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Ievads 

Kas ir kvalitātes rokasgrāmata? 

Kvalitātes rokasgrāmata ir dokuments, kurā tiek aprakstīta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas (turpmāk – akadēmija) kvalitātes politika un mērķi,  akadēmijas kvalitātes 

sistēma. Kvalitātes rokasgrāmatā tiek iekļautas kvalitātes sistēmas procedūras vai atsaucas 

uz tām un noteikta kvalitātes sistēmā lietojamās dokumentācijas struktūra. Kvalitātes 

vadības sistēmas pilnveidošanas process ir nepārtraukts. 

         Akadēmija  kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), 

kas balstīts uz klienta (studējošo) interešu izzināšanu un ievērošanu, partnerattiecībām ar 

studējošajiem, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku izglītošanu un 

iesaistīšanu pilnveidošanās procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem, inovācijām, 

akadēmijas personāla (darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu 

sasniegšanu. Kvalitātes vadību nodrošina JVLMA rektors. Rektors apstiprina kvalitātes 

vadītāju, kurš ir atbildīgs par kvalitātes  īstenošanu.  Kvalitātes vadītājs sadarbībā ar 

struktūrvienību vadītājiem identificē un dokumentē procesus.  

        

  Ieguvumi 

 samazina iespējamo kļūdu skaitu 

 paaugstina akadēmijas darbības efektivitāti 

 sakārto un sistematizē iekšējos procesus un procedūras 

 palīdz personālam saprast un uzlabot darbību 

 uzlabo attiecības starp akadēmijas vadību un personālu  

 uzlabo komunikāciju akadēmijā 

 uzlabo sabiedrības viedokli par akadēmiju. 

 

Kvalitātes rokasgrāmatas sastādīšanai ir izmantots speciāls starptautisks standarts ISO 10013 

„Norādījumi kvalitātes rokasgrāmatas sastādīšanai”. 

Kvalitātes rokasgrāmata ir noderīga vairāku iemeslu dēļ: 

 tā nodrošina akadēmijas personāla izpratni, ka kvalitātes pārvaldes sistēma (saīsin. 

KPS) ir veidota tā interesēs; 

 tā nodrošina darbinieku izpratni par vadības politiku un tās norāžu izmantošanu savā 

darbībā; 

 akadēmijas darbības ārējās novērtēšanas organizācijas to var izmantot kā pamatu 

akadēmijas KPS novērtēšanā; 

 to var izmantot kā ceļvedi, definējot KPS struktūru. 

 tā sniedz pamatu akadēmijas personāla un sabiedrības  pārliecināšanai par KPS 

esamību akadēmijā; 

 kā mārketinga līdzeklis kvalitātes rokasgrāmata demonstrē KPS esamību un 

akadēmijas vadības apņēmību īstenot kvalitāti. 

 

Kvalitātes rokasgrāmata satur 

 vispārējo informāciju par akadēmiju 

 informāciju par kvalitātes politiku, mērķiem un saistībām attiecībā uz kvalitāti 

 informāciju par akadēmijas kompetenci, darbības sfēru un struktūrshēmu 

 procesu formulēšanu, procedūru un darba aprakstus vai atsauces uz tām 

 dienestiem (struktūrvienībām) nepieciešamos dokumentus, lai nodrošinātu efektīvu 

plānošanu, darbību un procesu vadību 

 kvalitātes rokasgrāmatā varbūt atsauces uz citiem dokumentiem, kas satur attiecīgo 

informāciju 
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Kas ir process? 

Process ir savstarpēji saistītu un mijiedarbīgu pasākumu kopa, kas sākotnējos datus 

pārvērš rezultātā.  

Kas ir procedūra? 

Procedūra ir noteikts veids, kā veikt pasākumus vai procesus;  darbības īstenošanas 

kārtība.  

 

Prasības dokumentācijai 

 jānodrošina, lai dienesta dokumentācija  atbilst normatīvo aktu prasībām 

 pirms dokumenta satura publiskošanas jānodrošina, ka tas ir atbilstoši apstiprināts 

 dokumentam jābūt salasāmam  un viegli identificējamam 

 jānodrošina, ka ārējās izcelsmes dokumenti tiek identificēti un to izplatīšana tiek 

vadīta 

 jānodrošina, lai vajadzīgo dokumentu attiecīgās versijas ir pieejamas lietošanas 

vietās 

 

Dokumentu grupas 

 organizatoriskie dokumenti - nosaka iestādes (tās struktūrvienības vai koleģiālās 

institūcijas) statusu vai pasākuma norises kārtību, institūciju kompetenci, lēmumu 

pieņemšanas kārtību, pienākumus, tiesības un atbildību (piemēram: statūti,  

nolikums, reglaments, instrukcija, ieteikumi);  

 rīkojuma dokumenti - ar rīkojuma dokumentu tiek veikta vienpersoniska vai 

koleģiāla organizācijas vai pasākuma vadība. Rīkojuma dokumenti ir rīkojumi, 

lēmumi un norādījumi; 

 publisko tiesību līgumi - publisko tiesību līgumi ir vienošanās, ko publisko tiesību 

subjekti Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā valsts pārvaldes jomā 

slēdz ar citiem publisko tiesību subjektiem vai privātpersonām, lai nodrošinātu valsts 

pārvaldes funkciju efektīvu izpildi (piemēram: starpaugstskolu vienošanās, 

sadarbības līgums, administratīvais līgums, deleģēšanas līgums, līdzdarbības 

līgums); 

 personāla dokumenti - ar personāla dokumentu palīdzību iestāde kārto un noformē 

darba vai dienesta attiecības ar saviem darbiniekiem vai amatpersonām (piemēram: 

darba līgums, rīkojums par personālsastāvu, atvaļinājumu grafiks, amata apraksts); 

 sarakstes dokumenti (korespondence) - ar sarakstes dokumentu (korespondences) 

palīdzību informācija tiek nodota adresātam – organizācijai, tās struktūrvienībai, 

koleģiālajai institūcijai vai fiziskajai personai (piemēram: vēstules, telegrammas, 

faksogrammas (faksimilgrammas), telefonogrammas, elektroniskās vēstules); 

 faktus fiksējoši dokumenti – faktus fiksējošie dokumenti ir dokumenti, kuros 

atspoguļoti dati par iestādes darbību vai faktiem un, kuri neietilpst pārējās pārvaldes 

dokumentu grupās (piemēram: protokoli, akti, izziņas, uzziņas, pārskati, ziņojumi). 

 

Lai nodrošinātu dokumentu uzskaiti, nodrošinātu pierādījumus veiktajiem pasākumiem, 

tiek izveidoti dokumenti  „Pieraksti” (piemēram: reģistrācijas žurnāli, uzskaites žurnāli, 

veidlapu paraugi, akti u.t.t.). Lai vadītu pierakstu identifikāciju, uzglabāšanu, 

nolasīšanu/pieeju, saglabāšanas laiku un iznīcināšanu, jābūt dokumentētai procedūrai. 
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1. Vispārīgā informācija par akadēmiju 

 
1.1.  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas darbības tiesiskais pamats. 

Akadēmija darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, 

Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, likumu „Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Satversmi”   

1.2. Ieskats akadēmijas vēsturē. 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas sākotne ir saistīta ar 1919.gada 20.augustā dibināto 

un 1920.gada 11.janvārī oficiāli atklāto Latvijas Konservatoriju. Latvijas Konservatorija 

dibināta ar Ministru kabineta lēmumu, ieceļot par Konservatorijas direktoru profesoru Jāzepu 

Vītolu. Latvijas Konservatorijas pirmā Satversme tika apstiprināta Saeimā 1923. gada 

12.novembrī. Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu 

“Par Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu” augstskolas nosaukums ir Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. 2006.gada 10.maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Satversmes sapulce pieņēma jaunu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

Satversmi, kuru 2006.gada 2.novembrī kā likumu pieņēma Saeima.  

2. Informācija par kvalitātes politiku, mērķiem un  

saistībām attiecībā uz kvalitāti 
 

Lai nodrošinātu akadēmijas darbības kvalitāti, vadība ir veikusi virkni pasākumus, sekmējusi 

akadēmijas kopīgas kvalitātes politikas izstrādi, kā arī būtiskāku atsevišķu procesu politikas un 

mērķu izstrādi. Ir izstrādātas un atbilstoši apstiprinātas: 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kvalitātes politika  

(skatīt punktu 2.1.); 

 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju programmu iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas stratēģija, kurā ir formulēti gan politikas mērķi, gan kvalitātes 

nodrošināšanas principi, gan iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pasākumi un to apraksts  

(skatīt punktu 2.2.). 

  

2.1. Dokuments „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kvalitātes politika” 
 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 5. panta 21  daļu, 

  apstiprināts ar JVLMA Senāta 25.01.2012.  

sēdes lēmumu, protokols Nr.1 

 

1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (saīsin. – JVLMA),  atbilstoši Boloņas 

deklarācijai, Boloņas procesa vadlīnijām un normatīvajām prasībām, kas formulētas Eiropas 

standartos  un vadlīnijās iekšējās kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā,  īsteno 

augstvērtīgas profesionalitātes, mūsdienīgu, uz studiju rezultātiem balstītu mūzikas, 

horeogrāfijas un mūzikas pedagoģijas izglītību, kas cieši saistīta ar māksliniecisko un 

pētniecisko darbību. 

 

2. Kvalitātes politikas mērķis ir JVLMA kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas 

augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju 

māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un izglītojošajā darbībā. 

 

3. JVLMA kvalitātes vadības sistēma tiek uzturēta un attīstīta atbilstoši Eiropas izcilības 

modelim (EIM), kas ir balstīts uz sabiedrības, augstskolas personāla interešu izzināšanu un 

ievērošanu, partnerattiecībām, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, personāla izglītošanu  

un iesaistīšanu kvalitātes pilnveidošanas procesos JVLMA mērķu sasniegšanai. EIM ieviešana 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
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nodrošina iespēju JVLMA darbības sistemātiskai pašnovērtēšanai, iegūstot informāciju gan par 

neatbilstībām, gan par augstskolas būtiski uzlabojamajām darbībām. Pamatojoties uz pārskatā 

uzrādīto informāciju, var novērtēt reālo situāciju, kādā atskaites periodā attiecībā pret izcilību 

atrodas augstskola.  

 

4. Savas starptautiskās atpazīstamības un prestiža nostiprināšanai JVLMA īsteno atbilstošu 

kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst starptautiski atzītiem mākslas augstskolu akreditācijas 

standartiem. 

 

5. Īstenojamo studiju programmu aktualitātes nodrošināšana un nepārtraukta pilnveidošana, kā 

arī jaunu studiju programmu izstrādāšana notiek ievērojot visu mūzikas, horeogrāfijas un 

mūzikas pedagoģijas augstākajā  izglītībā ieinteresēto pušu intereses, sistemātiski izzinot un 

novērtējot šādus aspektus: 

 5.1. topošo studējošo un absolventu vajadzības; 

 5.2. esošo studējošo vēlmes un to apmierinātības līmeni; 

 5.3. darba devēju prasības; 

 5.4. kultūrvides attīstības tendences Latvijā un pasaulē; 

 5.5. labas prakses piemērus augsti kvalificētu mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas       

              pedagoģijas speciālistu sagatavošanai. 

