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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Jēkabpilī 

 

30.08.2019.          Nr.1.-8/22 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Studiju daļas  

iekšējās kvalitātes vadības sistēmas vispārējs apraksts 

 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.pirmās daļas1.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi izskaidro Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – Koledža) 

iekšējās kvalitātes pārvaldības sistēmas (turpmāk – KVS) mērķi ieinteresētajām pusēm.  

2. Koledžas mājaslapā www.jak.lv reģistrētiem lietotājiem apskatāma aktuālā 

KVS sistēmas versija. 

3. Katrai ieinteresētajai pusei ir jāsniedz savu ieguldījumu kvalitātes mērķu 

sasniegšanā. 

4. Katram darbiniekam ir tiesības un pienākums pieprasīt novērst apstākļus, kas 

kādā no darbības procesiem traucē sasniegt augstu kvalitātes līmeni. 

5. Darbinieku/studējošo pienākums ir informēt Koledžas administrācijas 

pārstāvjus/ procesu īpašniekus par iespējamām norišu izmaiņām. 

6. Ierosinājumus veikt izmaiņas KVS sistēmas aprakstā par procesu virzienu 

atbildīgā persona/procesa īpašnieks saņem klātienē vai no ierosinājumu kastītē 

“Priekšlikumi koledžas darbības uzlabošanai” ievietotās informācijas no: 

6.1. studējošajiem, 

6.2. darbiniekiem, 

6.3. administrācijas, 

6.4. auditu rezultātiem. 

7. Nepārtrauktas KVS pilnveidošanas nodrošināšanai Koledža veic: 

7.1. mērķu izvirzīšanu (stratēģisku – operatīvu) un sniegumu attiecībā pret tiem; 

http://www.jak.lv/
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7.2. esošo un potenciālo problēmu izzināšanu un apspriešanu; 

7.3. ieinteresēto pušu apmierinātības līmeņa ar procesiem noteikšanu; 

7.4. rezultāta snieguma novērtēšanu un pilnveidi. 

8. Koledžas darbības procesus mēra, analizē, pamatojoties uz gada plānu katra 

akadēmiskā gada noslēgumā vai pēc nepieciešamības, nosakot turpmākās/korektīvās 

darbības. 

9. Dokumentācijas apriti nosaka Koledžas Dokumentu un arhīva pārvaldības 

kārtība. 

10. Iekšējā un ārējā komunikācija Koledžā par procesiem, KVS efektivitāti, kā 

arī informācijas drošību u.c. notiek saskaņā ar Koledžas struktūru, izmantojot darba 

formas: sanāksmes, sēdes, aptaujas, pamatojoties uz ārējo/iekšējo normatīvo regulējumu 

– atspoguļojot to sanāksmju/sēžu protokolos, rīkojumos. 

11. Jaunu procesu, procedūru plānošana, izstrāde, resursi, pienākumi un pārskati 

tiek skatīti informatīvajās sanāksmēs, studiju daļas metodiskās padomes sanāksmēs, 

katedru sēdēs, administratīvās padomes sēdēs, kopsapulcēs, studējošo pašpārvaldes vai 

studējošo kopsapulcēs. 

12. Publiskajā gada pārskatā (Gadagrāmatā) tiek atspoguļoti pamatdarbības 

procesu rezultāti un plānotās darba prioritātes nākamajam pārskata periodam. 

 

2. Termini 

13. Kvalitātes politika – vispārējas ieceres un virzība saistībā ar kvalitāti, ko 

kopējā sadarbībā nosaka Koledžas padome un administratīvā padome. 

14. Kvalitātes vadītājs – Koledžas direktors. 

15. Koledžas KVS darba grupa – ar direktora rīkojumu noteikta darba grupa 

iekšējās kvalitātes pārraudzības sistēmas uzturēšanai (direktors, procesu virzienu 

atbildīgie, studējošo pašpārvaldes pārstāvis). 

16. Procesu virziens – noteiktas ievirzes procesu apkopojums, kam noteikta 

viena atbildīgā persona. 

17. Process – jebkura darbība, kurai nepieciešami resursi un kura tiek pārvaldīta, 

lai ieguldījumu pārveidotu iznākumā. 

18. Procesa īpašnieks – ar direktora rīkojumu noteikts darbinieks, kuram 

neatkarīgi no citiem pienākumiem, ir noteiktas atbildības un pilnvaras, lai uzturētu un 

attīstītu KVS vienu procesu. 

19. Aktuālie dokumenti – izstrādāto iekšējo reglamentējošo dokumentu 

(rīkojumi, kārtības u.c.) pēdējās apstiprinātās versijas. 

20. Procedūra – oficiāla kārtība, kādā tiek veikti secīgi pasākumi, secīgas 

darbības procesa ietvaros. 
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3. Politika, misija, vīzija, darbības virzieni, stratēģiskie mērķi 

3.1. Politika 

21. Koledža ir Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM ) pārraudzībā 

esoša tiešās pārvaldes izglītības iestāde, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmas. 

22. Koledža darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Augstskolu likumu, 

Profesionālās izglītības likumu un Koledžas nolikumu. 

23. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Koledža veic ilgtermiņa plānošanu 

(Stratēģija) un, lai noteiktu darbības galveno mērķi, ir formulēta Koledžas misija, vīzija. 

24. Lai īstenotu noteikto misiju, Koledža savas kompetences ietvaros nodrošina 

IZM mērķu un izvirzīto uzdevumu augstākās izglītības pakāpē realizāciju; Koledžā tiek 

realizēta KVS. 

25. Koledžas administrācija atbalsta un rada nepieciešamos priekšnoteikumus un 

vidi KVS uzturēšanai un attīstībai. 

26. KVS atbalsta Koledžas misiju un visi Koledžas darbības procesi tiek realizēti 

saskaņā ar izvirzītajiem kvalitātes mērķiem, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto 

prasību atbilstošu izpildi iesaistīto pušu vajadzību apmierināšanai. 

27. Koledžas darbības raksturs prasa nevainojamu sabiedrisko reputāciju. 

Koledžas pienākums ir nodrošināt studējošo un darbinieku datu aizsardzību; iegūtā, 

sistematizētā informācija veido Koledžas informācijas sistēmu t.sk. serveri, datu 

glabātuve, datoru, datortīklu aparatūra, dokumenti papīra formā un citi līdzekļi. 

28. IKP sistēma tiek pārskatīta atbilstoši Koledžas izvirzītajiem mērķiem un 

prioritātēm. 

 

3.2. Misija 

29. Nodrošināt atbilstoši valsts tautsaimniecības pieprasījumam kvalitatīvu 

profesionālo augstāko un sākotnējo profesionālo izglītību. 

 

3.3. Vīzija 

30. Vispusīga izaugsme, kas nodrošina reģionā izglītības pēctecību, 

sadarbojoties ar uzņēmējiem, pašvaldību un izglītības iestādēm, iekļaujoties Eiropas 

Savienības darba tirgū. 

 

3.4. Darbības virzieni 

31. Koledžas attīstības stratēģijā paredzētie darbības virzieni:  

31.1. Koledža – mūsdienīga, uz darba tirgu orientēta profesionālās augstākās 

izglītības institūcija; 

31.2. reģionāli un starptautiski atpazīstama koledža; 

31.3. kvalitatīva vadības sistēma; 
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31.4. studējošais un izglītojamais kā prioritāte darba tirgus atjaunināšanā; 

31.5. kompetents personāls, kurš profesionāli nodrošina izglītības programmu 

īstenošanu; 

31.6. aktuāla, ar darba tirgus interesēm saistīta pētniecība; 

31.7. stabila, moderna mācību materiālā bāze; 

31.8. sadarbība – profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai; 

31.9. Koledžas finanšu avoti. 

 

3.5. Stratēģiskie mērķi 

32. Stiprināt reģionālās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes 

statusu un pozīcijas, piedāvājot jaunas studiju programmas atbilstoši tautsaimniecības 

nozaru attīstībai.  

33. Modernizēt STEM izglītības programmas un nodrošināt resursu 

koplietošanu. 

34. Paplašināt profesionālās vidējās izglītības piedāvājumu un kvalificēties 

Profesionālās Kompetences centra statusam. 

 

4. Koledžas darbības mērķi 

4.1. Ieinteresētās puses 

35. Koledžas galvenās ieinteresētās puses ir IZM un studējošie. IZM prasības ir 

ES regulu, valsts likumdošanas prasību ievērošana kvalitatīva studiju procesa un darba 

apstākļu nodrošināšanai. Koledža  sniedz nepieciešamo informāciju/atskaites, 

pamatojoties uz kurām IZM izvērtē Koledžas darbību. 

36. Studējošie ir Koledžas sniegtā izglītības procesa pasūtītāji, veidotāji un 

saņēmēji. Izglītības process ir orientēts ESG (Standarti un vadlīnijas kvalitātes 

nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā), tas ir studentcentrēts un pētniecībā 

balstīts. 

37. Bāzes finansējums Koledžā tiek izmantots atbilstoši normatīvajām prasībām 

studējošo un darbinieku vajadzību un interešu nodrošināšanai. Koledžas darbības 

plānošanā nozīmīgs atskaites punkts ir studējošo un darbinieku apmierinātība ar Koledžas 

procesu nodrošināšanu, kas regulāri tiek mērīta. 

 

4.2. Procesu virzieni 

38. Trīs procesu virzieni: 

38.1. vadība, 

38.2. pamatdarbība, 

38.3. atbalsts. 

39. Katram procesa virzienam ir noteikts atbildīgais; atbildīgajiem ir noteikta 

tieša komunikācija ar direktoru par KVS. 

40. Katram procesam ir noteikts īpašnieks – atbildīgais par procesu un procesa 

apraksta aktualizāciju. 
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41. Procesa īpašniekam, neatkarīgi no citiem pienākumiem, ir noteiktas 

atbildības un pilnvaras, lai uzturētu un attīstītu KVS vienu procesu, apstiprinātās 

korektīvās darbības atspoguļot procesa aprakstā, informēt procesā iesaistītās puses. 

