
 

 

 ____________________________________________________________________________________________Iekšējā kvalitātes vadības sistēma________  

                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Studējošie/ 

studējošo 

pašpārvalde 

1. Informācijas 

pieejamības 

www.jak.lv 

izmantošana studiju 

procesa izpratnei un 

turpmākai iesaistei 

tajā. 

1. Piedalīšanās  studentcentrētā un pētniecībā 

balstītā studiju procesā kā subjekts un 

objekts: 

1)  ir informēti (iepazinušies ar iekšējiem    

     normatīvajiem aktiem), 

2)  izsaka viedokli, 

3)  izpilda prasības, 

4)  izrāda iniciatīvu, 

  

Procesu virziens PAMATDARBĪBA 

Atbildīgais Katedras vadītājs 

Process Studiju process 

Īpašnieks Profilējošās katedras vadītājs 

Dokumenti “Darba kārtības noteikumi” 

“Iekšējās kārtības noteikumi studējošiem” 

“Izglītojamo drošības noteikumi” 

“Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” 

“Katedru nolikums” 

“Kredītu piešķiršanas kārtība” 

„Kursa darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība” 

“Kvalifikācijas darbu izstrādes kārtība” 

“Kvalifikācijas prakses kārtība” 

“Mācību sociālā tīkla “Mykoob” lietošanas kārtība koledžā” 

“Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi” 

“Rakstu darbu noformēšanas kārtība” 

„Studiju un pārbaudījumu kārtība” 

“Studiju programmas izstrādāšanas, apstiprināšanas un aktualizēšanas kārtība” 

“Stipendiju piešķiršanas nolikums” 

„Studējošo pašpārvaldes nolikums” 

“Valsts noslēguma pārbaudījuma (Kvalifikācijas eksāmena) nolikums” 

http://www.jak.lv/


 

 

                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

2. Informācijas 

saņemšana par  

priekšlikumu 

sniegšanu studiju 

procesa 

uzlabošanai. 

5)  prot izmantot dažādus mācīšanās ceļus, 

6)  prot izvērtēt studiju rezultātus,  

7)  ir lojāli Koledžai un valstij,  

8)  ir pilsoniski aktīvi. 
 

Nozare/sabiedrība 1. Informācijas 

pieejamības 

www.jak.lv 

izmantošana 

Koledžā īstenotās 

darbības izpratnei.  

2.Informācijas 

saņemšana no 

Koledžas par  

noteiktu procesu 

īstenošanu, atbalstu 

īstenošanā, iesaisti. 

1. Piedalīšanās studiju procesā, kā: 

1) vieslektoriem, 

2)  konferenču dalībniekiem, 

3)  kvalifikācijas prakšu vietu   

     nodrošinātājiem, 

4)  kvalifikācijas eksāmenu komisiju    

     locekļiem, 

5)  studiju programmu izstrādes/ 

     aktualizācijas  darba grupu locekļiem, 

6)  koledžas padomes, konventa locekļiem, 

7)  novērtēšanas procesu dalībniekiem, 

8)  izbraukuma nodarbību organizēšanas  

     sadarbības partneriem, 

9)  projektu  iniciēšanas, īstenošanas  

     sadarbības partneriem. 

  

Docētāji 1.Informācijas 

pieejamības 

www.jak.lv , iekšējā 

serverī “ Roze” , pie 

administrācijas 

izmantošana 

kvalitatīva 

studentcentrēta 

pētniecībā balstīta 

studiju procesa 

nodrošināšanai.  

1. Vēlētu lektoru/vieslektoru studentcentrēta 

un pētniecībā balstīta studiju kursa: 

1) organizēšana, 

2) vadīšana,  

3) novērtēšana. 

2. Profesionālās kvalifikācijas    

     pilnveidošana. 

3.Piedalīšanās profilējošās katedras 

plānotajos un īstenotajos akadēmiskajos, 

organizatoriskajos, pētnieciskajos 

procesos. 

  

http://www.jak.lv/
http://www.jak.lv/


 

 

                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

2.Studiju kursu 

aktualizēšana, 

pamatojoties uz ESG, 

nacionālajām 

nostādnēm augstākās 

izglītības politikā. 