 

6. Lai nodrošinātu kvalitātes politiku JVLMA: 

 6.1. nodrošina studiju procesu ar augsti kvalificētiem Latvijas un ārvalstu docētājiem; 

 6.2. pilnveido vadības sistēmas procesus, veicinot augstskolas personāla iesaistīšanos  

              studiju un administratīvo procesu nepārtrauktā pilnveidošanā; 

 6.3. plāno un nodrošina studiju un augstskolas darbībai nepieciešamos finanšu,         

              personāla un materiālos resursus; 

 6.4. veicina akadēmiskā un vispārējā personāla nepārtrauktu izglītošanos un  

        profesionālās meistarības pilnveidi; 

 6.5. regulāri novērtē augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu; 

 6.6. mērķtiecīgi sadarbojas ar studējošajiem, absolventiem, darba devējiem,  

              izglītības iestādēm, valsts un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu  

             mākslas augstskolām un citām kultūras   institūcijām; 

 6.7. sekmē studējošo un docētāju apmaiņas un sadarbības programmu  

              īstenošanu ar ārvalstu augstskolām; 

 6.8. aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko kultūras izglītības organizāciju darbā. 

 

7. Kvalitātes politikas kritēriji: 

 7.1. kvalitāte kā izcilība; 

7.2. kvalitāte kā atbilstība mērķim; 

7.3. kvalitāte kā pārveide; 

7.4. kvalitāte kā pilnveide. 

 

8. Kvalitātes politikas nodrošināšanas principi: 

8.1. struktūrvienības darbojas  efektīvi; 

8.2. kvalitātes nodrošināšanas procesi ir caurskatāmi, tiek izmantoti ārējie eksperti; 

8.3. tiek veicināta kvalitātes kultūra; 

8.4. ir izstrādāti procesi ar kuru palīdzību JVLMA sniedz pārskatus, tajā skaitā atskaites par 

valsts budžeta, sabiedrisko un privāto naudas līdzekļu ieguldījumu; 

8.5. kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie trūkumi tiek 

izvērtēti, iestrādāti darba pilnveides pasākumos;  

8.6.formulētie kvalitātes nodrošināšanas principi rada nepieciešamību ieviest  

inovācijas daudzveidīgajos JVLMA darbības procesos.  
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2.2. Dokuments „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju programmu  

iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija”  
 Apstiprināts JVLMA Senāta sēdē 

31.08. 2011. protokols Nr. 6 

          Studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas stratēģija ir izstrādāta atbilstoši 

Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā dokumentā Standarti un 

vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā 1.daļas Eiropas standarti 

un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai augstākās izglītības iestādēs iestrādātajām 

prasībām. 

1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

politika  

Standarts: 

Kvalitāte JVLMA ir noteikta kā galvenā pamatvērtība. Kvalitātes kritēriji ir tradīcijas, izcilība, 

starptautiskā atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, spēja nodrošināt izglītību valsts vajadzībām 

nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas, prasmes un attieksmes atbilst valsts izglītības 

standartos noteiktajām prasībām un profesijas standartos formulētajām kompetencēm.  

Stratēģijai ir oficiāls statuss un tā ir pieejama sabiedrībai. Kvalitātes nodrošināšanā ir paredzēta 

noteikta loma gan studējošajiem, gan citām ieinteresētajām personām. 

Vadlīnijas: 

JVLMA atzīst Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru, kopīgi akceptētos 

Eiropas standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai, grādu un studiju periodu atzīšanai.  

1.1.  Kvalitātes politikas mērķi: 

1) izglītot  augstas raudzes mūziķus, horeogrāfus, mūzikas nozares pētniekus un nozares 

pedagogus, nodrošinot kvalitatīvas studijas visu līmeņu Mūzikas un skatuves mākslas, kā arī 

Nozares pedagogu izglītības daudzveidīgajās studiju programmās, lai jaunie speciālisti būtu 

kompetenti, pieprasīti, spētu iekļauties kultūras aprites plašajā darba tirgū, būtu motivēti 

nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē, sekmētu laikmetīgās mākslinieciskās 

jaunrades attīstību; 

2) kļūt par vienu no nozīmīgākajām mūzikas augstskolām Eiropā, nodrošinot studējošo un 

mācībspēku mobilitāti un konkurētspēju māklinieciskajā jaunradē, pētniecībā un izglītojošajā 

darbībā. 

1.2.  Politikas dokuments atspoguļo: 

- kvalitātes nodrošināšanas sistēmas organizāciju; 

- attiecības starp akadēmisko un mākslinieciskās jaunrades/ pētniecības darbu; 

- nodaļu, katedru, citu struktūrvienību un personu atbildību par kvalitātes nodrošināšanu; 

- studentu dalību kvalitātes nodrošināšanā; 

- politikas realizācijas, pārraudzības un koriģēšanas veidus. 

1.3.  Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas principi: 

- JVLMA vadība uzņemas galveno atbildību par studiju programmu kvalitatīvu īstenošanu;  

- tiek ievērotas sabiedrības intereses attiecībā uz augstākās izglītības kvalitāti; 

- studiju programmu kvalitāte tiek attīstīta un uzlabota studējošo un darba tirgus interesēs; 

- struktūrvienības, kuras realizē un atbalsta studiju programmas, darbojas  efektīvi; 

- kvalitātes nodrošināšanas procesi ir caurskatāmi, tiek izmantoti ārējie eksperti; 

- JVLMA tiek veicināta kvalitātes kultūra; 

- ir izstrādāti procesi, ar kuru palīdzību JVLMA sniedz pārskatus,  tajā skaitā atskaites par 

valsts budžeta, sabiedrisko un privāto naudas līdzekļu ieguldījumu; 

- kvalitātes nodrošināšanas kontroles un atskaitīšanās rezultātā konstatētie trūkumi tiek 

izvērtēti, iestrādāti darba pilnveides pasākumos;  

- JVLMA spēj parādīt savu kvalitāti gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā; 
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- formulētie kvalitātes nodrošināšanas principi rada nepieciešamību ieviest inovācijas 

daudzveidīgajos studiju procesos.  

2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pasākumi un to apraksts 

Standarts: 

Kvalitātes īstenošana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā visos mūsu augstskolas līmeņos tiek 

veikts darbs, kura mērķis ir panākt, lai studiju programmu apguvei ir skaidrs un nepārprotams 

rezultāts, ka docētāji ir gatavi un spēj nodrošināt studiju kursa apguvei izvirzītos mērķus, ka 

studējošie ir motivēti studiju sasniegumos, ka pastāv pilnīga, savlaicīga un reāla atzinība tiem 

personāla pārstāvjiem, kuri izrāda īpašu izcilību, prasmi un aizraušanos. 

Vadlīnijas: 

JVLMA kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas balstīts 

uz studējošo, docētāju un vispārējā personāla interešu izzināšanu un ievērošanu, 

partnerattiecībām ar studējošajiem, uz izpratni par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku 

izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem, 

inovācijām, akadēmijas personāla (akadēmiskais personāls, vispārējais personāls, studējošie) 

interešu ievērošanu un konkrētu mērķu sasniegšanu. 

 JVLMA darbības kvalitātes novērtēšanai lieto aptaujas (anketēšana) metodi, iekšējo auditu, 

kā arī absolventu un darba devēju atsauksmes.  

Kvalitātes vadības sistēma ietver kvalitātes nodrošināšanas nepieciešamo posmu īstenošanu: 

- akadēmijas darbības plānošanu, aptverot kā akadēmisko, tā zinātnisko, administratīvo un 

saimniecisko darbību;  

- darbības plānu īstenošanu: lai sasniegtu vēlamos rezultātus, tiek izmantoti pieejamie resursi un 

piesaistīti jauni, veidotas aizvien jaunas sadarbības formas ar citām akadēmiskajām institūcijām, 

valsts pārvaldes iestādēm, privātām institūcijām un citiem sadarbības partneriem; 

- iegūto rezultātu novērtējumu, kas pamatots uz pastāvīgas saiknes nodrošinājumu starp 

akadēmijas vadību un konkrētu vēlamo rezultātu sasniegšanas procesā iesaistīto akadēmijas 

personālu; 

- vadoties no veiktā novērtējuma, tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām 

akadēmijas darbības procesā ar mērķi nodrošināt pastāvīgu kvalitāti, kas atbilstu augstām 

akadēmiskajām, zinātniskajām un iestādes administratīvās un saimnieciskās vadības prasībām. 

Studiju programmas īstenošanas akadēmiskās, mākslinieciskās un zinātniskās darbības kvalitātes 

nodrošinājuma pamatā ir: 

- studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumus par 

aizvadīto akadēmisko gadu. Iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti atbildīgās katedras un Senāta 

sēdēs, 

- studiju procesa un pasniegšanas kvalitātes kontrole un analīze, ko regulāri veic atbildīgās 

katedras, 

- absolventu darba iemaņu un piemērotības darba tirgum aptaujas un analīze, 

- studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura 

un pasniegšanas formas atbilstību studiju kvalitātes prasībām, 

- ārējo ekspertu izmantošana studiju procesa un studējošo zināšanu novērtēšanai, 

- studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājos punktus, to 

novēršanu un programmas attīstības iespējas, 

- akadēmijas docētāju savstarpējs lekciju/nodarbību, meistarklašu/ pārbaudījumu apmeklējums, 

kas ļauj izvērtēt darba stiprās un vājās puses; 

- akadēmijas docētāju ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmisko, zinātnisko un radošo 

darbību, publikācijām, dalību zinātniskos pētījumos un zinātniskās konferencēs; 

- akadēmijas docētāju starptautiskas apmaiņas veicināšana, piesaistot starptautisku fondu 

finansējumu un radot iespēju akadēmijas docētājiem gūt pieredzi ārvalstu augstskolās; 

- augsti kvalificētu vieslektoru un docētāju aicināšana studiju kursu docēšanai, meistarklašu 

vadīšanai, tai skaitā no ārvalstu augstskolām. 
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Administratīvās un saimnieciskās darbības kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir:  

- kvalitatīva personāla vadība; 

- papildus finanšu piesaiste akadēmijas saimnieciskajai darbībai un pārskatāms finanšu 

izlietojums konkrētiem mērķiem, atbilstoši vēlamajiem rezultātiem; 

- akadēmijas studentu aptaujas, iegūstot viedokli par studiju īstenošanas saimniecisko 

nodrošinājumu un atbilstību studiju kvalitātes prasībām; 

- akadēmijas ikgadēju pārskatu sagatavošana par akadēmijas saimniecisko darbību, sniedzot 

nepieciešamu informācijas apkopojumu un saimnieciskās darbības izvērtējumu tālākai lēmumu 

pieņemšanai. 

Pasākumu apraksts 

1) Studiju programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanas, uzraudzības un regulāras 

kontroles pasākumu apraksts  
Aktivitātes, kuras 

ietekmē kvalitātes 

nodrošināšanu 

Ārējie normatīvie 

akti, kas reglamentē 

prasības 

Iekšējie 

normatīvie akti 

Iekšējo normatīvo aktu 

apstiprināšanas, uzraudzības un 

kontroles institūcijas 

Pasākumos 

iesaistītā 

personāla 

sastāvs apstiprina uzrauga/kontrolē 

Reflektantu 

uzņemšana 

Augstskolu likuma 

45., 46., 47., 52., 83. 

un 85. pants, 

Izglītības likuma 3. 

un 12.pants,  

Ministru kabineta 

noteikumi par 

prasībām, 

kritērijiem un 

kārtību uzņemšanai 

studiju programmās. 

Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmijas 

Uzņemšanas 

noteikumi un 

uzņemšanas 

prasības 

studiju 

programmās 

konkrētam 

akadēmiskajam 

gadam. 

JVLMA Senāts JVLMA Senāts, 

 

 

 

 

 

Uzņemšanas 

komisija 

JVLMA 

vadība, 

akadēmiskais 

personāls, 

studējošie 

Uzņemšanas 

reklāmas pasākumi 

   JVLMA 

Studējošo 

pašpārvalde 

JVLMA 

studējošie, 

vadība, 

akadēmiskais 

personāls  

Reflektantu 

iestājpārbaudījumi 

 Uzņemšanas 

prasību 

studiju 

programmās 

saturs 

konkrētam 

akadēmiskajam 

gadam. 

