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                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Studējošie/ 

studējošo 

pašpārvalde 

1. Informācijas 

saņemšana par 

iesaisti procesā. 

2. Pašpārvaldes 

deleģētu pārstāvju 

izvirzīšana. 

1. Darbošanās darba grupā/-ās. 

2. Priekšlikumu iesūtīšana. 

Direktora vietnieks 

audzināšanas jomā. 

1.Pateicības saņemšana 

par pilsoniski aktīvu 

rīcību. 

2.Darbošanās 

turpināšana. 

Absolventi  

 

 

Uzrunāšana 

sadarbībai. 

1. Iesaistīšana aptaujās, priekšlikumu 

sniegšanā. 

2. Iesaistīšana darba grupās. 

 1.Darba turpināšana  

   darba grupās. 

2.Informatīva atbalsta  

   sniegšana. 
Nozare/ 

uzņēmums 

 

Docētāji 1. Informācijas 

saņemšana par  

iesaisti procesā. 

2.  Docētāja/-u    

    iniciatīva procesa  

    uzsākšanai. 

1.Docētāju darbošanās darba grupā/-ās.  1. Darbības turpināšana 

pēc darba grupas 

vadītāja 

norādījumiem. 

2. Pašu iniciēta 

darbošanās. 

Procesu virziens PAMATDARBĪBA 

Atbildīgais Katedras vadītājs 

Process Studiju programmas izstrāde, aktualizācija, apstiprināšana 

Īpašnieks Profilējošās katedras vadītājs 

Dokuments “Studiju programmas izstrādāšanas, apstiprināšanas un aktualizēšanas kārtība” 

 



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Studējošie 1.Priekšlikumu 

iesniegšana par 

izmaiņām akreditētā 

programmā vai 

jaunas programmas 

izstrādi. 

Darbošanās darba grupā/-ās.   

Nozare/sabiedrība 1.Priekšlikumu 

iesniegšana par 

izmaiņām akreditētā 

programmā vai 

jaunas programmas 

izstrādi. 

2.Informācijas 

saņemšana par 

jaunas programmas 

izstrādi. 

3. Sazināšanās ar  

Koledžu. 

1. Darbošanās darba grupā/-ās. 

2. Ierosinājumu iesūtīšana Koledžā.  

 1. Darbības turpināšana. 

Programmas 

izstrādes vadītājs 

1.Darba grupas 

izveidošana. 

2.Uzdevumu 

noteikšana. 

3.Termiņu plānošana. 

1.  Pirmsizpētes veikšana. 

2. Vispārējā raksturojuma sagatavošana. 

3.  Dokumentu sagatavošana. 

4.  Programmas noformēšana izskatīšanai. 

5.  Jaunās programmas prezentēšana katedras  

     sēdē. 

6.  Redakcionālu labojumu veikšana (3 darba    

     dienu laikā pēc katedras sēdes). 

7.  Izstrādātās programmas prezentēšana  

     Koledžas padomes sēdē.  

 

 1. Darbības turpināšana, 

pamatojoties uz 

norādījumiem. 

Katedras  

vadītājs 

Programmas 

izskatīšanas katedras 

sēdē termiņa 

noteikšana. 

1. Darba grupas vajadzībām nepieciešamās 

informācijas sagatavošana.  

2. Piedalīšanās Koledžas padomes sēdē/-ēs. 

3. Informācijas sniegšana direktora 

vietniekam  par procesa virzību.  

1.Darba grupas 

darbības  

pārraudzīšana. 

1.Atbalsta sniegšana 

darba grupai. 



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Metodiskā 

padome 

(MP) 

Priekšlikumu 

izskatīšana 

1. Lēmuma par jaunas programmas virzīšanu 

akceptēšanai pieņemšana, gadījumā, ja 

katedru sēdē nav vienprātīga lēmuma. 

2. Lēmuma pieņemšana par jaunas 

programmas virzīšanu apstiprināšanai 

Koledžas padomē. 

  

Direktora 

vietnieks studiju 

jomā 

1. Priekšlikumu par 

jaunas programmas 

izstrādāšanu 

saņemšana. 

2.Studiju daļas 

Metodiskās 

padomes sēdes 

organizēšana, lai 

lemtu par jaunas 

programmas 

izstrādi. 

3.Sekošana profesiju 

standarta izmaiņām, 

augstākstāvošo 

institūciju 

lēmumiem, kas 

attiecas uz studiju 

procesa 

organizāciju, 

izmaiņām darba 

tirgus pieprasījumā. 

 

 

1. Studiju daļas Metodiskās padomes sēdes 

organizēšana, lai pieņemtu lēmumu par 

jaunas programmas virzīšanu 

apstiprināšanai Koledžas padomē. 

2. Piedalīšanās Koledžas padomes sēdē/-ēs. 

 

1. Programmas 

izstrādāšanas 

pārraudzīšana. 

2. Programmas 

neapstiprināšanas 

Koledžas 

padomē 

gadījumā– 

komisijas darba 

pārraudzīšana. 

1.Ierosinājumu 

sagatavošana /korektīvo 

darbību noteikšana  

procesa uzlabošanai. 

Direktors 1. Piedalīšanās 

Studiju daļas 

Metodiskās 

padomes sēdē, lai 

ne/-akceptētu 

1. Piedalīšanās Studiju daļas Metodiskās 

padomes sēdē, lai lemtu par izstrādātās 

programmas virzīšanu apstiprināšanai 

Koledžas padomē. 

2. Piedalīšanās Koledžas padomes sēdē/-ēs. 

  



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

lēmumu par jaunas 

programmas 

izstrādi. 

2. Darba grupas 

vadītāja 

norīkošana. 

Koledžas padome  1. Izstrādātās programmas izskatīšana. 

2. Lēmuma pieņemšana. 

3. Noraidoša lēmuma pieņemšanas gadījumā, 

atkārtota izskatīšana. 

4. Otrreizējas  neapstiprināšanas gadījumā, 

direktora pilnvarošana, norīkot citu darba 

grupas vadītāju vai atlikt izstrādi uz noteiktu 

laiku. 

 

 1. Informācijas 

pieprasīšana un 

saņemšana par 

procesa 

gaitu/rezultātiem. 

 

 


