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Studiju programmas izstrādāšanas, apstiprināšānas un  

aktualizēšanas kārtība 
 

Izdoti saskaņā ar 

Augstskolu likuma 101.panta trešo daļu 

Profesionālās izglītības likuma 25.pantu, 

Ministru kabineta 04.04.2017. noteikumu Nr.197  

“Jēkabpils Agrobiznesa koledžas” 12.4.pantu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējie noteikumi “Jaunas studiju programmas izstrādāšanas, apstiprināšānas 

un aktualizēšanas kārtība” nosaka studiju programmu ierosināšanas, izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izmaiņu veikšanas un aktualizēšanas kārtību Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā (turpmāk – Koledža). 

2. Jaunu studiju programmu (turpmāk – Programma) izstrādā, ievērojot 

normatīvo aktu prasības, tai skaitā Latvijas Republikas Augstskolu likumu, “Augstskolu, 

koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”, “Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, Profesijas standarta prasības, kā arī  

Koledžas iekšējos normatīvos aktus, ņemot vērā novitātes Eiropas un Latvijas augstākās 

izglītības telpā, pētniecības atziņas un lietderības pamatojumu. 

 

II. Jaunas studiju programmas izstrādāšana 

3. Programmas atvēršanas nepieciešamību Koledžā drīkst ierosināt (turpmāk – 

Ierosinājums) Koledžas padome, docētāji (individuāli vai grupā), vispārējais personāls, 

studējošie/pašpārvalde, absolventi, sadarbības partneri, nozares pārstāvji. 

4. Ierosinājums ar pamatojumu tiek sniegts rakstiskā formā direktora vietniekam 

studju jomā (turpmāk – Vietnieks). 

5. Programmas aktualitāte ir pamatota tautsaimniecības attīstības, augstākās 

izglītības programmnodrošinājuma nacionālā un reģionālā līmenī, iedzīvotāju vajadzību 

iepriekšējā izpētē, prognozējot darba tirgus pieprasījumu. 

6. Ierosinājuma lietderība tiek izskatīta Studiju daļas metodiskajā padomē, 

piedaloties Koledžas direktoram. 
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7. Programmes izstrādi vada katedras vadītājs vai ar direktora rīkojumu 

pilnvarots darbinieks (turpmāk - Vadītājs). 

8. Programmas izstrādi pārrauga Vietnieks. 

9. Programmas izstrādei Vadītājs izveido darba grupu - docētāji, studējošie, 

nozari pārstāvoši darba devēji/darbinieki, Koledžas vispārējā personāla pārstāvji pēc 

nepieciešamības, citas augstākās izglītības iestādes (turpmāk - AII) docētāji. 

10. Programmas izstrāde tiek veikta etapos: 

10.1. Pirmsizstrāde – situācijas izpēte, ierosinājums; 

10.2. Darba grupas izveide, darba uzdevumu noteikšana, pienākumu sadale, 

termiņu noteikšana. 

10.3. Izstrāde: 

10.3.1. iepazīšanās ar uz Programmas laiku attiecināmu ārējo un iekšējo 

normatīvo regulējumu programmu izstrādē; 

10.3.2. informācijas vākšana, apkopošana, metodiskie ieteikumi 

Programmas vispārējā raksturojuma sagatavošanai – studiju virziens, 

iegūstamā kvalifikācija, nosaukums, mērķi, sasniedzamie rezultāti, 

saturs, struktūra, prasības iepriekšējai izglītībai, nodrošinājums ar 

mācībspēkiem un materiāltehniski, sadarbība nacionālā un 

starptaustiskā līmenī, absolventu nodarbinātība/pašnodarbinātības 

iespējas atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, infrastruktūras 

atbilstība/nodrošinājums, Programmas izmaksas; 

10.3.3. dokumentu sagatavošana, programmas noformēšana izskatīšanai. 

 

III. Jaunas studiju programmas izskatīšana un akceptēšana 

11. Programmas izskatīšanas laiku katedras sēdē nosaka katedras vadītājs. 

12. Iepazīstināšanu ar Programmu, atbildes uz jautājumiem katedras sēdē vai 

Apvienotajā katedru sēdē sniedz Vadītājs. 