JVLMA Senāts Uzņemšanas 

komisija 

JVLMA 

vadība, 

akadēmiskais 

personāls 

Reflektantu 

uzņemšanas 

konkurss 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

prasībām, 

kritērijiem un 

kārtību uzņemšanai 

studiju programmās 

Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmijas 

Uzņemšanas 

noteikumi un  

uzņemšanas 

konkursa kritēriji 

JVLMA Senāts Uzņemšanas 

komisija 

JVLMA 

vadība, 

akadēmiskais 

personāls, 

studējošie 

Studiju programmu 

satura un 

realizācijas apraksts 

Augstskolu likuma 

55.pants 

JVLMA Studiju 

programmu 

nolikums  

JVLMA Senāts Akadēmiskā 

darba 

prorektors, 

Studiju 

programmu 

direktors, 

Katedru vadītāji, 

Studējošo 

pašpārvalde 

JVLMA 

vadība, 

akadēmiskais 

personāls, 

studējošie, 

absolventi,  

darba devēji, 

neatkarīgie 

eksperti 

 

http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
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Aktivitātes, kuras 

ietekmē kvalitātes 

nodrošināšanu 

Ārējie normatīvie 

akti, kas reglamentē 

prasības 

Iekšējie 

normatīvie akti 

Iekšējo normatīvo aktu 

apstiprināšanas, uzraudzības un 

kontroles institūcijas 

Pasākumos 

iesaistītā 

personāla 

sastāvs apstiprina uzrauga/kontrolē 

Studiju rezultātu 

plānošana un 

īstenošana  

(Studiju programmu 

satura un 

realizācijas apraksta 

daļa) 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

augstākās izglītības 

valsts standartiem 

(1.līmeņa augstākās 

profesionālās 

izglītības valsts 

standarts, 2.līmeņa 

augstākās 

profesionālās 

izglītības valsts 

standarts (bakalaura 

un maģistra līmenis, 

akadēmiskās 

izglītības valsts 

standarts – 

bakalaura, maģistra 

līmenis), Ministru 

kabineta 

apstiprinātie 

profesiju standarti 

Studiju 

programmu 

satura un 

realizācijas 

apraksts, 

4.punkts Plānotie 

rezultāti, 

Studiju kursu 

apraksti, kuros ir 

nodefinēti kursa 

mērķi, aprakstītas 

kursa apguves 

rezultātā iegūtās 

zināšanas un 

prasmes 

JVLMA Senāts 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmiskā 

darba prorektors 

 

Akadēmiskā 

darba prorektors, 

Studiju 

programmu 

direktors 

 

 

Katedru vadītāji  

Akadēmiskā 

darba 

prorektors, 

Studiju 

programmu 

direktors,  

Studējošo 

pašpārvalde 

 
Katedru 

vadītāji, 

Studējošie 

Studiju plāni un 

studiju saturs 

(Studiju programmu 

satura un 

realizācijas apraksta 

daļa) 

 Tiek aktualizēti 

saskaņā ar 

JVLMA Studiju 

programmu 

nolikumu.   

JVLMA Doktora 

studiju nolikums 

JVLMA Senāts 

 

Akadēmiskā 

darba prorektors 

 

Doktorantūras 

padome 

Studiju 

programmu 

direkcija 

 

 

 

 

Doktorantūras 

nodaļas vadītājs 

Katedru 

vadītāji, 

docētāji, 

studējošie 

 

 

 

Katedru 

vadītāji, 

docētāji, 

doktoranti 

Studiju veidi un 

formas 

Izglītības likuma 

6.pants, Augstskolu 

likuma 55. un 

56.pants 

Studiju 

programmu 

satura un 

realizācijas 

apraksts  

JVLMA Senāts 

 

Studiju 

programmu 

direkcija 

Doktorantūras 

nodaļas vadītājs 

JVLMA 

Uzņemšanas 

komisija ņem 

vērā 

reflektantu un 

studējošo 

pieprasījumu 

Mācību līdzekļu 

pieejamība 

 Studiju 

programmu 

satura un 

realizācijas 

apraksts, 

Bibliotēkas 

nolikums, 

IT daļas 

nolikums, 

Nolikums par 

katedru/klašu un 

nodaļu darbību , 

 

Studiju kursa 

apraksts 

JVLMA Senāts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmiskā 

darba prorektors 

Akadēmiskā 

darba prorektors, 

Zinātniskā un 

radošā darba 

prorektors, 

Studiju 

programmu 

direkcija 

 

 

 

Katedru vadītāji 

Katedru 

vadītāji, 

docētāji,  

bibliotēkas 

darbinieki,  

IT darbinieki, 

studējošie 

 

  

http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
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Aktivitātes, kuras 

ietekmē kvalitātes 

nodrošināšanu 

Ārējie normatīvie 

akti, kas reglamentē 

prasības 

Iekšējie 

normatīvie akti 

Iekšējo normatīvo aktu 

apstiprināšanas, uzraudzības un 

kontroles institūcijas 

Pasākumos 

iesaistītā 

personāla 

sastāvs apstiprina uzrauga/kontrolē 

Oficiāli studiju 

programmu 

apstiprināšanas 

pasākumi, kurus 

veic cita 

organizācija 

Augstskolu likuma 

55.panta 4.daļa 

… “Pirms 

apstiprināšanas 

organizējama 

neatkarīga 

programmu 

ekspertīze.” ; 

6.daļa “Ikvienas 

studiju programmas 

īstenošanai jāsaņem 

licence (izsniedz 

IZM). Licenci 

neizsniedz, ja:  

1) iesniegtie 

dokumenti neatbilst 

izglītības jomu 

reglamentējošajos 

normatīvajos aktos 

noteiktajām 

prasībām;  

2) akadēmiskā 

personāla 

kvalifikācija 

neatbilst  studiju 

programmu 

īstenošanas 

nosacījumiem vai 

normatīvo aktu 

prasībām;  

3) studiju 

materiāltehniskā un 

informatīvā bāze 

neatbilst studiju 

programmas 

īstenošanas 

nosacījumiem;  

4) nav izstrādāts 

licencējamās studiju 

programmas saturs 

un tās īstenošanas 

mehānisms;  

…”. 

 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

augstākās izglītības 

programmu 

licencēšanas 

kārtību. 

JVLMA Studiju 

programmu 

nolikums.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JVLMA 

Pašnovērtēšanas 

ziņojums 

JVLMA Senāts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JVLMA Senāts 

Akadēmiskā darba 

prorektors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmiskā darba 

prorektors 

 

Katedru 

vadītāji, 

docētāji,  

studējošie, 

profesionālo 

nevalstisko 

organizāciju 

pārstāvji, 

darba devēji 

  

http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
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Aktivitātes, kuras 

ietekmē kvalitātes 

nodrošināšanu 

Ārējie normatīvie 

akti, kas reglamentē 

prasības 

Iekšējie 

normatīvie akti 

Iekšējo normatīvo aktu 

apstiprināšanas, uzraudzības un 

kontroles institūcijas 

Pasākumos 

iesaistītā 

personāla 

sastāvs apstiprina uzrauga/kontrolē 

Studentu attīstības 

un sasniegumu 

uzraudzība 

Augstskolu likuma 

58.pants; 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

augstākās izglītības 

valsts standartiem 

JVLMA Studiju 

programmu 

nolikums; 

JVLMA Doktora 

studiju nolikums; 

Studiju programmu 

satura un 

realizācijas 

apraksts; 

Noteikumi par 

bakalaura / maģistra 

studiju programmu 

akadēmisko darbu 

izstrādes gaitu; 

Nolikums par valsts 

pārbaudījumiem un 

valsts pārbaudījumu 

komisiju; 

N o l i k u m s par  

gala 

pārbaudījumiem; 

Studiju kursa 

apraksts; 

Rīkojums par 

studējošo 

kompetences 

vērtējuma 

dokumentiem; 

Rīkojums par ārpus 

plānotā termiņa 

pārbaudījumu 

kārtošanu 

JVLMA Senāts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmiskā 

darba 

prorektors 

Rektors 

 

 

 

 

 

Akadēmiskā darba 

prorektors 

 

Pārbaudījumu 

komisijas 

Diplomeksāmenu 

komisijas  

 

 

Valsts 

pārbaudījumu 

komisija 

 

Akadēmiskā 

padome 

 

Doktorantūras 

padome 

 

Promocijas 

padome 

 

 

Katedru vadītāji, 

Studiju 

programmu  

direkcija 

JVLMA 

rektorāts; 

Akadēmiskais 

personāls, 

studējošie; 

Kultūras un 

izglītības 

institūciju 

pārstāvji; 

nevalstisko 

profesionālo 

organizāciju 

pārstāvji; 

ārvalstu 

sadarbības 

augstskolu 

profesūra 

Regulāras studiju 

programmas 

pārbaudes  

(kurās piedalās arī 

dalībnieki no 

ārpuses) 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

augstskolu, koledžu 

un augstākās 

izglītības studiju 

programmu 

akreditāciju 

JVLMA Studiju 

programmu 

nolikums; 

JVLMA Doktora 

studiju nolikums; 

 

Konkrētas studiju 

Studiju 

programmas 

pašnovērtēšanas 

ziņojums, kurā 

ietilpst 

informācija par 

absolventu un 

darba devēju 

atsauksmēm. 

Dokuments tiek 

izstrādāts katra 

akadēmiskā gada 

beigās. 

 

Studiju 

programmas 

pašnovērtēšanas 

ziņojums studiju 

programmu 

akreditācijai ( ik 

pēc 6 gadiem) 

JVLMA Senāts 

 

JVLMA rektorāts, 

katedru vadītāji, 

studējošo 

pašpārvalde 

Katedru 

vadītāji, 

docētāji, darba 

tirgus 

pārstāvji, 

absolventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedru 

vadītāji, 

docētāji, darba 

tirgus 

pārstāvji, 

absolventi, 

ārvalstu 

akreditēto 

augstskolu 

eksperti 

  

http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/StudProgNolik.doc
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Aktivitātes, kuras 

ietekmē kvalitātes 

nodrošināšanu 

Ārējie normatīvie 

akti, kas reglamentē 

prasības 

Iekšējie 

normatīvie akti 

Iekšējo normatīvo aktu 

apstiprināšanas, uzraudzības un 

kontroles institūcijas 

Pasākumos 

iesaistītā 

personāla 

sastāvs apstiprina uzrauga/kontrolē 

Regulāras 

informācijas no 

darba devējiem, 

darba tirgus 

pārstāvjiem, un 

citām organizācijām 

saņemšana, apstrāde 

un iekļaušana 

studiju satura 

pilnveidei 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

augstskolu, koledžu 

un augstākās 

izglītības studiju 

programmu 

akreditāciju 

Katra akadēmiskā 

gada studiju 

programmas 

pašnovērtējuma 

ziņojuma 

sagatavošanas 

procesā – aptaujas 

anketu izsūtīšana, 

saņemšana un 

apstrāde. 

Rezultāti tiek 

atspoguļoti 

Studiju 

programmas 

pašnovērtējuma 

ziņojumā. 

