikumi) prakses 

vadītājs iesniedz studiju daļas lietvedībā trīs darba dienu laikā pēc Prakses prezentēšanas.  
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31. Ja students attaisnotu kavējumu dēļ nespēj izpildīt Prakses programmu, tad 

viņam ir jāiesniedz iesniegums studiju daļas lietvedībā par studiju pārtraukumu un Prakse 

jākārto pēc gada. 

32. Studentu Prakses DOKUMENTĀCIJA Koledžā tiek uzglabāta elektroniski 

piecus gadus. 

33. Prakses aizstāvēšanā tiesīgi piedalīties Studentu pašpārvaldes deleģēts 

pārstāvis un Prakses vietas administrācijas deleģēts pārstāvis, iepriekš to saskaņojot ar 

profilējošās katedras vadītāju. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 01.11.2016. 

iekšējos noteikumus Nr.1.-8/8 “Kvalifikācijas prakses nolikums studentiem”. 

35. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 20.06.2007. 

kārtību Nr.2007/7 “Kvalifikācijas prakšu vērtēšanas kārtība”. 

 

 
Direktore         R. Pole 

 

 

Upeniece 27876977 
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1.pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 

Studiju programma 

Kvalifikācijas prakses dokumentācija 

Uzņēmuma nosaukums 

Prakses nosaukums 

 

 

Kvalifikācijas prakses atskaites autors   

 (paraksts, datums) (vārds; uzvārds; matrikulas Nr.) 

Kvalifikācijas prakses vadītājs prakses 

vietā 
  

 (paraksts, datums) (vārds; uzvārds) 

Kvalifikācijas prakses vadītājs koledžā   

 (paraksts, datums) (zinātniskais grāds; vārds; uzvārds) 

Prakses norises laiks (dd.mm.gggg.) no līdz 



 

Praktikanta paraksts  Prakses vadītāja prakses vietā paraksts  

 

2.pielikums 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES DIENASGRĀMATA 

UZDEVUMS 

(Uzdevuma  nosaukums atbilstoši kvalifikācijas prakses programmai, norādot kopējo uzdevuma veikšanai pavadīto akadēmisko (45 min) stundu skaitu) 

 

Datums 

(dd.mm.gggg.) 
Stundu 
skaits 

Veikto prakses uzdevumu apraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Kopā 640 stundas



 

 

3.pielikums  

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 

PRAKTIKANTA VĒRTĒJUMS 

(pēc kvalifikācijas prakses) 

 

Praktikants (students) ____________________________________________ grupa __________        
      (vārds, uzvārds) 
Studiju programma: 

 Grāmatvedība un finanses 

 Mārketings un inovācijas 

 Komercdarbība 

 Namu pārvaldīšana 

 Programmēšana un datortīklu administrēšana 

 

Kvalifikācijas prakses nosaukums __________________________________________________ 

 

Prakses laiks prakses vietā no ____________________ līdz _____________________________ 

 

Prakses vieta, tālrunis, e - pasts ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Praktikanta – vērtējums 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji 
Apguves līmenis 

Augsts Optimāls Vidējs Zems 

1. Zināšanu līmenis specialitātē 

 

    

2. Mācīšanās, pašizziņa, pašiniciatīva 

 

    

3. Izpratne par veicamo darbu, profesiju 

 

    

4. Atbildības sajūta 

 

    

5. Komunikācija un sadarbība 

 

    

6. Digitālā kompetence 

 

    

7. Uzņēmuma iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošana 

    

8. Profesionālās ētikas normu 

ievērošana 

    

 

Prakses vadītājs (prakses vietā) 

 

_____________________________________________________________________________ 

            (ieņemamais amats)                            (vārds, uzvārds)                     (paraksts)                            (dd.mm.gggg.) 
Z.v.  

 

 

Prakses vadītājs (Jēkabpils Agrobiznesa koledžā) 

 

_____________________________________________________________________________ 

             (ieņemamais amats)                      (vārds, uzvārds)                (paraksts)                      (dd.mm.gggg.)