42. Ikviens darbinieks un studējošais drīkst ierosināt veikt izmaiņas procesa 

aprakstā. Ierosinājumu izskata procesa īpašnieks un, atzīstot par vērā ņemamu, sagatavo 

jaunu procesa apraksta versiju, kas tiek iesniegta atbildīgajam par procesu virzienu; 

izskatīta KVS darba grupā (pēc nepieciešamības). Procesa apraksta izmaiņas apstiprina 

direktors. 

 

4.2.1. Virziens – vadība 

43. Aptver Koledžas studiju daļas vadības procesus. Atbildīgais par procesu 

virzienu – direktora vietnieks studiju jomā. 

44. Vadības procesu pamatvērtības – attīstība, atbildība. 

 

4.2.2. Virziens – pamatdarbība 

45. Aptver JAK studiju daļas pamatdarbības procesus. Atbildīgais par procesu 

virzienu – katedras vadītājs. 

46. Pamatdarbības procesu pamatvērtības – kompetence, studentcentrēta pieeja, 

atbildība. 

 

4.2.3. Virziens – atbalsts 

47. Aptver Koledžas studiju daļas pamatdarbības atbalsta pasākumu procesus. 

Atbildīgais par procesu virzienu – direktora vietnieks audzināšanas jomā. 

48. Atbalsta procesu pamatvērtības – objektivitāte, izpratne. 

49. Komunikācija Koledžā par procesiem, efektivitāti u.c. notiek saskaņā ar 

Koledžas struktūru, izmantojot sanāksmes, sanāksmju protokolus, rīkojumus, kārtības, 

informācijas sistēmas utt. 

 

5. Infrastruktūra 

50. Koledžas darba aizsardzība tiek organizēta saskaņā ar Darba aizsardzības 

likumu un saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem. 

51. Koledžas direktors ir atbildīgs par darbinieku un studējošo drošību un 

veselību. Direktora pienākums ir nodrošināt darba aizsardzības sistēmu, kas sevī ietver 

darba vides iekšējo uzraudzību, darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi. 

52. Par darba aizsardzības pasākumu īstenošanu Koledžā ir atbildīgs 

Saimniecības struktūrvienības vadītājs, kas ir apmācīts Ministru kabineta 10.08.2010. 

noteikumu Nr.749 “Apmācību kārtība darba aizsardzības jautājumos” noteiktajā kārtībā. 

53. Par ugunsdrošības pasākumu īstenošanu un uzraudzību Koledžā ir atbildīgs 

Saimniecības struktūrvienības vadītājs, kas ir apmācīts saskaņā ar Ministru kabineta 

19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošība un aizsardzība” noteikto kārtību. 
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54. Nodibinot darba tiesiskās attiecības Koledžā, darbiniekam tiek veikta darba 

aizsardzības ievadapmācība, darbinieks tiek iepazīstināts ar kārtību, kādā tiek 

nodrošinātas ugunsdrošības prasības Koledžā, ugunsdrošības instrukciju un darba 

aizsardzības instrukcijām. 

55. Par jebkuru nelaimes gadījumu darbā nelaimes gadījuma tiešais liecinieks vai 

cietušais nekavējoties ziņo tiešajam vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam. Ja 

nepieciešams, cietušajam sniedz palīdzību vai organizē ārstniecības iestādes palīdzību. 

56. Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 

27.04.2016. regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Fizisko personu datu apstrādes likuma 

prasībām. 

 

6. Ieteikumu/Sūdzību izskatīšana 

57. Darbinieki un studējošie drīkst izteikt savu viedokli attiecībā uz Koledžas 

procesiem: 

57.1. rakstot: 

57.1.1. e-pastā direktoram, attiecīgo procesu īpašniekiem, direktora vietniekiem, 

docētājiem, studējošo/audzēkņu pašpārvaldei/ arodorganizācijai, 

57.1.2. anonīmu vai ar parakstu apliecinātu informāciju ievietojot kastītē 

“Priekšlikumi koledžas darbības uzlabošanai”, 

57.1.3. rakstot oficiālu iesniegumu konkrētam adresātam; 

57.2. mutiski informējot attiecīgus darbiniekus, studējošo/audzēkņu pašpārvaldi/ 

arodorganizāciju. 

58. Labais tonis un lojalitātes apliecinājums Koledžai paredz problēmu 

risināšanā ievērot un saglabāt hierarhijas principus. 

59. Ieteikumu/sūdzību fiksēšana notiek saskaņā ar Koledžā noteikto kārtību. 

 

7. Efektivitātes mērīšana 

60. Lai novērtētu, vai ieviestā KVS darbojas efektīvi, Koledžas vadība to 

analizē: 

60.1. administrācijas padomes sēdēs; 

60.2. studiju daļas metodiskās padomes sēdēs; 

60.3. katedru un apvienotajās katedru sēdēs; 

60.4. studējošo pašpārvaldes sanāksmēs. 

 

 

Direktore         R.Pole 

 

 

Upeniece 65231726 