JVLMA Senāts 

 

Katedru vadītāji, 

studējošo 

pašpārvalde 

Katedru 

vadītāji, 

docētāji, 

darba tirgus 

pārstāvji, 

absolventi  

Studējošo dalība 

kvalitātes 

nodrošināšanas 

darbībās: 

JVLMA Satversmes 

sapulces sastāvā; 

Senāta sastāvā; 

Akadēmiskās 

šķīrējtiesas sastāvā; 

Revīzijas komisijas 

sastāvā; 

Doktorantūras 

padomē; 

Stipendiju 

piešķiršanas 

komisijas sastāvā; 

Studiju programmu 

pašnovērtēšanas 

ziņojuma 

sagatavošanā; 

Docētāju darba 

kvalitātes aptaujas 

procesā 

Augstskolu likuma 

13., 15. Un 

19.pants 

JVLMA 

Satversmes 

sapulces 

nolikums; 

Senāta nolikums; 

Akadēmiskās 

šķīrējtiesas 

nolikums; 

Revīzijas 

komisijas 

nolikums; 

JVLMA Studiju 

programmu 

nolikums; 

Doktorantūras 

padomes 

nolikums; 

Stipendiju 

piešķiršanas 

nolikums; 

Iekšējās kārtības 

noteikumi 

studējošajiem 

  

JVLMA 

Satversmes 

sapulce; 

 

 

 

 

 

 

 

 

JVLMA Senāts 

Koleģiālo 

institūciju 

priekšsēdētāji, 

 

JVLMA rektorāts 

Studējošo 

pašpārvaldes 

deleģētās 

personas; 

studējošie 

 

2) Studējošo kompetences vērtēšana 

Standarts: 

Studējošo kompetences vērtēšanai tiek izmantoti publicēti kritēriji, noteikumi, prasības un 

pasākumi, kurus konsekventi ievēro. 

Vadlīnijas: 

Studējošo kompetences vērtēšana ir viens no svarīgākajiem elementiem augstākajā izglītībā. Tādēļ 

svarīgi, lai vērtēšana vienmēr tiktu veikta profesionāli un tiktu ievērotas pieejamās zināšanas par 

pārbaudes procesiem. 

Studējošo kompetences vērtēšanai izmanto publicētus pasākumus, noteikumus un kritērijus, 

kuri tiek konsekventi piemēroti. 

Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas, metodes un kritēriji ir iestrādāti 

studiju kursu aprakstos.  

http://www.music.lv/upload/pages/30/Ieksejas_kartibas_noteikumi_studejosajiem_07022007.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/Ieksejas_kartibas_noteikumi_studejosajiem_07022007.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/Ieksejas_kartibas_noteikumi_studejosajiem_07022007.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/Ieksejas_kartibas_noteikumi_studejosajiem_07022007.doc
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Atbilstoši studiju kursa vai kursa daļas mērķim satura apguves līmenis tiek vērtēts  

diagnosticējošajos (t.sk. starppārbaudījumos - semināros, kontrolstundās, ieskaitēs), formatīvajos 

vai summējošajos pārbaudījumos. Ar kompetences vērtēšanas prasībām studējošie tiek informēti 

katra studiju kursa apguves sākumā. 

Studējošo kompetences vērtēšanu pārbaudījumos, atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajiem 

kritērijiem, veic pārbaudījumu komisijas viena, divu vai trīs komisijas pārstāvju sastāvā. Atbildības 

sekas par vērtēšanas pamatprincipu neievērošanu ir formulētas JVLMA Studiju programmu 

nolikumā un JVLMA Ētikas kodeksā. 

Vērtēšanas pamatprincipi 

Vērtējot studiju kursu apguvi, ievēro šādus pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai 

izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plānā noteiktajos  

visos studiju kursos. 

Vērtēšanas pamatformas 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Lai organizētu eksāmenu, 

minimālais studiju kursa apjoms - 2 kredītpunkti. 

 Vērtēšanas kritēriji 

Diferencētajā ieskaitē (ieskaite ar vērtējumu), eksāmenā un valsts pārbaudījumā – diplomeksāmenā 

programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1)  ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 

2)  augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 

3)  vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”); 

4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).    

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa sasniegumu vērtējums ir  “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 

Kompetences vērtējums tiek atspoguļots pārbaudījuma protokolā, kurā norāda studiju 

programmu, studiju kursu, pārbaudījuma veidu, semestri, kredītpunktu skaitu, pārbaudījuma norises 

datumu, studiju kursa docētāju, pārbaudījuma komisijas sastāvu, studējošā vārdu, uzvārdu, semestrī 

plānoto saturu, pārbaudījuma saturu, pārbaudījumā iegūto vērtējumu un vērtējuma pamatojumu. 

Pārbaudījuma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Ja komisijas loceklis nepiekrīt kopējam 

vērtējumam, viņam ir tiesības protokolā ierakstīt savu argumentētu viedokli. Ja studējošais nepiekrīt 

komisijas vērtējumam, viņam ir tiesības vienas dienas laikā vērsties pie rektora ar apelāciju. Ja 

studējošais nevarēja kārtot pārbaudījumu JVLMA noteiktajā laikā vai nenokārtoja pārbaudījumu, 

viņam ir tiesības kārtot citā laikā atbilstoši prasībām, kuras formulētas rīkojumā par ārpus plānotā 

termiņa pārbaudījumu kārtošanu. 

Iekšējie reglamentējošie dokumenti par studējošo kompetences vērtēšanu, kuri ir ievietoti JVLMA 

mājas lapā: 

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem 

Doktora studiju nolikums 

Rīkojums par ārpus plānotā termiņa pārbaudījumu kārtošanu 

Rīkojums par studējošo kompetences vērtējuma dokumentiem 

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos 

Nolikums par valsts pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumu komisiju 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas n o l i k u m s par  gala pārbaudījumiem 

Studiju kursu apraksti 

JVLMA nolikums par promocijas darba aizstāvēšanu un kritērijiem 
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3) Docētāju kvalitātes nodrošināšana 

Standarts: 

Studējošo izglītošanā iesaistītais personāls ir atbilstoši kvalificēts un kompetents. Personāla 

kvalifikācijas un kompetences atbilstības prasības ir formulētas dokumentā, kas ir pieejams ārējiem 

vērtētājiem un atbilstības vērtējumi tiek komentēti studiju programmu pašnovērtēšanas ziņojumos, 

kuri savukārt tiek publicēti JVLMA mājas lapā.  

Vadlīnijas: 

Studējošajiem docētāji ir paši svarīgākie pieejamie studiju resursi. 

JVLMA studiju programmu īstenošanu nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls, 

kuru veido aistenti, lektori, docenti, asociētie profesori un profesori. JVLMA izmanto visas iespējas 

augstākās kvalifikācijas intelektuālā potenciāla piesaistei starptautiski atpazīstamu speciālistu 

piesaistei galvenajos darbības virzienos. Tiek radītas programmas, lai veicinātu kvalificēta 

akadēmiskā personāla reemigrāciju no ārzemēm  un neakadēmiskām darbības jomām Latvijā.  

Akadēmiskā personāla vēlēšanām ir izvirzīti vienoti kritēriji, no kuriem nozīmīgākie ir 

starptautiskie panākumi mūzikas vai horeogrāfijas profesionālajā mākslinieciskajā darbībā, bet 

mākslas zinātņu nozares apakšnozarē Muzikoloģija panākumi zinātniskajā un pedagoģiskajā 

darbībā. Kvalifikācijas kritēriju ievērošanu akadēmiskā personāla (īpaši profesoru un asociēto 

profesoru) ievēlēšanā uzrauga JVLMA pieaicināti neitrālie eksperti.  

        Docētāju kvalifikācijas atbilstību un kompetenci izvērtē katedras atbilstoši Augstskolu likumā 

un Senāta nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus.  

Mākslinieciskos projektus, zinātniskos pētījumus un studējošo izglītošanu docētāji veic saskaņā ar 

Senātā noteikto uzdevumu apjomu. Studiju programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošana 

tiek nodrošināta augstā profesionālā līmenī. To pierāda mūsu docētāju un studentu sasniegumi 

starptautiskajos projektos, kā arī speciālistu pieprasījums darba tirgū – kultūras un izglītības 

institūcijās.  

       JVLMA Senāts ir apstiprinājis nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā.  Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz  Likumu Par Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas Satversmi, Augstskolu likumu, Zinātniskās darbības likumu, LR Ministru 

kabineta noteikumiem  Profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un 

pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtība, Augstākās izglītības padomes rekomendācijām 

par profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību un par pretendentu kvalifikācijas 

novērtēšanas kritērijiem,  Ministru kabineta noteikumiem Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas 

no valsts budžeta līdzekļiem, Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu, 

Ministru kabineta noteikumiem par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un 

profesionālajai kvalifikācijai. 

Nolikums precizē augstāk minētajos tiesību aktos izvirzītās prasības, piemērojot tās Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Satversmē noteiktajiem darbības mērķiem un 

uzdevumiem.  Nolikums nosaka akadēmisko amatu pretendentiem izvirzāmās prasības, 

akadēmiskā personāla ievēlēšanas un darbā pieņemšanas kārtību, akadēmiskā personāla 

uzdevumus un darba vērtēšanas kritērijus. 

         Ievēlēšanas periodā katram akadēmiskajā amatā ievēlētajam docētājam ir jāpilnveido sava 

profesionālā meistarība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par prasībām pedagogiem 

nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai un  

JVLMA rīkojumam par akadēmiskā personāla augstākās izglītības profesionālo pilnveidi.  

         JVLMA nolikums par akadēmiskajiem amatiem un rīkojums par akadēmiskā personāla 

augstākās izglītības profesionālo pilnveidi ir publiski pieejams JVLMA mājas lapā www.jvlma.lv.   

  

http://www.music.lv/upload/pages/30/ieksejie_normativie_akti/Nolikums_Par_akadem_amatiem_JVLMA_ar_grozijumiem_2011_02_09.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/ieksejie_normativie_akti/Nolikums_Par_akadem_amatiem_JVLMA_ar_grozijumiem_2011_02_09.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/ieksejie_normativie_akti/RIKOJUMS%20par%20akad.%20personala%20prof.%20pilnveidi%20un%20pilnveides%20kartiba%202009.doc.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/ieksejie_normativie_akti/RIKOJUMS%20par%20akad.%20personala%20prof.%20pilnveidi%20un%20pilnveides%20kartiba%202009.doc.doc
http://www.music.lv/upload/pages/30/ieksejie_normativie_akti/RIKOJUMS%20par%20akad.%20personala%20prof.%20pilnveidi%20un%20pilnveides%20kartiba%202009.doc.doc
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4) Mācību līdzekļi un palīdzība studējošajiem 

Standarts: 

JVLMA jānodrošina, lai studējošajiem pieejamie mācību līdzekļi būtu atbilstoši un piemēroti 

katrai piedāvātajai studiju programmai. 

Vadlīnijas: 

       JVLMA nodrošina mācību līdzekļu un aprīkojuma pieejamību atbilstoši katrai piedāvātajai 

studiju programmai. Mācību līdzekļu klāstā ietilpst atbilstošais aprīkojums, bibliotēkas fondos 

pieejamā literatūra, informācija avoti, audio un video materiāli, elektroniskie līdzekļi, kuri 

studējošajiem ir viegli pieejami, ir komplektēti, veidoti un atlasīti, ņemot vērā studiju kuru 

aprakstos norādītos nepieciešamos  mācību līdzekļus.   

    Respektējot studējošo tiesības saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu 

studijām un iespējamo karjeru, JVLMA šādu palīdzību studējošajiem sniedz  Studiju programmu 

direkcijas darbinieki, katedru vadītāji, studiju kursu docētāji,  

bibliotēkas un IT daļas darbinieki. 

    JVLMA pastāvīgi uzrauga, kontrolē un uzlabo studējošajiem pieejamo palīdzības pakalpojumu 

efektivitāti, veicot regulāras aptaujas. Aptauju rezultāti tiek atspoguļoti katra akadēmiskā gada 

studiju programmu pašnovērtēšanas ziņojumos punktā 7.4. Studējošo aptaujas un to analīze, kā arī 

punktā 7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

5) Informācijas sistēmas 

Standarts: 

JVLMA jānodrošina efektīvai studiju programmu un citu darbību vadīšanai nepieciešamās 

informācijas vākšana, analīze un izmantošna. 

Vadlīnijas: 

JVLMA pašizziņa ir būtisks nosacījums efektīvai studiju programmu  kvalitātes nopdrošināšanai. 

Lai noskaidrotu studiju darba stiprās un vājās puses, studiju aspektus, kas tiek veikts labi un kam 

nepieciešama uzmanība, noskaidrotu jaunievedumu rezultātus, ir nepieciešama informācijas 

vākšana, analīze un izmantošana. 

