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Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Praktikants/ 

studējošo 

pašpārvalde 

1. Iepazīšanās ar 

iekšējo normatīvo 

regulējumu. 

2. Katedras vadītāja 

pirmreizējās 

instruktāžas 

saņemšana 

3. Prakses vietas 

izvēlēšanās. 

4. Līgumu 

noslēgšana. 

 

1. Prakses vadītāja (koledžā) instruktāžas 

saņemšana . 

2. Kvalifikācijas prakses īstenošana – veic 

kvalifikācijas prakses programmā 

noteiktos uzdevumus ieteicamā stundu 

apjomā. 

3. Dokumentācijas kārtošana 

(dienasgrāmatas  atskaiti par nedēļas 

darbu  1 x nedēļā nosūta  prakses 

vadītājam (koledžā). 

4. Komunicēšana ar prakses vadītājiem, 

darba biedriem. 

5. Pēc prakses dokumentācijas (glabājas 

koledžā 5 gadus) un vadītāja (uzņēmumā) 

novērtējumu iesniegšana. 

6. Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana. 

7. Uz kvalifikācijas prakses aizstāvēšanu 

studējošais drīkst uzaicināt pašpārvaldes 

vai uzņēmuma pārstāvi kā klausītāju 

(saskaņojot ar katedras vadītāju). 

 1. Informācijas par 

izmaiņām procesā 

saņemšana. 

2. Turpmākā darbošanās 

atbilstoši veiktajām 

izmaiņām.  

Procesu virziens PAMATDARBĪBA 

Atbildīgais Katedras vadītājs 

Process Kvalifikācijas prakse 

Īpašnieks Profilējošās katedras vadītājs 

Dokuments “Kvalifikācijas prakses kārtība” 

 



                      

Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Absolventi  

 

Ir informēti par 

prakses vietu 

atvēršanu koledžas 

studējošajiem. 

1. Līguma ar koledžu par kvalifikācijas 

prakses vietu noslēgšana. 

2. Līguma ar praktikantu noslēgšana.  

3. Saziņa ar koledžu prakses laikā (pēc 

nepieciešamības).  

4. Piedalīšanās kvalifikācijas prakses 

aizstāvēšanā pēc praktikanta lūguma (kā 

klausītājs, bez balss tiesībām). 

  

Nozare/ 

uzņēmums 

Prakses vadītāja 

(uzņēmumā) 

pienākumu 

izpildes 

pārraudzīšana. 

Prakses vadītāja 

(uzņēmumā) turpmākās 

darbības noteikšana. 

Vadītājs 

(koledžā) 

1. Ir informēts par 

praktikantu, viņa 

izvēlēto prakses 

vietu, vadītāju 

(uzņēmumā). 

2. Praktikantu 

informēšana par 

prakses gaitu, 

aizstāvēšanu. 

1. Praktikantu instruēšana par kvalifikācijas 

prakses gaitu, aizstāvēšanu. 

2. Dokumentācijas sakārtošana. 

3. Sazināšanās ar praktikantu, prakses 

vadītāju (uzņēmumā).  

4. Došanās vizītē uz prakses vietu (pēc 

izvēles/ nepieciešamības).  

5. Koledžas informēšanas gadījumos, ja 

prakses vieta/vadītājs (uzņēmumā) 

neatbilst prakses programmas uzdevumu 

izpildīšanas nosacījumiem  (vai citos 

būtiskos gadījumos, norādot iemeslus). 

1. Praktikanta 

darbības 

pārraudzīšana. 

2. Kvalifikācijas 

prakses vietas 

atbilstības 

kvalifikācijas 

prakses 

uzdevumu 

veikšanai 

noteikšana. 

Praktikantu motivēšana, 

uzslavēšana, aizrādīšana, 

informēšana/pamācīšana  

vai uzmeklēšana/ 

sazināšanās (ja neierodas 

praksē). 

Vadītājs 

(uzņēmumā) 

1. Informācijas 

saņemšana no 

uzņēmuma vadības 

un praktikanta. 

2. Iepazīšanās ar 

prakses 

programmu. 

1. Praktikanta uzraudzīšana, atbalsta 

sniegšana, prasmju attīstīšana. 

2. Sazināšanās ar uzņēmuma vadību, 

koledžas darbiniekiem (pēc 

nepieciešamības). 

3. Aptauju aizpildīšana. 

4. Novērtējuma, raksturojuma 

sagatavošana. 

1. Praktikanta 

praktiskās 

darbības 

pārraudzīšana. 

2. Praktikanta 

iegūto tiešo un 

komunikācijas 

prasmju 

pārraudzīšana 

(novērtējuma 

sagatavošanai kv. 

Praktikantu motivēšana, 

uzslavēšana, aizrādīšana, 

informēšana, pamācīšana  

ar personīgu piemēru. 



                      

Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

prakses 

noslēgumā) 

Lietvedības 

sekretāre 

1. Prakses trīspusēja 

līguma 

sagatavošana. 

2. Rīkojuma par 

kvalifikācijas 

prakses vietām 

reģistrēšana un 

uzkrāšana. 

1. Praktikanta anketas nosūtīšana. 

2. Prakses vadītāja prakses vietā aptaujas 

anketas par kvalifikācijas prakses 

novērtējumu nosūtīšana. 

3. Kvalifikācijas prakses novērtēšanas 

protokola sagatavošana un uzkrāšana. 

4. Kvalifikācijas prakses atskaišu 

reģistrēšana un nogādāšana glabāšanai 

bibliotēkā. 

  

Katedras  

vadītājs 

3. Prakšu vietu 

saraksta 

izveidošana. 

4. Vadītāju (koledžā), 

instruēšana (mērķi, 

uzdevumi, 

prasības, 

dokumentācija). 

1. Studējošajiem ievadinstruktāžas ak. gada 

sākumā saņemšana. 

2. Sazināšanās ar praktikantiem, prakšu 

vadītājiem, uzņēmumiem (pēc 

nepieciešamības).  

1. Prakses vadītāju 

(koledžā) 

dokumentācijas 

pārraudzīšana. 

2. Prakses vadītāju 

(koledžā) saziņas 

ar prakses 

vadītāju 

(uzņēmumā) 

pārraudzīšana. 

1. Vadītājam/-iem 

pateicības par kvalitatīvi 

veiktu darbu/ atbalstu/ 

praktikantiem izteikšana. 

2. Aizrādījumu izteikšana. 

3. Turpmāka sazināšanās. 

4. Izskaidrojošā darba 

veikšana ar 

studējošajiem/vadītājiem. 

5. Informācijas par 

izmaiņām procesā 

saņemšana. 

6. Turpmākā darbošanās 

atbilstoši veiktajām 

izmaiņām. 

Direktora 

vietnieks 

studiju jomā 

1. Sadarbības 

organizēšana ar 

nozares 

pārstāvjiem, 

sabiedrību.  

1. Sazināšanās ar praktikantiem, prakšu 

vadītājiem, uzņēmumiem (pēc 

nepieciešamības). 

2. Sazināšanās ar katedras vadītāju. 

Informācijas 

nodošana/ 

saņemšana (pēc 

nepieciešamības). 

 

Procesa korektīvo darbību 

plānošana, īstenošana. 

Informācijas par izmaiņām 

procesā nosūtīšana. 



                      

Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

2. Sadarbības līgumu 

noslēgšana.  

3. Prakses trīspusēja 

līguma 

parakstīšana. 

4. Rīkojuma par 

kvalifikācijas 

prakses vietām 

sagatavošana.  

Turpmākā darbošanās 

atbilstoši veiktajām 

izmaiņām. 

 

 