3.Pētniecības darba 

plānošana. 

 

4. Piedalīšanās Koledžas darbības virzienu 

plānoto stratēģisko, taktisko, operatīvo 

mērķu un uzdevumu īstenošanā. 

5.Piedalīšanās nacionālā/  starptautiskā 

mēroga augstākās izglītības telpas 

aktivitātēs. 

6. Akadēmiskā godīguma un vispārpieņemto 

ētikas normu attiecībās ar studējošajiem un 

kolēģiem ievērošana. 

7. Studējošo motivēšana pilsoniski aktīvai 

dzīves pozīcijai un akadēmiskajai karjerai. 

8. Ir pakļauti profilējošās katedras vadītājam. 

 

Kurators 1.Informācijas 

pieejamības 

www.jak.lv , iekšējā 

serverī “ Roze” , pie 

administrācijas 

izmantošana studiju 

procesa sociālo 

inovāciju  

nodrošināšanai. 

2.Iepazīšanās ar 

direktora rīkojumu 

par kuratora  

pienākumu veikšanu. 

1. Grupas studējošo savstarpējas iepazīšanās  

un saliedētības koordinēšana. 

2. Sekošana studējošo adaptācijai Koledžā. 

3. Studējošo informēšana par aktuālākajiem 

koledžas iekšējiem normatīvajiem aktiem; 

to  pieejamību www.jak.lv. 

4. Sadarbošanās ar docētājiem studējošo  

studiju pārtraukšanas novēršanai. 

5. Sadarbošanās ar nozaru pārstāvjiem studiju 

procesa tuvināšanai ar darba vidi. 

6. Ir pakļauts  direktora vietniekam studiju 

jomā. 

  

Katedras  

vadītājs 

1. ESG un nacionālās 

likumdošanas, 

politikas nostādņu 

izzināšana kvalitatīva 

studentcentrēta 

pētniecībā balstīta 

studiju procesa 

nodrošināšanai. 

1. Katedras darba un sēžu organizēšana,   

vadīšana;   

2. Docētāju akadēmiskā darba un pētniecības 

pārraudzīšana. 

3. Docētāju portfolio atbilstību prasībām 

pārraudzīšana. 

4. Studiju grafika izpildes organizēšana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jak.lv/
http://www.jak.lv/


 

 

                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

2.Informācijas 

pieejamības 

www.jak.lv , iekšējā 

serverī “ Roze” , pie 

administrācijas 

izmantošana darba 

plānošanai.      

3. Katedras darba plāna, 

studiju procesa 

grafika, docētāju 

slodžu aprēķina 

izstrādāšana.  
 

5. Nepilna laika studiju nodarbību saraksta 

izstrādāšana. 

6. Jaunu studiju programmu izstrādes   

    iniciēšana. 

7. Piedalīšanās studiju programmu  

    licencēšanas un novērtēšanas procesos   

    (pašnovērtējuma ziņojumu izstrāde). 

8. Piedalīšanās Koledžas padomes sēdēs. 

9. Pakļauts direktora vietniekam studiju  

    jomā. 

 

 

1. Korektīvo darbību 

mērķtiecīga: 

1) plānošana, 

2) organizēšana, 

3) vadīšana. 

2. Pārraudzības 

turpināšana. 

3. Studiju procesa 

procedūru 

kvalitātes 

uzlabošanas 

analizēšana. 

4.Iesaistīto pušu 

informēšana par 

korektīvajām 

darbībām. 

5.Iekšējo normatīvo 

aktu  aktuālo 

versiju 

publiskošana.  

Direktora 

vietnieks 

audzināšanas 

jomā 

1. ESG un nacionālās 

likumdošanas, 

politikas nostādņu 

izzināšana darba 

izpratnei, 

plānošanai, sociālo 

inovāciju  

nodrošināšanai. 

2.Informācijas 

pieejamības 

www.jak.lv , iekšējā 

serverī “ Roze” 

izmantošana darba 

plānošanai. 

3.  Audzināšanas darba 

     plāna izstrādāšana. 

4.  Pašpārvaldes 

     izveide. 