       Uz kvalitāti orientētās informācijas sistēmas efektivitāte  zināmā mērā ir atkarīga no 

cilvēkresursu ieinteresētības darbības pilnveidē. 

JVLMA vāc, analizē un izmanto šādus uz kvalitātes jautājumiem orientēto informāciju: 

 studējošo virzība un sekmju rādītāji 

 absolventu nodarbinātība 

 studējošo apmierinātība ar studiju programmu īstenošanu – saturs, docētāju darba kvalitāte, 

vērtēšanas sistēmas objektivitāte, resursu pieejamība, informācijas pieejamība, karjeras 

iespējas 

 docētāju darba kvalitāte (vērtē saistībā ar ievēlēšanu amatā, bet katra akadēmiskā gada 

beigās vērtē sasniegumus zinātniskajā pētniecībā un/vai   māklsinieciskajos  projektos, kā 

arī studējošo sasniegumus kompetences vērtēšanas procesā) 

 studējošo sastāvs 

 pieejamos studiju resursus un to izmaksas 

 JVLMA galvenos darbības rādītājus 

Informācija tiek apkopota katra akadēmiskā gada un kalendārā gada beigās. Par akadēmiskā gada 

darbības rezultātiem JVLMA rektors ziņo Satversmes sapulcei, kura novērtē rezultātus un pieņem 

lēmumu par pasākumiem, kuri būs nepieciešami turpmākā darba pilnveidei.  

Kalendārā gada darbības rezultāti tiek atspoguļoti JVLMA Gadagrāmatā (darbības pārskats), 

informācija ir pieejama JVLMA mājas lapā. 

7) Sabiedrības informēšana 

Standarts: 

JVLMA regulāri publicē aktuālu, neitrālu un objektīvu gan kvantivatīvu, gan kvalitatīvu 

informāciju par piedāvātajām studiju programmām un piešķiramajiem grādiem. 
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Vadlīnijas: 

Izpildot savu pienākumu sabiedrības priekšā, JVLMA sniedz informāciju par piedāvātajām studiju 

programmām, paredzētajiem studiju rezultātiem, piešķiramo kvalifikāciju, izmantotajiem 

pasniegšanas, studiju un vērtēšanas pasākumiem, kā arī studējošajiem pieejamām studiju iespējām. 

Publicētā informācija ir objektīva, tajā iekļauj absolventu viedokli un aprakstu par viņu karjeru pēc 

studiju programmas beigšanas, kā arī esošo studējošo raksturojumu.  

Informācijas avoti: 

JVLMA organizē preses konferences; 

Uzņemšanas noteikumi un prasības ir publiski pieejami, tiek sniegtas ziņas:  

-  laikrakstam Latvijas avīze; 

- Izglītības un zinātnes ministrijai; 

- JVLMA mājas lapā. 

 Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir pieejami JVLMA mājas lapā un Studiju 

programmu akreditācijas rezultāti ir publicēti Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra 

mājas lapā. 

3. Informācija par akadēmijas kompetenci, darbības sfēru un 

struktūrshēmu 

3.1. Akadēmijas kompetence un darbības sfēras 

3.1.1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk — Akadēmija) ir Latvijas valsts dibināta 

augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas īsteno profesionālās bakalaura, akadēmiskās un 

profesionālās maģistra studiju programmas mūzikā un skatuves mākslā, pedagogu izglītībā un 

doktora studiju programmas mūzikas vēsturē un teorijā, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un 

māksliniecisko jaunradi. 

3.1.2. Akadēmijas mērķis ir nodrošināt studijas mūzikas, horeogrāfijas un izglītības zinātņu jomās, 

humanitārajās un sociālajās zinātnēs, veikt pētījumus mākslas zinātnē, sekmēt māksliniecisko 

jaunradi, profesionālo mūziķu, horeogrāfu, nozares pedagogu un mākslas zinātnieku sagatavošanu. 

3.1.3. Akadēmija ir autonoma augstskola ar tiesībām izstrādāt un pieņemt savu Satversmi, veidot 

personālsastāvu, noteikt studiju programmu saturu un formas, studējošo uzņemšanas papildu 

noteikumus, zinātniskās pētniecības darba pamatvirzienus un to saturu, organizatorisko un 

pārvaldes struktūru, veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar Akadēmijas darbības principiem un 

uzdevumiem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.1.4. Akadēmijas Satversme garantē Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto akadēmiskā 

personāla un studējošo akadēmisko, pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades brīvību. 

3.1.5. Akadēmijai ir atvasinātas publiskas personas juridiskais statuss, tā likumā noteiktā kārtībā ar 

Nr.3342301472 ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, tai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas 

mazā valsts ģerboņa attēlu; sava atribūtika: karogs un emblēma. Akadēmija atrodas Kultūras 

ministrijas pārraudzībā. 

3.1.6. Pildot savu pamatuzdevumu, Akadēmija balstās uz humanitātes, demokrātiskuma, 

zinātniskuma, profesionalitātes, individualizācijas, radošas darbības, tautiskuma un 

mūsdienīguma principiem: 

- studiju procesā, zinātniskajā darbībā un mākslinieciskajā jaunradē tiek ievērotas Latvijas 

tautas intereses, pasaules humanitārās kultūras tradīcijas un jaunākie sasniegumi;  

- iekļaujoties starptautiskajā kultūras apritē, tiek saglabāts un attīstīts nacionālās mūzikas un 

mākslas kultūras mantojums, piemērojot pirmā rektora profesora Jāzepa Vītola iedibinātos un 

mūsdienu mākslinieciskajā, kā arī pedagoģiskajā praksē radoši attīstītos principus;  

- akadēmija īsteno studiju, praktiskās un zinātniskās darbības vienotību; 

- akadēmija veicina tālākizglītību; 
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- akadēmija sadarbojas ar citām izglītības, mākslas un kultūras institūcijām, zinātniskajām 

iestādēm Latvijā un citās valstīs, nodrošinot studējošo, akadēmiskā personāla un zinātniskās 

informācijas apmaiņu. 

3.1.7. Akadēmijai ir tiesības piešķirt profesionālos un akadēmiskos grādus, zinātniskos grādus, 

profesionālos grādus un profesionālo kvalifikāciju tiem studējošiem, kuri ir sekmīgi apguvuši 

akreditētas studiju programmas. 

3.1.8. Akadēmijai ir tiesības patstāvīgi sadarboties ar ārvalstu izglītības iestādēm, mūzikas, mākslas 

un kultūras institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām. 
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       3.2. JVLMA struktūra              

               
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                   

Personāldaļa 

Rektos 

Revīzijas komisija Senāts 

Akadēmiskā darba prorektors Zinātniskā un radošā darba 

prorektors 

Administratīvi saimnieciskā  

darba prorektors 

Finanšu daļa 

Ārlietu darba prorektors 

Maksas studiju nodaļa 

Studiju programmu 

direkcija 

Tālākizglītības nodaļa 

IT daļa 

Koncertdaļa 

Zinātniskās pētniecības 

centrs 

Kanceleja 

Saimniecības daļa 

Mūzikas instrumentu  kolekcijas un 

restaurācijas daļa 

Sporta centrs 

Bibliotēka 
 Nošu nodaļa 

 Grāmatu nodaļa 

 Audiovizuālo ierakstu 
nodaļa 

 Lasītava 
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Arhīvs 

Satversmes sapulce 

Akadēmiskā šķīrējtiesa 

Zinātniskā padome 

Promocijas padome 

Doktorantūras nodaļa 
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Ārlietu daļa 

Profesoru padome 

Doktorantūras padome  

Padomnieku 

konvents 

Katedras, klases 

Studējošo pašpārvalde 
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Jāzepa Vītola piemiņas 
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Projektu vadība 
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Maģistrantūras nodaļa 
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4. Procesu formulēšana,  

procedūras un darba apraksti vai atsauces uz tiem 

 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu akadēmijas darbību, ir apzināti un formulēti darbības 

procesi un procesu savstarpējā saistība un mijiedarbība, kas deva iespēju sarežģītas darbības 

sadalīt pa atsevišķiem procesiem (procedūrām).  

Akadēmija  kvalitātes vadību īsteno, piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM) . 

Kvalitātes vadības sistēmā ir ietverti visi akadēmijai deleģētie procesi, t.sk.: 

- akadēmijas darbības procesu vadība un uzraudzība; 

- darbības plānu izstrāde un kontrole; 

- procesu darbības kārtības noteikšana; 

- procesu darbības koordinācija; 

- izglītošanas pakalpojumu sniegšana; 

- informācijas sistēmu un datu bāzes uzturēšana; 

- atbalsta procesu administrēšana. 

 

Procesi/procedūras/institūcijas vai atbilbīgās amatpersonas/darbības reglaments (dokuments) 

Darbības tiesiskais pamats: Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, Zinātniskās darbības 

likums, Augstskolu likums, likums Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi.  

 

Procesi 

Procesu īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

Dokuments, kas 

nosaka darbības 

īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās vieta 

1. Akadēmijas 

pārstāvība un 

vadība.  

 

Satversmes sapulce 

 

Pieņem un groza 

augstskolas 

satversmi;  

- ievēlē un atceļ 

rektoru;  

- noklausās rektora 

pārskatu;  

- ievēlē senātu;  

- ievēlē akadēmisko 

šķīrējtiesu;  

- apstiprina senāta 

un akadēmiskās 

šķīrējtiesas 

nolikumus.  

Nosaka akadēmijas 

politiku un 

stratēģiju.  

Novērtē rektora un 

senāta darbību. 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos. 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 

Satversmes sapulces 

nolikums. 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas  

Rektora vēlēšanu 

nolikums. 

JVLMA 

Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā 
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Procesi 

Procesu 

īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

Dokuments, kas 

nosaka darbības 

īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās vieta 

1. Akadēmijas 

pārstāvība un 

vadība  

(turpinājums) 

Senāts 

 

Pieņem lēmumus par 

nozīmīgākajiem 

akadēmiskās, 

zinātniskās un 

mākslinieciskās  

darbības 

jautājumiem; 

- izvērtē un apstiprina 

studiju programmas; 

- izvērtē un apstiprina 

studiju programmu 

pašnovērtēšanas 

ziņojumus; 

- apstiprina visus 

akadēmijas darbību  

reglamentējošos 

dokumentus, izņemot 

tos, kas ir Satversmes 

sapulces kompetencē; 

- dibina un likvidē 

struktūrvienības;  

- nosaka akadēmijas 

finanšu struktūru; 

- nosaka akadēmiskā 

personāla darba 

samaksas principus; 

- noklausās un vērtē 

rektora ikgadēju 

pārskatu par budžeta 

izpildi; 

-izveido komisijas un 

padomes atsevišķu 

jautājumu 

risināšanai; 

- ierosina akadēmijas 

Padomnieku 

konventa dibināšanu; 

- var sasaukt 

Satversmes sapulci; 

- nosaka Satversmes 

sapulces 

pārstāvniecības 

kvotas. 
Procedūras aprakstītas 

nolikumā. 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 

Senāta nolikums. 

Nolikums 

par akadēmiskajiem 

amatiem Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmijā. 

JVLMA 

Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā; 

 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti 

  

http://www.jvlma.lv/
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Procesi 

Procesu 

īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

Dokuments, kas 

nosaka darbības 

īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās vieta 

1. Akadēmijas 

pārstāvība un 

vadība  

(turpinājums) 

Rektors 

 

Nodrošina: 

- akadēmijas darbības 

atbilstību akadēmijas 

satversmei;  

- akadēmijā iegūstamās 

izglītības, veikto 

zinātnisko pētījumu un 

īstenotās 

mākslinieciskās 

jaunrades kvalitāti;  

- akadēmijai piešķirto 

valsts budžeta līdzekļu, 

kā arī akadēmijas 

mantas likumīgu, 

ekonomisku un 

mērķtiecīgu 

izmantojumu; personiski 

atbild par akadēmijas 

finansiālo darbību;  

- veicina un atbild par 

akadēmijas personāla 

attīstību un nodrošina 

akadēmiskā personāla 

un studējošo 

akadēmisko brīvību;  

- atbild par augstskolas 

stratēģijas īstenošanu; 

- nodrošina akadēmijas 

budžeta sagatavošanu. 

