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 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  

 Jēkabpilī  
   

27.12.2018.           Nr.1.-9/36 

 

Profesionālās vidējās izglītības nodaļa 

 

Darba vidē balstītu mācību organizēšana un īstenošana 
 

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības  

likuma 7.panta 15.punktu, 

Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.484  

"Kārtība, kādā organizē un īsteno  

darba vidē balstītas mācības" 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - koledža) iekšējie noteikumi par 

darba vidē balstītu mācību organizēšanu un īstenošanu (turpmāk - Kārtība) nosaka, kā 

koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā (turpmāk - PVIN) tiek organizētas un 

īstenotas darba vidē balstītas (turpmāk – DVB) mācības izglītojamam, kurš pie 

komersanta, iestādē, biedrībā, nodibinājumā, pie fiziskas personas, kura reģistrēta kā 

saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālā uzņēmumā, tai skaitā zemnieku vai 

zvejnieku saimniecībā, un pie citiem saimnieciskās darbības veicējiem (turpmāk - 

uzņēmums) īsteno individuālu darba vidē balstītu mācību plānu (turpmāk - individuālais 

plāns) atbilstoši licencētai profesionālās izglītības programmai, kuras apguves rezultātā 

iegūstama profesionālā kvalifikācija. 

2. Kārtības mērķis - sekot, lai izglītojamais DVB mācību ietvaros apgūst 

izglītības programmas profesionālā satura teoriju un praksi koledžā un uzņēmumā 

atbilstoši individuālajam plānam, ievērojot DVB mācību profesionālās izglītības ieguves 

formai atbilstošas izglītības programmas īstenošanas plānu. 

3. Kārtība ir saistoša koledžas PVIN izglītojamajiem, gan nepilngadīgām, gan 

pilngadīgām personām, kuri īsteno DVB mācības, administrācijai un pedagoģiskajam 

personālam.  

 

II. Nepieciešamā dokumentācija darba vidē balstītām mācībām 

4. Lai organizētu DVB mācības, koledžas PVIN papildus dokumentācijai, kas 

obligāta pedagoģiskā procesa kvalifikācijas ieguves organizēšanai, ir nepieciešami šādi 

dokumenti (turpmāk - mācību dokumenti): 
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4.1. trīspusīgs līgums par DVB mācību nodrošināšanu (turpmāk - mācību 

līgums), kurā paredzēta kārtība, kādā veicami grozījumi līgumā un izbeidzama līguma 

darbība, koledžas PVIN, uzņēmuma un izglītojamā pienākumi un tiesības; 

4.2. individuālais mācību plāns, kurā noteikts DVB mācību ietvaros īstenotās 

mācību priekšmeta programmas saturs un apjoms, atbilstoši izglītības programmas 

mācību plānam.  

 

III. Kārtība, kādā koledža organizē darba vidē balstītās mācības 

5. Projekta vadītājs: 

5.1. noskaidro uzņēmumus, kuri atbilst DVB mācību īstenošanai; 

5.2. pieprasa atzinumu nozaru ekspertu padomei par uzņēmumu atbilstību DVB 

mācību īstenošanai; 

5.3. sagatavo DVB mācību īstenošanas grafiku; 

5.4. aizpilda dalībnieku sarakstu; 

5.5. sagatavo DVB mācību līgumus un apliecinājumus par dalību ESF projekta 

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 

praksēs uzņēmumos” (turpmāk – projekts); 

5.6. sagatavo personāla darba laika uzskaites tabulu – atlīdzības aprēķina 

veidlapu; 

5.7. salīdzina un apstiprina DVB mācību stundu uzskaites veidlapu un atbalsta 

finansējuma aprēķinu; 

5.8. sagatavo atskaiti par projekta īstenošanā faktiski iztērētajiem līdzekļiem; 

5.9. sagatavo rīkojumus par faktisko un mainīgo izdevumu kompensēšanu; 

5.10. sagatavo finansēšanas plānu projekta īstenošanai. 

6. Izglītības metodiķis: 

6.1. apkopo nepieciešamo informāciju mācību līgumu sagatavošanai;  

6.2. uzdod mācību priekšmetu pedagogiem, kuriem plānotas DVB mācības, 

sagatavot un iesniegt 4.2.punktā minētos individuālos mācību plānus un tos apkopo; 

6.3. koordinē DVB mācību īstenošanu koledžā un uzņēmumā; 

6.4. nodrošina metodisko atbalstu DVB mācību vadītājam uzņēmumā, kurš vada 

izglītojamā individuālā mācību plāna īstenošanu; 

6.5. DVB mācību noslēgumā pārbauda un uzglabā iesniegtos DVB mācību 

dokumentus. 

7. Mācību priekšmeta pedagogs: 

7.1. izstrādā individuālos mācību plānus un iesniedz izglītības metodiķim; 

7.2. iepazīstina izglītojamos ar izstrādāto individuālo mācību plāna mērķi, 

uzdevumiem, saturu, izpildes nosacījumiem un izglītojamā mācību sasniegumu 

vērtēšanas pamatprincipiem; 
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7.3. seko individuālā mācību plānu izpildei un sniedz vērtējumu atbilstoši 

koledžas iekšējai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai; 

7.4. DVB mācību noslēgumā, pedagogs izglītojamā iegūtos vērtējumus no 

individuālā mācību plāna ievada mācību sociālajā tīklā Mykoob, atbilstoši koledžas 

PVIN mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas un Izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībās noteiktajām prasībām. 

8. Izglītojamā DVB mācību vadītājs uzņēmumā: 

8.1. pārbauda mācību līgumus, individuālos mācību plānus, seko to izpildei; 

8.2. nodrošina izglītojamos ar individuālajā mācību plānā paredzētajiem mācību 

līdzekļiem; 

8.3. sniedz zināšanas, prasmes kompetences atbilstoši individuālā mācību plānā 

paredzētajam saturam; 

8.4. novērtē individuālajā mācību plānā izglītojamā zināšanas, prasmes un 

iemaņas, atbilstoši koledžas izstrādātajai vērtēšanas kārtībai; 

8.5. DVB mācību noslēgumā apkopo un iesniedz izglītības metodiķim izpildītos 

individuālos mācību plānus un DVB mācību stundu apmeklējuma uzskaiti. 

9. Izglītojamā pienākumi darba vidē balstīto apmācību īstenošanas plāna 

ietvaros: 

9.1. iepazīstas ar mācību dokumentiem, ko mācību līgumā apliecina ar savu 

parakstu; 

9.2. izpilda individuālajā mācību plānā un mācību līgumā noteiktos uzdevumus; 

9.3. aizpilda DVB mācību individuālā plāna izpildes dienasgrāmatu – atskaiti. 

 
 

Direktore         R.Pole 
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