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 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
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14.03.2018.           Nr.1.-8/5 

 

Mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība koledžā 
 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panata pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējie noteikumi nosaka Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – 

koledža) administrācijas, kuratoru un docētāju pienākumus darbā ar mācību sociālo tīklu 

Mykoob (turpmāk – Mykoob), kā arī Mykoob lietošanas nosacījumus datu ievadīšanā, 

datu ievadīšanas termiņu noteikšanā un atskaišu sagatavošanā. 

2. Mykoob ir koledžas studiju procesa organizācijas elektroniskā vide, kas 

paredzēta pilna un nepilna laika studentu studiju sasniegumu un kavējumu uzskaitei. 

3. Mykoob kalpo par tiesisko pamatu akadēmiskā personāla darba stundu 

uzskaitei, studentu studiju sasniegumu vērtējumu un kavējumu informatīvai uzskaitei. 

4. Mykoob uzraudzību un tehniskās izmaiņas Mykoob lietošanas kārtībā 

koledžā veic direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā.  

5. Profilējošo katedru vadītāju pienākumu izpildes Mykoob lietošanā 

pārraudzību un aptaujas par kvalitatīviem uzlabojumiem Mykoob lietošanā veic direktora 

vietnieks studiju jomā. 

6. Iegūtajiem studiju sasniegumiem Mykoob tiek lietoti apzīmējumi: 

6.1. ballēs, atbilstoši 10 ballu vērtēšanas sistēmai; 

6.2. “i “ – ieskaitīts; 

6.3. “nv “– nav vērtējuma; 

7. Mykoob aizpilda attiecīgo studiju kursu docētāji un kursu kuratori. 

8. Datu bāzu administrators veic pilna un nepilna laika studentu datu bāzes 

koordinēšanu (pievieno, piešķir lietotāja paroles).  

9. Datu bāzu administrators veic pilna un nepilna laika studentu pārcelšanu no 

iepriekšējā kursa uz nākamo kursu līdz 31.augustam. 
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10. Studiju nodaļas lietvedības sekretāre ievada datus par studentiem, kuri ir 

eksmatrikulēti. 

11. Studiju nodaļas lietvedības sekretāre ievada datus par studentiem, kuriem ir 

ieskaitīti iepriekšējā izglītībā iegūtie studiju kursi. 

12. Studiju nodaļas lietvedības sekretāre ievada datus par studentiem, kuriem ir 

studiju pārtraukums. 

 

II. Profilējošo katedru vadītāju pienākumi 

13. Sekot docētāju un kuratoru ievadīto stundu skaitam, temata atbilstībai 

studiju kursa programmai, pārbaudes darbu un patstāvīgo darbu satura ierakstiem 

Mykoob.  

14. Veikt studentu sasniegumu analīzi pa semestriem un akadēmiskajā gadā. 

15. Regulāri (vismaz reizi semestrī) pārbaudīt Mykoob ievadītos docētāju 

studiju sasniegumu vērtējumus un kavējumus un par pārbaudēs veiktajiem novērojumiem 

veikt ierakstus žurnāla pielikumā.  

16. Sniegt direktora vietniekam studiju jomā ieteikumus Mykoob lietošanas 

efektivitātes paaugstināšanai. 

 

III. Docētāju pienākumi 

17. Atzīmēt  Studiju sasniegumu vērtējumus un kavējumus. 

18. Kavējumus ievadīt vienas darba dienas laikā. 

19. Ievadīt nodarbību saturu, norādot tēmu, pārbaudes darbu un patstāvīgo 

darbu tēmas saskaņā ar studiju kursa programmu. 

20. Studentu iegūtos vērtējumus docētājiem saskaņā ar Studiju un 

pārbaudījumu kārtību un studiju kursa programmu ievadīt piecu darba dienu laikā pēc 

pārbaudes darba veikšanas.  

21. Pārbaudes darbu labotos vērtējumus izlikt, dzēšot iepriekšējos ierakstus.  

22. Studiju kursa noslēgumā galīgos vērtējumus ievadīt 5 darba dienu laikā.  

 

IV. Kuratoru pienākumi 

23. Informēt studentus par Mykoob lietošanas kārtību, pārbaudīt studentu 

personas datu pareizību.  

24. Sekot studentu sekmēm, veicināt un motivēt studentus uzlabot zināšanas, 

paaugstinot nepietiekamos vērtējumus. 

25. Divu darba dienu laikā no iesniegšanas brīža ievadīt Mykoob kavējumus 

attaisnojošus dokumentus: 

25.1. medicīnisko izziņu vai policijas pavēsti; 

25.2. direktora rīkojumu.  
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26. Regulāri un atbilstoši tarificētajam stundu skaitam atspoguļot veikto darbu 

ar studentiem. 

 

  
Direktore         R.Pole 

 

 

Dubova 65231726 