13. Papildinājumi, labojumi, ieteikumi par programmas saturu tiek skatīti uzreiz 

sēdes laikā vai vīzēti skatīšanai darba grupā; redakcionāli labojumi veicami trīs darba 

dienu laikā pēc sēdes. 

14. Atkārtota izskatīšana katedras sēdē notiek vienu reizi; domstarpību gadījumā 

lēmumu pieņem studiju daļas metodiskā padome. 

15. Programmas galīgā varianta akceptēšana notiek Studiju daļas metodiskajā 

padomē piedaloties Koledžas direktoram, Vadītājam un citām pieaicinātām personām pēc 

nepieciešamības. 

16. Studiju daļas metodiskā padome iesaka/neiesaka virzīt Programmu 

apstiprināšanai Koledžas padomē, pamatojoties uz balsojumu (balso metodiskās padomes 

locekļi un direktors (pusēm iegūstot vienādu balsu skaitu, izšķiroša ir direktora balss). 

17. Pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā, studiju daļas lietvede sagatavo 

iesniegumu (ar Programmas aprakstu un nepieciešamajiem dokumentiem pielikumā) 

adresētu Koledžas padomei. 
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IV. Jaunas studiju programmas apstiprināšana 

18. Programmas apstiprināšanai tiek sasaukta ārkārtas vai plānotā Koledžas 

padomes sēde. 

19. Iepazīstināšanu ar Programmu, atbildes uz jautājumiem veic Vadītājs. 

20. Sēdē tiek apstiprināts arī programmas direktors, noteikta studiju maksa 

nepilna laika studijām. 

21. Lēmuma pieņemšana notiek Koledžas padomes Nolikumā atrunātajā kārtībā.  

22. Apstiprinot programmu, Koledžas studiju daļas lietvedības sekretāre sagatvo 

iesniegumu programmas licencēšanai 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

Koledžas padomē. 

23. Neapstiprinot Programmu, Koledžas padome nosaka turpmākās darbības.  

24. Turpmākās darbības pārrauga Vietnieks.  

25. Atkārtotai apstiprināšanai tiek sasaukta ārkārtas vai plānotā Koledžas 

padomes sēde. 

26. Atkārtotas neapstiprināšanas gadījumā tiek dots uzdevums direktoram 

pilnvarot citu Vadītāju un darbu turpināt vai atlikt uz noteiktu laiku.  

27. Koledžas padomei ir tiesības skatīt jautājumu par uzdevuma izpildi.  

28. Studiju programma atkārtoti tiek apstiprināta un akreditēta ne retāk kā reizi 

sešos gados. 

 

V. Izmaiņu veikšana studiju programmā 

29. Licencētas un akreditētas studiju programmas izmaiņas var veikt, 

pamatojoties uz profesiju standarta izmaiņām, augstākstāvošo institūciju lēmumiem, kas 

attiecas uz studiju procesa organizāciju, izmaiņām darba tirgus pieprasījumā ārējo 

normatīvo aktu noteiktā apjomā.  

30. Izmaiņas programmā drīkst ierosināt (turpmāk – Izmaiņas) Koledžas 

padome, mācībspēki (individuāli vai grupā), vispārējais personāls, 

studējošie/pašpārvalde, absolventi, sadarbības partneri, nozares pārstāvji (vēlams 

akadēmiskā gada 2 semestrī). 

31. Izmaiņu formulējums un pamatojums tiek iesniegts rakstiskā formā 

Vietniekam. 

32. Ieteikto būtisko Izmaiņu satura izskatīšanu organizē katedras vadītājs, 

veidojot darba grupas ar docētāju, studējošo, nozares pārstāvju/darba devēju piedalīšanos.  

33. Katedras sēdes lēmums tiek skatīts un akceptēts Studiju daļas metodiskajā 

padomē ar Koledžas direktora piedalīšanos. 