 

1. Studējošo pašpārvaldes izveidošana. 

2. Studējošo  iesaistīšanas koordinēšana 

koledžas iniciētos: 

1)  pilsoniskās līdzdalības, 

2)  patriotiskās audzināšanas, 

3)  kultūras  pasākumos. 

3.  Koledžas Zinību dienas un izlaidumu    

     plānošana, organizēšana, vadīšana. 

4.  Studējošo informēšana par iespējām    

     koledžā: 

1)  izteikt viedokli, 

2) par sūdzību izskatīšanas mehānismu, 

3) par kastītes   “Ieteikumi studiju procesa   

    uzlabošanai” izmantošanu. 

5. Koledžas publicitātes pasākumu   

    koordinēšana. 

6. Karjeras atbalsta pasākumu koordinēšana. 

7. Ir pakļauts direktoram. 

 

http://www.jak.lv/
http://www.jak.lv/


 

 

                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Direktora 

vietnieks studiju 

jomā 

1.ESG, nacionālās 

likumdošanas, 

politikas nostādņu, 

tiesību aktu  

pārzināšana Koledžas 

stratēģiskās attīstības 

un iekšējās kvalitātes 

pārvaldības 

nodrošināšanai, 

procesu virzienu 

plānošanai un 

pārraudzībai,  sociālo 

inovāciju  

nodrošināšanai 

studiju procesā.  

2.Izpratnes par 

Koledžas politikām, 

procesiem un 

standartiem 

attīstīšana. 

3.Akadēmiskā gada 

plāna izstrādāšanas 

plānošana (iesaistīto 

pušu pienākumu 

 sadale, termiņi, 

apkopojums). 

1. Piedalīšanās Koledžas padomes sēdēs, to 

sagatavošanā. 

2. Piedalīšanās Koledžas Konventa sēdēs, 

pārstāvot Koledžas studiju daļu. 

3. Sadarbošanās ar koledžas administrācijas 

pārstāvjiem Koledžas: 

1)  stratēģijas,   

2)  politiku, 

3)  standartu, 

4)  procesu izstrādē., 

5)  akadēmiskā gada prioritāšu īstenošanā. 

4.  Studiju daļas metodiskās padomes darba 

1)  plānošana,  

2)  organizēšana, 

3)  vadīšana.   

5.  Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšana. 

6.  Priekšlikumu saņemšana, apkopošana: 

1)  jaunu izglītības programmu izstrādāšanai, 

2)  ak. gada prioritāšu noteikšanai, 

3)studējošo interešu, vajadzību 

nodrošināšanai,  

4)docētāju interešu, vajadzību 

nodrošināšanai, 

5)  studiju procesa procedūru aktualizācijai, 

pārskatīšanai. 

7.   Studiju procesa pārraudzīšana atbilstoši   

akad. gada darba plānam un   

      izvirzītajām darba prioritātēm. 

8.   Iekšējā normatīvā regulējuma salāgošana    

      ar ārējo regulējumu, politikām, tiesību   

      aktiem. 

9.    Katedru vadītāju darba pārraudzīšana. 

10.  Studiju programmu licencēšanas un  

       novērtēšanas procesu Koledžā: 

1)    plānošana, 

1.Katedru darba: 

1) plānošana, 

2)organizēšana, 

3)vadīšana. 

2.Studiju procesa 

grafika ievērošana. 

3.Docētāju 

profesionālās 

kvalifikācijas  pilnveide. 

4.Docētāju akadēmiskā 

snieguma novērtēšana 

atbilstoši Koledžas 

padomē apstiprinātajam 

slodžu aprēķinam. 

5.Studējošo iesaiste 

studiju procesa 

procedūru plānošanā, 

novērtēšanā. 

6.Studiju daļas 

publicitātes pasākumu  

efektivitāte. 



 

 

                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

2)    pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes  

       darba grupas vadīšana, 

3)    novērtēšanas procesa ekspertu vizītes    

       plānošana, vadīšana. 

11.  GADAGRĀMATAS attiecīgajam    

       pārskata periodam: 

1) izstrādāšanas  grupas darba  

2) koordinēšana, 

3) publiskošana,  

4) prezentēšana Koledžas padomē. 