Procedūras noteiktas 

rektora amata aprakstā.  

Augstskolu likums; 

  

 likums Par Jāzepa 

Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 

Satversmi.  

 

 

 

 

 

 

Rektora amata 

apraksts. 

JVLMA 

Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā; 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti 

 

 

Personāldaļā 

Akadēmiskā 

šķīrējtiesa 

Akadēmiskā šķīrējtiesa 

izskata:  

- studējošo un 

akadēmiskā personāla 

iesniegumus par 

akadēmijas Satversmē 

noteikto akadēmisko 

brīvību un tiesību 

ierobežojumiem vai 

pārkāpumiem;  

- strīdus starp 

akadēmijas 

amatpersonām, kā arī 

struktūrvienību 

pārvaldes institūcijām, 

kas atrodas pakļautības 

attiecībās.  

Procedūras aprakstītas 

nolikumā. 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 

Akadēmiskās 

šķīrējtiesas nolikums 

JVLMA 

Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā; 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti 

 

  

http://www.jvlma.lv/
http://www.jvlma.lv/
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Procesi 

Procesu īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

 

Dokuments, kas nosaka 

darbības īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās vieta 

2. Uzņemšana 

un 

imatrikulācija 

Studiju 

programmu 

direkcija,  

Uzņemšanas 

komisija, 

Senāts, 

Studējošo 

pašpārvalde, 
Pārbaudījumu 

komisijas; 

Reflektanti. 

- uzņemšanas 

noteikumu, uzņemšanas 

pārbaudījumu satura 

izstrāde un  

apstiprināšana; 
- informācijas sniegšana; 

- reklāmas pasākumu, 

atvērto durvju dienas un 

konsultāciju organizēšana 

un sniegšana; 

- iestājpārbaudījumu 

grafika sastādīšana; 

- iestājpārbaudījumu 

komisiju sastādīšana un 

apstiprināšana; 

- reflektantu reģistrācija; 

- reflektantu iesniegto 

dokumentu izvērtēšana; 

Uzņemšanas komisijas 

lēmuma pieņemšana par 

atļauju kārtot 

iestājpārbaudījumus; 

- uzņemšanas konkursa 

kritēriju izstrāde un 

apstiprināšana; 

- iestājpārbaudījumu 

norises organizēšana; 

- reflektantu 

iestājpārbaudījumu 

rezultātu apkopošana un 

ranžēšana; 

- lēmuma pieņemšana par 

reflektantu uzņemšanu; 

- uzņemšanas rezultātu 

paziņošana; 

- izdevumu tāmes 

sastādīšana reflektantiem, 

kuri vēlas studēt par 

studiju maksu; 

- studiju līgumu slēgšana 

ar reflektantiem; 

- imatrikulācija. 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un noteikumos. 

Uzņemšanas 

noteikumi. 

Uzņemšanas saturs. 

Reflektantu 

kompetences vērtēšanas 

noteikumi. 

Uzņemšanas komisijas 

nolikums. 

JVLMA 

Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā; 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Uzņemšana 

 

  

http://www.jvlma.lv/
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Procesi 

Procesu īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

Dokuments, kas 

nosaka darbības 

īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās 

vieta 

3. Studijas 

  

Rektorāts, 

Studiju programmu 

direkcija; 
Katedras; 

Senāts; 

Studējošo 

pašpārvalde, 
Studenti, maģistranti, 

doktoranti; 

Akadēmiskā padome; 

Valsts pārbaudījumu 

komisija; 

Doktorantūras 

padome; 

Koncertdaļa; 

Orķestra 

mākslinieciskā 

padome. 

- Studiju programmu 

izstrāde,  
izvērtēšana, 

apstiprināšana, 

licencēšana 

īstenošana, t.sk. prakse; 

akreditācija – 

pašnovērtējuma ziņojumu 

izstrāde; 

- Studiju satura izstrāde, 

apstiprināšana, 

aktualizēšana. 
-  Pārbaudījumu satura  

izstrāde un apstiprināšana; 

- Studiju rezultātu 

novērtēšana, gala 

pārbaudījumi, valsts 

pārbaudījumi, 

promocijas eksāmeni. 

- Studijās iegūstamo grādu 

un profesionālās 

kvalifikācijas piešķiršana. 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un noteikumos. 

 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

studiju programmu 

licencēšanu. 

Ministru kabineta 

noteikumi par 

studiju virzienu 

akreditāciju. 

 

Pašnovērtējuma 

ziņojumi. 

Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Studiju 

programmu 

nolikums. 

 

 

Studiju 

programmas satura 

un realizācijas 

apraksts. 

Licence. 

Akreditācijas lapa.  

Studiju kursu 

apraksti. 

 

Nolikums par gala 

pārbaudījumiem. 

Nolikums par valsts 

pārbaudījumiem un 

valsts pārbaudījumu 

komisiju. 

Doktorantūras 

nolikums. 

Doktora studiju 

nolikums. 

Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmijas nolikums 

par  iepriekšējā 

izglītībā vai 

profesionālajā 

pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu 

atzīšanu. 

Ministru kabineta 

noteikumi par  

par iepriekšējā 

izglītībā vai 

profesionālajā 

pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu 

atzīšanu.   

Interneta 

vietnē: 

www.likumi.lv 

 

JVLMA 

Studiju 

programmu 

direkcijā 

 

 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti 

 

JVLMA 

Studiju 

programmu 

direkcijā 

 

 

 

 

 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti 

 

JVLMA 

Studiju 

programmu 

direkcijā 

 

 

 

 

 

 

un  

Interneta 

vietnē: 

www.likumi.lv 

 

  

http://www.likumi.lv/
http://www.jvlma.lv/
http://www.jvlma.lv/
http://www.likumi.lv/
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Procesi 

Procesu īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

Dokuments, kas 

nosaka darbības 

īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās vieta 

4. Studiju 

procesa 

plānošana un 

dokumentēšana 

Rektorāts, 
Studiju programmu 

direkcija, 

Katedras, 

Koncertdaļa 

- Studiju ciklogrammas 

izstrāde; 
- kontaktstundu resursu 

izstrāde; 

- tarifikāciju sastādīšana; 

- studiju nodarbību plānošana 

un sarakstu sastādīšana; 

- koncertprakses plānošana 

un norises nodrošināšana; 

- telpu sadale nodarbību 

norisei; 

- pārbaudījumu sarakstu 

sastādīšana; 

- pārbaudījumu komisiju 

apstiprināšana; 

- pārbaudījumu protokolu 

sagatavošana un 

dokumentārās gaitas 

nodrošināšana; 

- Sekmju lapu sagatavošana, 

izsniegšana un reģistrēšana; 

- Studiju kartes noformēšana 

un ziņu ievadīšana . 

Studiju rezultātu apstrāde 

kopsavilkuma žurnālā. 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un noteikumos. 

Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Studiju 

programmu 

nolikums. 

Studiju procesa 

grafiks. 

Nolikums par 

katedrām/nodaļām. 

Rīkojums par ārpus 

plānotā datuma  

pārbaudījumu 

kārtošanu. 

Rīkojums par 

studiju gaitas 

izmaiņu 

veikšanas kārtību 
 

Kontaktstundu 

resursi. 

Docētāju 

tarifikācijas un 

tarifikāciju 

kopsavilkumi. 

Docētāju nodarbību 

saraksts. 

Katedru kompetencē 

nodotie studiju kursi. 

Kopējais nodarbību 

saraksts. 

Rīkojums par 

studējošo 

kompetences 

vērtējuma 

dokumentiem. 

Rīkojums par 

studējošā personas 

lietas noformēšanas 

un aktualizēšanas 

kārtību. 

 

JVLMA 

mājas lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti 

 

JVLMA 

Studiju 

programmu 

direkcijā 

 

 

 

 

 

JVLMA 

Studiju 

programmu 

direkcijā  

 

un 

 

pie katedru 

vadītājiem 

 

 

 

 

 

 

 

JVLMA 

Studiju 

programmu 

direkcijā 

 

  

http://www.jvlma.lv/
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Procesi 

Procesu īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

Dokuments, kas nosaka 

darbības īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās vieta 

5. Zinātniskā 

pētniecība 

Rektorāts, 
Zinātniskās 

pētniecības centrs, 

Zinātniskā padome, 

Doktorantūras 

padome, 

Promocijas padome, 

Akadēmiskais 

personāls, 

Studenti, 

maģistranti, 

doktoranti 

- aktuālu zinātniskās 

pētniecības jautājumu 

risināšana un projektu 

īstenošana mūzikas 

jomā; 

- zinātniskās pētniecības 

darba koordinācija; 
- pētījumu rezultātu 

publicēšana; 

- bakalaura, maģistra, 

doktora grāda piešķiršana; 

- starptautiskās 

zinātniskās sadarbības 

organizēšana un 

veicināšana; 

- publisku zinātnisko 

lasījumu, simpoziju un 

semināru organizēšana un 

vadīšana; 
- zinātniskās pētniecības 

attīstības stratēģijas 

priekšlikumu 

izstrādāšana; 

- zinātniskās darbības 

informatīvās bāzes 

uzturēšana. 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un noteikumos. 

Zinātniskās darbības 

likums. 
 

Ministru kabineta 

noteikumi Doktora 

zinātniskā grāda 

piešķiršanas 

(promocijas) kārtība un 

kritēriji.  

Zinātniskās pētniecības 

centra nolikums. 

Zinātniskā padomes 

nolikums. 

Doktorantūras padomes 

nolikums. 

Promocijas padomes 

nolikums.  

Nolikums par 

promocijas darba 

aizstāvēšanu. Nolikums 

par promocijas darba 

izstrādes un 

aizstāvēšanas kārtību. 

Noteikumi 

par bakalaura / 

maģistra studiju 

programmu  

akadēmisko darbu 

izstrādes gaitu. 

Interneta 

vietnē: 
www.likumi.lv 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti; 

JVLMA Studiju 

programmu 

direkcijā 

un  

pie zinātniskā 

un radošā darba 

prorektora; 

 

JVLMA 

Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā 

6. Personāla 

vadība 

 

Rektorāts; 
Senāts; 

Profesoru padome; 

Personāldaļa; 

Studiju programmu 

direkcija; 

Katedru vadītāji 

Akadēmiskā personāla 

vadība 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un noteikumos. 

Personāla vadības 

politika. 
Darba kārtības 

noteikumi. 

Darba līgumi. 

Nolikums 

par akadēmiskajiem 

amatiem Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmijā.  

Darba samaksas 

nolikums.  

Senāta, Profesoru 

padomes, Personāldaļas, 

Studiju programmu 

direkcijas, katedru 

nolikumi. 

 

 

Personāldaļā,  

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti; 

JVLMA Studiju 

programmu 

direkcijā, 

Struktūrvienībās 

pie personām – 

Darba līgumi.  Rektorāts; 

Personāldaļa; 
Saimniecības daļa 

Vispārējā personāla 

vadība 

 

 

 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un noteikumos. 

Personāla vadības 

politika. 
Darba kārtības 

noteikumi. 

Darba līgumi. 

Amata apraksts. 

Darba samaksas 

nolikums.  

Personāldaļas, 

Saimniecības daļas 

nolikumi. 