34. Izmaiņas Programmā apstiprina Koledžas padome. 

35. Akreditētai studiju programmai mainot: kodu, nosaukumu, iegūstamo 

profesionālo kvalifikāciju, īstenošanas vietu, veidu, formu, ilgumu, apjomu, īstenošanas 

valodu – vai nolemjot slēgt studiju programmu, ir jāiesniedz iesniegums par 

nepieciešamajām izmaiņām Akadēmiskās informācijas centram. 
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36. Studiju programmas izmaiņu veikšanai, Koledžas Studiju daļas lietvedības 

sekretāre sagatvo iesniegumu un nosūta uz Akadēmiskās izglītības centru. 

 

VI. Studiju programmas aktualizēšana 

37. Programmas satura atbilstībai iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem 

seko profilējošās katedras vadītājs. 

38. Ik pēc trim gadiem profilējošo katedru vadītāji organizē plānoto programmu 

aktualizēšanu – programmas satura atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, 

nacionālā un Eiropas darba tirgus un tautsaimniecības attīstības tendencēm un 

prioritātēm, studējošo vajadzībām nozares kontekstā.  

39. Programmu aktualizēšanai katedras vadītājs organizē darba grupas ar 

docētāju, studējošo, nozares pārstāvju/darba devēju piedalīšanos.  

40. Vietnieks, saņemtos rakstiskos ierosinājumus ar pamatojumu, izskata 

metodiskās padomes sēdē vai pilnvaro profilējošās katedras vadītāju uzsākt programmas 

aktualizēšanas procesu. 

41. Aktualizētā Programma tiek izskatīta apvienotajā katedru sēdē; akceptēta 

Studiju daļas metodiskajā padomē ar direktora piedalīšanos, balsojot – balso metodiskās 

padomes locekļi un direktors (pusēm iegūstot vienādu balsu skaitu, izšķiroša ir direktora 

balss). 

42. Akadēmiskā gada noslēgumā katedras vadītājs rīko absolventu aptauju, kurā 

ir iespēja sniegt priekšlikumus programmas uzlabošanai. Katedru vadītāji izskata un 

izlemj absolventu saņemto ierosinājumu tālāko virzību vai korektīvās darbības. 

43. Aktualizēto programmu apstiprina Koledžas padome. 

44. Studējošie un docētāji tiek iepazīstināti ar programmas izmaiņām rakstiski, 

izmantojot e-pastu; Koledžas mājaslapā tiek ievietota aktuālā programmas versija. 

45. Pēc programmas aktualizēšanas/izmaiņu veikšanas katedras vadītājs 

akadēmiskā gada ietvaros veic plānoto tematisko pārraudzību, organizējot ar docētājiem 

un studējošajiem pārrunas, sanāksmes, aptaujas u.c.  

46. Ar pārraudzības datu apkopojumu un secinājumiem iepazīstina Vietnieku, 

kas nosaka turpmāko rīcību. 

 

VII. Programmas slēgšana 

47. Programmas slēgšanu ierosina Vietnieks. 

48. Studiju programmas slēgšanas pieteikumu ar pamatojumu izskata 

apvienotajā katedru sēdē. 

49. Studiju programmas slēgšanas pieteikumu saskaņo Studiju daļas metodiskās 

padomes sēdē ar direktora piedalīšanos.  

50. Lēmumu par pieteikuma virzīšanu uz Koledžas padomes sēdi pieņem 

metodiskās padomes locekļi un direktors balsojot – ar vienkāršu balsu vairākumu (pusēm 

iegūstot vienādu balsu skaitu, izšķiroša ir direktora balss). 

51. Lēmumu par Studiju programmas slēgšanu pieņem Koledžas padome.  
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VIII. Noslēguma jautājums 

52. Par noteikumu “Jaunas studiju programmas izstrādāšanas, apstiprināšānas un 

aktualizēšanas kārtība” izpildi atbildīgs direktora vietnieks studiju jomā. 

 

 

Direktore           R.Pole 

 

 

Upeniece 65231726 