 

 

4.pielikums  

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 
Kvalifikācijas prakses PAŠVĒRTĒJUMS  

(aizpilda PRAKTIKANTS) 
 

Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, kuri palīdzēs izvērtēt un pilnveidot 

Kvalifikācijas prakses un studiju programmu. Anketu aizpildīt elektroniski un izdruku 

pievienot prakses atskaitei. 
 

1. Vai kvalifikācijas praksei paredzēto laiku (ievērojot prakses vietas iekšējās kārtības 

noteikumus, darba laiku, darba vietu) Jūs atradāties prakses vietā?  
 jā  

 nē, jo       

 cits, jo       

 

2. Vai prakses vietā varējāt izpildīt prakses uzdevumus? (atbildi lūdzam pamatot) 
 jā  

 daļēji, jo       

 

3. Vai prakses laikā pildījāt tikai prakses programmas uzdevumus (atbildi lūdzam pamatot) 
 jā 

 veicu arī citus ar prakses programmu saistītus darbus pēc prakses vadītāja uzņēmumā 

norādījumiem? (kādus?)       

 

4. Vai teorētiskās zināšanas bija pietiekošas, lai izpildītu prakses programmu? 
 jā 

 daļēji, jo       

 nē, jo       

 

5. Vai koledžā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas atbilda prakses 

vietas prasībām? 
 jā  

 nē, jo       

 

6. Kādos jautājumos koledžai jāsniedz plašākas vai padziļinātākas zināšanas?  
      

7. Ieteikumi un priekšlikumi Kvalifikācijas prakses programmas jautājumos. 
      

8. Vai prakses vietā kontaktēšanās ar prakses un uzņēmuma vadību sagādāja problēmas? 

Kādas?  
      

 

 

Paldies par atsaucību! 
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5.pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 
Kvalifikācijas prakses novērtējums  

(aizpilda prakses vadītājs prakses vietā) 
 

Cienījamo prakses vadītāj! 

 Lūdzam Jūs atbildēt uz jautājumiem, kuri palīdzēs izvērtēt un pilnveidot Kvalifikācijas 

prakses programmu. Anketu aizpildīt elektroniski un izdruku nodot praktikantam 

pievienošanai prakses atskaitei. 
 

Praktikants studē izglītības programmā 
 Grāmatvedība un finanses 

 Komercdarbība 

 Namu pārvaldīšana 

 Programmēšana un datortīklu administrēšana 

 Mārketings un inovācijas 

 

1. Prakses vietas uzņēmuma darbības sfēra 
 mežizstrāde 

 būvniecība 

 pārtikas ražošanas uzņēmums 

 tirdzniecība 

 grāmatvedības pakalpojumi 

 pašvaldība 

 transporta pakalpojumi 

 tūrisms 

 lauksaimniecība 

 kredītiestādes 

 cits       

 

2. Vai praktikantam prakses vietā bija iespējams izpildīt prakses programmu?  

 jā  

 nē, jo       

 daļēji, jo       

 

3. Vai prakses programmā ietvertie uzdevumi atbilst nozares speciālistam nepieciešamajai 

kvalifikācijai?  
 jā 

 nē, jo       

 daļēji, jo       

 

4. Vai koledžā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas atbilst/ ir 

pietiekamas Jūsu uzņēmuma prasībām?  
 jā 

 nē, jo       

 daļēji, jo       

 

5. Ieteikumi prakses programmas papildināšanai (atbildi lūdzam pamatot). 
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6. No prakses programmas izslēdzamie jautājumi (atbildi lūdzam pamatot).  
      

 

7. Kādos ar konkrēto specialitāti saistītajos jautājumos koledžai jāsniedz plašākas vai 

padziļinātākas zināšanas (atbildi lūdzam pamatot)? 
      

 

10. Kāds Jums radās iespaids par praktikantu/-iem? 
      

 

Paldies par atsaucību! 

 


