
 ____________________________________________________________________________________________Iekšējā kvalitātes vadības sistēma ________ 

 

                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana 

1.solis - IDENTIFICĒŠANA 

2.solis - 

DOKUMENTĒŠANA. 

 

 

Īstenošana 

3.solis - VĒRTĒJUMS 

4.solis - IZSNIEGŠANA 

Pārraudzība Rīcība 

  

1.solis – IDENTIFICĒŠANA 
 

Pretendenti 1. Informācijas iegūšana 

www.jak.lv  

2. Informācijas iegūšana, 

sazinoties ar Koledžu. 

1. Konsultēšanās ar Konsultantu: 

1) par procesu un prasībām; 

2) par dokumentiem, kas jāsagatavo, lai 

pierādītu sasniegtos rezultātus; 

3) kā pareizi atlasīt un sagatavot 

dokumentus; 

4) par vērtēšanas procesu; 

5) par iespējamiem rezultātiem. 

 

  

Procesu virziens PAMATDARBĪBA 

Atbildīgais Katedras vadītājs 

Process Ārpus formālajā izglītībā apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto 

studiju rezultātu atzīšana. 
 

Īpašnieks Komisijas vadītājs. 

Dokuments “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas nolikums.” 

 

http://www.jak.lv/


                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana 

1.solis - IDENTIFICĒŠANA 

2.solis - 

DOKUMENTĒŠANA. 

 

 

Īstenošana 

3.solis - VĒRTĒJUMS 

4.solis - IZSNIEGŠANA 

Pārraudzība Rīcība 

Konsultants 1. Iepazīšanās ar iekšējo 

normatīvo regulējumu. 

2. Iepazīšanās ar direktora 

rīkojumu par 

Konsultanta pienākumu 

veikšanu. 

3. Pilnīga izpratnes 

radīšana par: 

1) procesu, 

2) prasībām, 

3) saturu. 

4. Pretendenta konsultēšana: 

1) par procesu un prasībām; 

2) par dokumentiem, kas jāsagatavo, lai 

pierādītu sasniegtos rezultātus; 

3) kā pareizi atlasīt un sagatavot 

dokumentus; 

4) par vērtēšanas procesu; 

5) par iespējamiem rezultātiem. 

 

  

 

2.solis – DOKUMENTĒŠANA 
 

Pretendents 1. Pilnīga informācijas un 

izpratnes iegūšana par: 

1) procesu, 

2) prasībām, 

3) saturu. 

1. Studiju rezultātu uzskaitīšana. 

2. Pierādījumu meklēšana. 

3. Pierādījumu sakārtošana. 

4. Iesnieguma ar pielikumiem 

iesniegšana Koledžā (kopiju 

iesniegšana, oriģinālu uzrādīšana) 

5. Maksājuma veikšana (saskaņā ar 

Koledžas maksas pakalpojumu 

cenrādi) par procesu (maksājums par 

papildpārbaudījumu tiks veikts vēlāk, 

ja komisija pieņems lēmumu par 

papildpārbaudījuma kārtošanas 

nepieciešamību). 

 

 

  



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana 

1.solis - IDENTIFICĒŠANA 

2.solis - 

DOKUMENTĒŠANA. 

 

 

Īstenošana 

3.solis - VĒRTĒJUMS 

4.solis - IZSNIEGŠANA 

Pārraudzība Rīcība 

Konsultants 1. Pārliecināšanās par 

procesa izpratni no 

pretendenta puses. 

1. Veidu norādīšana, kādos var pierādīt 

un dokumentēt sasniegtos studiju 

rezultātus. 

2. Izpratnes radīšana par pietiekamu un 

derīgu pierādījumu. 

3. Norādīšana pretendentam par atlasīto 

studiju rezultātu atbilstību prasībām. 

4. Sagatavoto dokumentu atzīšana 

gatavībai iesniegt Koledžā.  

 

  

Direktora 

vietnieks studiju 

jomā 

 1. Informācijas nosūtīšana Komisijai par 

iespējamu novērtēšanas procesu. 

Informācijas 

apkopošana 

par procesa 

gaitu. 

 

Komisija  1. Informācijas saņemšana no direktora 

vietnieka studiju jomā par iespējamu 

novērtēšanas procesu. 

  

 

3.solis – VĒRTĒJUMS 
 

Komisija 1. Attiecīgas studiju 

programmas un 

studiju kursu studiju 

rezultātu pārzināšana. 

2. Studiju programmas 

novērtēšanas metožu, 

kritēriju pārzināšana. 

3. Komisijas sēdes 

izziņošana. 

4. Piesaistīto personu 

1. Pretendenta iesnieguma ar tam 

pievienotajiem dokumentiem 

izskatīšana. 

2. Sadarbošanās ar konsultantu. 

3. Sadarbošanās ar piesaistītajiem 

ekspertiem (pēc nepieciešamības). 

4. Sadarbošanās ar Koledžas 

vispārējo/akadēmisko personālu (pēc 

nepieciešamības). 

5. Pārbaudījumu noteikšana (pēc 

  



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana 

1.solis - IDENTIFICĒŠANA 

2.solis - 

DOKUMENTĒŠANA. 

 

 

Īstenošana 

3.solis - VĒRTĒJUMS 

4.solis - IZSNIEGŠANA 

Pārraudzība Rīcība 

uzaicināšana.  

5. Nepieciešamās 

dokumentācijas 

sagatavošana (studiju 

daļas lietvedības 

sekretāre). 

nepieciešamības). 

6. Veiktā pārbaudījuma novērtēšana. 

7. Piesaistīto pušu darbību izpildes 

nodrošināšana. 

8. Lēmuma sagatavošana. 

9. Sēžu protokolēšana. 
 

Konsultants  1. Pretendenta atbalstīšana, informēšana.   

Pretendents  1. Piedalīšanās pārbaudījumā.  

2. Atgriezeniskās saites saņemšana no 

komisijas. 
 

  

4.solis – IZSNIEGŠANA 

Pretendents  1. Komisijas lēmuma saņemšana par: 

1) atzīto sasniegto studiju rezultātu  

apmēru kredītpunktos; 

2) studiju programmas vai studiju   

kursa  nosaukumu, kurā tiek ieskaitīti 

atzīto sasniegto studiju rezultātu 

kredītpunkti. 

2. Lēmuma pieņemšana. 

3. Apstrīdēšana pie Koledžas direktora. 

4. Apstrīdēšana Administratīvajā tiesā.  

5.  Līguma noslēgšana ar Koledžu par 

imatrikulāciju noteiktā semestrī 

(pievienojotsalīdzinājuma protokolu 

un individuālo studiju plānu ar papildu 

prasībām). 

  



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana 

1.solis - IDENTIFICĒŠANA 

2.solis - 

DOKUMENTĒŠANA. 

 

 

Īstenošana 

3.solis - VĒRTĒJUMS 

4.solis - IZSNIEGŠANA 

Pārraudzība Rīcība 

6. Lēmuma reģistrēšana Koledžā 

noteiktajā kārtībā. 

 

Konsultants  1. Sniedz nepieciešamos 

paskaidrojumus. 

  

Katedras vadītājs    1. Grozījumu 

procesā 

izziņošana.  

Direktors   Virsuzraudzība 

pār procesu 

1.  Nepieciešamo 

korektīvo darbību 

noteikšana. 

Koledžas padome   1. Apstiprina nolikumu “Ārpus formālās 

izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanas nolikums.” 

 

  

 

 

 