  

http://www.likumi.lv/
http://www.jvlma.lv/
http://www.jvlma.lv/


27 

 

 

Procesi 

Procesu īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

Dokuments, kas nosaka 

darbības īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās vieta 

6. Personāla 

vadība 

Rektorāts; 

Senāts; 
Studiju programmu 

direkcija; 

Katedru vadītāji; 

IT daļa; 

Doktorantūras 

padome; 

Studējošo 

pašpārvalde 

Studējošo vadība 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un noteikumos. 

Studiju līgumi. 
Personas lieta. 

 

 

 

Iekšējās kārtības 

noteikumi 

studējošajiem. 

Nolikums par studējošo 

pašpārvaldi. 

Stipendijas piešķiršanas 

nolikums. 

Nolikums par studiju un 

studējošā kredītu ar 

valsts vārdā sniegto 

galvojumu piešķiršanu 

JVLMA  studējošajiem. 

Nolikums 

par studiju programmu 

apguves maksu 

studējošajiem, kuri 

netiek finansēti no valsts 

budžeta līdzekļiem.  

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 

nolikums 

 par studiju finansējuma 

avota maiņu. 

Bibliotēkas nolikums. 
Ētikas kodekss. 

Akadēmiskā šķīrējtiesas 

nolikums. 

Doktora studiju 

nolikums. 

Rīkojumi: 

- par studējošo personas 

datu aizsardzību; 

- par imatrikulāciju; 

- par studiju gaitas 

izmaiņu veikšanas 

kārtību; 
- par ārpus plānotā 

datuma  
pārbaudījumu kārtošanu; 

- par eksmatrikulāciju. 

Nolikums par studijām 

ārvalstīs ERASMUS  un 

NORDPLUS programmu 

ietvaros. 

Studiju 

programmu 

direkcijā, pie 

studējošajiem 

 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti; 

JVLMA 

Studiju 

programmu 

direkcijā; 

JVLMA 

Bibliotēkas 

Grāmatu 

nodaļā; 

t.sk. arī 

Finanšu daļā, 

 

 

 

 

Bibliotēkā, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu daļā un 

pie ārlietu 

darba 

prorektora 
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Procesi 

Procesu īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

Dokuments, kas nosaka 

darbības īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta 

atrašanās vieta 

7. Materiālo 

resursu 

vadība 

Rektorāts; 
Senāts; 

Saimniecības daļa; 

Finanšu daļa; 

Bibliotēka; 

IT; 

Sporta centrs 

 

Pakalpojumu sniegšana 

akadēmijas 

infrastruktūras darbības 

nodrošināšanai.  

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un 

noteikumos. 

Studiju programmas satura 

un realizācijas apraksts. 

Budžeta izdevumu tāme. 

Finanšu daļas nolikums. 

Saimniecības daļas 

nolikums. 
Bibliotēkas nolikums. 

IT daļas nolikums. 

Sporta centra nolikums. 

Ar konkrēta 

darba funkciju 

izpildi saistītajās 

struktūrvienībās 

 

8. Finanšu 

resursu 

vadība 

Rektorārs; 
Senāts; 

Finanšu daļa 

Finanšu plānošana, 

uzskaite un analīze. 

Budžeta sastādīšana, 

uzskaite, atskaites. 

Sadarbība ar zvērināta 

revidenta pārbaudes 

nodrošināšanu (katru 

gadu). 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un 

noteikumos. 

Finanšu daļas nolikums. 
 

 

Finanšu daļā 

9. Atbalsta 

procesi 

Rektorāts; 
Finanšu daļa; 

Ārlietu daļa; 

Zinātniskās 

pētniecības centrs; 

Koncertdaļa; 
Personāldaļa; 

Studiju programmu 

direkcija; 

Bibliotēka; 

Projektu vadība; 

IT daļa; 

Saimniecības daļa; 

Tālākizglītības 

nodaļa; 

Studējošo 

pašpārvalde. 
Ētikas komisija; 

Akadēmiskā 

šķīrējtiesa 

- Informācijas 

nodrošināšana; 

- infrastruktūras un 

resursu nodrošināšana; 

- personāla kvalifikācijas 

nodrošināšana; 

- personāla tiesību un 

interešu aizstāvība; 

- studiju vides veidošana; 

- studējošā un studiju 

kreditēšana; 

- stipendiju piešķiršana; 

- atbalsts radošajām  

aktivitātēm; 

- studiju nodrošināšana 

apmaiņas programmās; 

- personāla mobilitātes 

nodrošināšana  

ERASMUS mūžizglītības 

programmas ietvaros 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un 

noteikumos. 

Bibliotēkas nolikums; 

Iekšējās kārtības noteikumi 

studējošajiem; 

Darba kārtības noteikumi; 

Ētikas kodekss; 

Nolikums par studijām 

ārvalstīs ERASMUS  un 

NORDPLUS programmu 

ietvaros; 

Nolikums par Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas 

personāla mobilitāti 

ERASMUS mūžizglītības 

programmas ietvaros;  

Rīkojums par akadēmiskā 

personāla  

augstākās izglītības 

profesionālo pilnveidi; 

IT daļas nolikums; 

Studiju programmu direkcijas 

nolikums; 

Akadēmiskā šķīrējtiesas 

nolikums; 

Saimniecības daļas nolikums 

Ar konkrēta 

darba funkciju 

izpildi saistītajās 

struktūrvienībās 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti; 

JVLMA Studiju 

programmu 

direkcijā; 

JVLMA 

Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā; 

 

10. Sadarbība Rektorāts; 

Ārlietu daļa; 

Zinātniskās 

pētniecības centrs; 

Koncertdaļa; 

Personāldaļa; 

Studiju programmu 

direkcija; 

Projektu vadība; 

IT daļa; 

Saimniecības daļa; 

Tālākizglītības 

nodaļa; 

Studējošo 

pašpārvalde. 

- Sadarbība ar Latvijas 

un ārzemju augstskolām; 

- sadarbība ar darba 

devējiem un 

absolventiem; 

- sadarbība ar 

profesionālajām 

nevalstiskajām 

organizācijām; 

- sadarbība ar citām 

izglītības un kultūras 

institūcijām. 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un 

noteikumos. 

Sadarbības līgumi 
Prakses līgumi. 

Rīkojums par JVLMA 

absolventu nodarbinātības  

reģistra izveidi. 

Vienošanās  

par sadarbību starp  Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmiju un JVLMA 

absolventu.  

Studiju 

programmu 

direkcijā; 

JVLMA mājas 

lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie 

dokumenti 
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Procesi 

Procesu 

īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

 

Dokuments, kas nosaka 

darbības īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta atrašanās 

vieta 

11. Tālākizglītība Rektorāts; 
Tālākizglītības 

nodaļa; 

Akadēmiskā 

padome 

- profesionālās 

meistarības pilnveide 

mūzikas izglītības 

iestāžu pedagogiem; 

- studiju kursa vai kursu 

apguve klausītāja statusā; 

- tālākizglītības 

programmu  īstenošana: 

* cita mācību priekšmeta 

mācīšanas pedagoga 

tiesību ieguve; 

* pedagoģiskās izglītības 

pamatu apguve pedagoga 

tiesību iegūšanai 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un 

noteikumos. 

Tālākizglītības nodaļas 

nolikums. 

Licencētas tālākizglītības 

programmas. 

Rīkojumi: 

- par klausītāja statusa 

piešķiršanu; 

- par izglītību apliecinošā 

dokumenta izsniegšanu. 

Akadēmiskās padomes 

nolikums. 

 

Studiju programmu 

direkcijas 

Tālākizglītības 

nodaļā 

12. Personāla 

apmierinātības 

pētīšana 

Rektorāts; 

Personāldaļa; 

Studiju 

programmu 

direkcija; 

Katedru 

vadītāji; 

Studējošo 

pašpārvalde 

- aptaujas  un rezultātu 

analīzes veikšana; 

- darbības pilnveidošana 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un 

noteikumos. 

Aptaujas anketas 

 

Aptaujas anketas 

pielikumā un JVLMA 

mājas lapā, adrese: 
www.jvlma.lv 

sadaļa Dokumenti 

- Iekšējie dokumenti 

- veidlapas 

13. Studējošo 

līdzdalība 

studiju procesa 

pilnveidošanā 

Studējošo 

pašpārvalde; 

Studiju 

programmu 

direkcija 

 

- pārstāvniecības 

nodrošināšana 

Satversmes sapulcē, 

Senātā, Šķīrējtiesā; 

- dalība personāla 

apmierinātības pētīšanas 

procesā; 

- dalība studiju 

programmu 

pašnovērtēšanas 

ziņojumu sagatavošanā 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un 

noteikumos. 

Aptaujas anketas. 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumi 

par studiju programmu 

pašnovērtēšanas ziņojumu 

sagatavošanu. 

JVLMA mājas lapā, 

adrese: 
www.jvlma.lv 

sadaļa Dokumenti 

- Iekšējie dokumenti 
- veidlapas; 

 

kā arī 
Bibliotēkas Grāmatu 

nodaļā 

14. Dokumentu 

un pierakstu 

vadība 

 

 

Kanceleja, 

Struktūrvienības

, 

Arhīvs 

Lietu nomenklatūras 

izstrāde, dokumentu 

kārtošana, glabāšana, 

arhivēšana.  

 

JVLMA darbības 

iekšējās kontroles plāns 

un izpildes termiņi. 

Lietu nomenklatūra. 

Ministru kabineta noteikumi 

par dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtību. 

Ministru kabineta noteikumi 

Kārtība, kādā izsniedzami 

valsts atzīti augstāko 

izglītību apliecinoši 

izglītības dokumenti. 

Ministru kabineta noteikumi 

Studiju līgumā obligāti 

ietveramie noteikumi. 

Struktūrvienību nolikumi. 

Izstrādātas procedūras. 

 

Kanceleja; 

ar konkrēta darba 

funkciju izpildi 

saistītajās 

struktūrvienībās. 
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Procesi 

Procesu 

īstenošanas 

institūcijas vai 

atbildīgās 

personas 

 

Procedūras 

 

Dokuments, kas nosaka 

darbības īstenošanas 

kārtību 

 

Dokumenta atrašanās 

vieta 

15. Darbības 

pārskatu 

sniegšana 

Rektors; 

Finanšu daļa; 

Struktūrvienības. 

Darbības analīze un 

pilnveidošana; 

Informācijas par 

statistiskajiem datiem 

sniegšana. 

 

 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos,  noteikumos 

un  

JVLMA darbības 

iekšējās kontroles plānā 

un izpildes termiņos. 

Augstskolu likums. 

Zinātniskās darbības likums. 

 LR Centrālās Statistikas 

pārvaldes pieprasījums 

atbilstoši Valsts statistikas 

likuma 10.panta prasībām. 

IZM atskaites formas:  
1) Augstskolā uzņemto studentu 

skaits .../... akadēmiskajā studiju 

gadā  

2)  Studējošo skaits, kuri ir 

ieguvuši akadēmisko vai 

zinātnisko grādu un 

profesionālo kvalifikāciju .../.... 

akadēmiskajā studiju gadā  

3) Studiju maksa .../... 

akadēmiskajā gadā 

Likums par grāmatvedību, 

MK noteikumi Gada 

pārskatu sagatavošanas 

kārtība. 

JVLMA darbības iekšējās 

kontroles plāns 

un izpildes termiņi. 

JVLMA Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā 

JVLMA mājas lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie dokumenti; 

Visās struktūrvienībās; 

 

16. 

Komunikācija 

 

Saimniecības un 

IT daļa,  

visas 

struktūrvienības 

-  informācijas apmaiņa  

dokumentu, 

elektroniskās 

informācijas un tiešo 

sarunu veidā visā darba 

laikā, t.i. iekšējās un 

ārējās saziņas 

nodrošināšana ar e-pasta, 

mobilā telefona un 

personiskās  

kontaktēšanās palīdzību. 