12.   Ir pakļauts direktoram. 

 

Direktors 1.Eiropas savienības 

izglītības un 

augstākās izglītības 

politikas pārzināšana, 

ESG (“Standarti un 

vadlīnijas kvalitātes 

nodrošināšanai 

Eiropas augstākās 

izglītības telpā”), 

nacionālās 

likumdošanas, 

politikas nostādņu, 

tiesību aktu  

pārzināšana Koledžas 

stratēģiskās attīstības 

un iekšējās kvalitātes 

pārvaldības 

nodrošināšanai, 

procesu virzienu 

plānošanai un 

pārraudzībai,  sociālo 

inovāciju  

nodrošināšanai.  

1.  Koledžas stratēģijas izstrādes 

     virsvadīšana. 

2.  Koledžas stratēģijas aktualizācija. 

3.  Koledžas darbības iekšējās kvalitātes   

     pārvaldības (IKP) sistēmas izstrādāšana. 

4.  Koledžas IKP sistēmas virsvadīšana. 

5.  Koledžas IKP sistēmas aktualizēšana. 

6. Koledžas politiku, standartu, procesu 

izstrādes virsvadīšana. 

7.  Koledžas kvalitatīvas  darbības  

     nodrošināšanas finansējuma plānošana.  

8.  Darbošanās koledžas padomē. 

9.  Darbošanās Koledžas Konventā. 

10. Koledžas administratīvās padomes darba  

      plānošana, organizēšana, vadīšana,  

analīze. 

11.Piedalīšanās Studiju daļas metodiskās  

padomes sēdēs, katedru sēdēs pēc    

pašiniciatīvas vai uzaicinājuma.  

12.  Koledžas tēla veidošana. 

13.  Iekšējo normatīvo aktu apstiprināšana. 

14.  Koledžas darbībā iesaistīto pušu: 

1)   drošības nodrošināšana, 

1. Koledžas stratēģijas 

izstrāde. 

2. Koledžas stratēģijas 

aktualizācija. 

3. Koledžas darbības 

IKP sistēma. 

4. Koledžas IKP 

sistēmas 

aktualizēšana. 

5. Koledžas politiku, 

standartu, procesu 

izstrāde 

6. Koledžas 

administratīvās 

padomes darbība.  

7.  Koledžas tēla   

     veidošana. 

8.  Koledžas darbībā 

iesaistīto pušu: 

1)  drošība, 

2)  darba tiesisko      

     attiecību īstenošanas 

vide (materiāli - 
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2.Studiju daļas gada 

darba plāna 

apstiprināšana. 

2)   darba tiesisko attiecību īstenošanas vides   

      (materiāli - tehniskās, psiholoģiskās) un    

      apstākļu nodrošināšana, 

3)   motivēšana, 

4)   darba novērtēšana. 

15.Daudzpusējas sadarbības ar 

sabiedrību/nozarēm koordinēšana, 

novērtēšana.  

16. Koledžas publicitātes pasākumu   

       virsvadīšana. 

tehniskā, 

psiholoģiskā) un     

apstākļi, 

3)  motivēšana, 

4)  darba novērtēšana. 

14. Daudzpusēja     

      sadarbība ar    

      sabiedrību/nozarēm. 

15. Koledžas darbības  

      finansēšanas plāna   

      izpilde. 

16. Koledžas   

      publicitātes   

      pasākumi. 

Koledžas padome  1.  Iekšējo normatīvo aktu apstiprināšana. 

2.  Koledžas darbības: 

1)  virzienu, 

2)  mērķu, 

3)  uzdevumu noteikšana. 

3.  Koledžas budžeta projekta izstrādāšana. 

4.  Koledžas darbības rezultātu: 

1)  analīze, 

2)  turpmākā darbība, 

2)  novērtēšana. 

5.  Piedalīšanās studiju virzienu un 

programmu novērtēšanas procesā 

Koledžā. 

Koledžas darbības 

virzieni: 

1) profesionālās 

vidējās izglītības 

nodrošināšana, 

2)  pirmā līmeņa 

profesionālās 

augstākās izglītības 

nodrošināšana, 

3)  mūžizglītības    

     attīstība, 

4) pamatdarbības 

īstenošanai droša 

vide un kvalitatīvs 

materiāli – 

tehniskais 

nodrošinājums. 

 

 