 

Instrukcijas 

IT daļa; 

ar konkrēta darba 

funkciju izpildi 

saistītajās 

struktūrvienībās. 

 

17. Iekšējā 

audita 

organizēšana 

Rektors 

Kvalitātes 

vadītājs 

Audita 

komisijas 

- kvalitātes  sistēmas 

efektīvas darbības 

nodrošināšanas izpēte; 

- neatbilstības 

apzināšana, uzskaite, 

analīze un 

pilnveidošanas darbību 

nodrošināšana 

Procedūras aprakstītas 

nolikumos un 

noteikumos. 

Ministru kabineta noteikumi 

Kārtība, kādā iestādē tiek 

veikts iekšējais audits. 

Rīkojums par Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmijas (JVLMA) 

iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas 

izveidi un ieviešanu. 

Rīkojums par iekšējā audita 

komisijas apstiprināšanu. 

JVLMA darbības iekšējās 

kontroles plāns 

un izpildes termiņi. 

Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas 

darbības  

kvalitātes vērtēšanas 

metodoloģijas apraksts. 

Interneta vietnē: 

www.likumi.lv 

 

 

Kancelejā 

JVLMA Studiju 

programmu direkcijā 

 

 

JVLMA mājas lapā: 

www.jvlma.lv 

sadaļa 

Dokumenti 

apakšsadaļa 

Iekšējie dokumenti; 

JVLMA Studiju 

programmu direkcijā; 

JVLMA Bibliotēkas 

Grāmatu nodaļā 
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APSTIPRINĀTS: 

JVLMA rektors prof. A.Sīmanis 

2012.gada 4.aprīlī 
 

Iekšējā audita komisijas darbības reglaments 
 

1. Iekšējā audita komisija (turpmāk – komisija) ir konsultatīva institūcija, 

kuras mērķis ir veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā (turpmāk – akadēmija) un uzlabot akadēmijas darbības 

efektivitāti.  
 

2. Komisijai ir šādas funkcijas: 

2.1. vadīt audita īstenošanas procesu akadēmijā; 

2.2. izteikt priekšlikumus audita veikšanai akadēmijā, kā arī izvērtēt audita 

plāna projektu; 

            2.3. izvērtēt audita ziņojumus (audita ziņojumu veidlapas darbības reglamenta  

ielikumā: „Audita novērojums”; „Audita atskaite”); 
2.4. uzraudzīt audita darba grupu sniegto ieteikumu izvērtēšanu un izpildi.  
 

3. Komisijai ir šādi uzdevumi: 

3.1. izskatīt akadēmijas kvalitātes vadītāja izstrādāto funkciju audita plāna 

projektu un pēc saskaņošanas komisijā iesniegt to akadēmijas rektoram 

apstiprināšanai; 

3.2. izvērtēt konkrētus procesu audita ziņojumus, tajos ietvertos secinājumus 

un ieteikumus, kā arī informāciju par konkrētu procesu audita ieteikumu izpildi; 

3.3. sniegt akadēmijas rektoram priekšlikumus par uzlabojumiem procesu 

audita īstenošanā; 

3.4. sniegt akadēmijas rektoram priekšlikumus par audita ziņojumos ietverto 

ieteikumu turpmāku virzību; 

3.5. iepazīstoties ar audita darba grupu iesniegto informāciju, izvērtē 

iespējamos riskus, kas saistīti ar struktūrvienību nelietderīgu un neefektīvu darbību to 

atbildībā esošajās jomās,  tiesisko regulējumu un institucionālo sistēmu;  

3.6. ja nepieciešams, uzaicina un uzklausa atbildīgās amatpersonas, lai 

vispusīgi izvērtētu audita ziņojumos ietvertos secinājumus un ieteikumus. 
 

4. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. 
 

5. Komisijas ārkārtas sēdi sasauc, ja to ierosina vismaz trīs komisijas locekļi. 

Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks pieņem lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanu un nosaka sēdes darba 

kārtību.  
 

6. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļi 

un komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks. 

  

7. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas 

priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda 

komisijas priekšsēdētāja vietnieks vai cits komisijas priekšsēdētāja norīkots komisijas 

loceklis. 
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8. Komisija lēmumus pieņem pēc komisijas locekļu savstarpējas vienošanās. 

Ja komisijas locekļi nevar vienoties, lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.  

Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir 

komisijas sēdes vadītāja balss. 
 

9. Komisijas sēdes ir atklātas, izņemot gadījumu, ja tiek izskatīti audita 

ziņojumi, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.  
 

10. Komisijas sēdes protokolus un citus dokumentus, kas ir  saistīti ar auditu, 

glabā kvalitātes vadītājs atbilstoši akadēmijas lietu nomenklatūrā noteiktajai kārtībai.  
 

11. Komisijai ir šādas tiesības: 

11.1. pieprasīt un saņemt no akadēmijas vadības un struktūrvienībām 

komisijas darbam nepieciešamo informāciju; 

11.2. vienoties ar auditā iesaistītās struktūrvienības vadītāju par audita 

īstenošanas nodrošināšanu; 

11.3. uzaicināt piedalīties komisijas sēdēs amatpersonas, ekspertus un 

ieinteresēto pušu pārstāvjus. 

  

12. Komisijas locekļi, kuri ir akadēmijas vadība vai struktūrvienību vadītāji 

atlīdzību par darbu komisijā nesaņem. 
 

13. Ja ir izteikti iebildumi par audita komisijas vai komisijas darba darba 

grupu sagatavoto materiālu, apkopotos iebildumus iesniedz kvalitātes vadītājam. 

Kvalitātes vadītājs sagatavo materiālus izskatīšanai rektorātā,vai, nepieciešamības 

gadījumā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā. 
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Audita novērojums 

 

Nr. Datums Auditors (amats, vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

Audita saturs: 

 

 

 

Novērojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditora paraksts(i)_______________________ 

 

Lieta Nepieciešamie uzlabojumi Veicējs Veikšanas 

termiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadītāja paraksts 

  

Lieta Otrreizējais  Datums Paveikts Nepaveikts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Auditora paraksts_______________________ 
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Audita atskaite 
 

Audita atskaites Nr. 

Auditējamā struktūrvienība: 

 

 

Audita datums(i): 

 

 

Audita kopsavilkums 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Paraksts _________________________________ 
(auditora vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

 

Datums:__________________________________ 

 

 

Paraksts _________________________________ 
      (struktūrvienības vadītāja vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Datums:__________________________________ 
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Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas darbības  

kvalitātes vērtēšanas 

metodoloģijas apraksts 
 

Apstiprināts 2005.gada 10.oktobrī aktualizēts 2007.gada 7.februārī, pamatojoties 

uz 2006.gada 2.novembra Saeimas pieņemto likumu  Par Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijas Satversmi 
 

1. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) kvalitātes vadību īsteno, 

piemērojot Eiropas izcilības modeli (EIM), kas balstīts uz klienta (studējošo) 

interešu izzināšanu un ievērošanu, partnerattiecībām ar studējošajiem, uz izpratni 

par kvalitātes pilnveidošanu, darbinieku izglītošanu un iesaistīšanu pilnveidošanās 

procesos, procesu vadību, balstoties uz faktiem, inovācijām, akadēmijas personāla 

(darbinieki, studējošie) interešu ievērošanu un konkrētu mērķu sasniegšanu.  

 Kvalitātes vadību nodrošina JVLMA rektors. Rektors apstiprina kvalitātes 

vadītāju, kurš ir atbildīgs par kvalitātes  īstenošanu. Kvalitātes vadītājs sadarbībā 

ar struktūrvienību vadītājiem identificē un dokumentē procesus.  

2. JVLMA darba kvalitātes novērtēšanas rezultātus, lietojot šo metodoloģiju, 

izmanto katra akadēmiskā gada studiju programmu īstenošanas pašnovērtējumu 

ziņojumu izstrādei un JVLMA Gadagrāmatas /darbības pārskats/ sastādīšanai.  

3. JVLMA darbības kvalitātes novērtēšanai lieto aptaujas (anketēšana) metodi, 

iekšējo auditu, absolventu un darba devēju atsauksmes.  

3.1. Studējošo aptauja (Aptaujas anketas skatīt pielikumā Nr.1; Nr. 2.) 

3.2. JVLMA personāla aptaujas ankete darbības kvalitātes novērtēšanai  

 (skatīt pielikumu Nr.3) 

Darbinieku aptaujā akadēmijas darbības kvalitātes novērtēšanai lieto deviņus 

kritērijus:  

3.2.1. Pieci kritēriji aptver akadēmijas iespējas, lai sasniegtu vēlamos rezultātus 

3.2.2. Četri kritēriji novērtē sasniegtos rezultātus. 

Katra apakškritērija novērtēšanai tiek izmantota punktu skala no 0 līdz 5 atkarībā 

no sasniegumiem konkrētajā jomā. Summējot punktus, iegūst kopējo punktu skaitu 

un līkni, pēc kuras nosaka, kuras darbības jomas vērtējamas atzinīgi un kurās ir 

nepieciešami/iespējami uzlabojumi.  

3.2.3. Iespēju sadaļā (1.- 5. kritērijs) vērtēšanas punkti tiek piešķirti šādi: 

0 punkti – nav liecības par konkrētām rīcībām vai tās ir nejaušas; 

1 punkts – rīcības tiek plānotas; 

2 punkti -  rīcības tiek plānotas un ieviestas; 

3 punkti -  rīcības tiek plānotas, ieviestas un pārskatītas; 

4 punkti – rīcības tiek plānotas, ieviestas un pārskatītas pamatojoties uz 

salīdzināmiem datiem ar citām iestādēm; 

5 punkti - rīcības tiek plānotas, ieviestas un pārskatītas pamatojoties uz 

salīdzināmiem datiem ar citām iestādēm un pilnībā integrētas akadēmijas darbībā. 

3.2.4. Rezultātu sadaļā (6. – 9. kritērijs) vērtēšanas punkti tiek piešķirti šādi: 

0 punkti – rezultāti netiek mērīti; 

1 punkts – galvenie rezultāti tiek mērīti un tie parāda negatīvas vai statiskas 

tendences; 

2 punkti -  rezultāti parāda mērenu progresu; 

3 punkti -  rezultāti parāda ievērojamu progresu; 

4 punkti – tiek sasniegti ideāli rezultāti un veikti pozitīvi salīdzinājumi ar 

noteiktajiem mērķiem; 

5 punkti - tiek sasniegti ideāli rezultāti un veikti pozitīvi salīdzinājumi ar 

noteiktajiem mērķiem, kā arī pozitīviem rezultātiem tiek veikta salīdzināšana ar 

līdzīgām ārvalstu augstskolām. 
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4. Iespēju sadaļas kritēriji: 

4.1. vadība, t.i., kā vadība veicina akadēmijas misijas um vīzijas mērķu 

sasniegšanu, kā veido ilglaicīgiem panākumiem nepieciešamās vērtības, kā arī 

īsteno tās ar atbilstošu rīcību un uzvedību, un personīgi nodrošina kvalitātes 

vadības sistēmas izveidi un ieviešanu.  

 

Vērtējamās jomas: 

1) Akadēmijas augstākās vadības rīcība misijas, vīzijas un vērtību noteikšanā un to 

paziņošana akadēmijas personālam (studējošie, akadēmiskais personāls, 

vispārējais personāls). 

2) Akadēmijas augstākās vadības rīcība, lai izveidotu un ieviestu efektīvu 

akadēmijas vadības sistēmu. 

3) Akadēmijas augstākās vadības rīcība, lai motivētu un atbalstītu akadēmijas 

personālu un to ieinteresētu akadēmijas mērķu sasniegšanā. 

4) Vadības sadarbība ar politiķiem un citām ieinteresētajām pusēm.  

4.2. politika un stratēģija, t.i., kā akadēmija īsteno savu misiju un vīzijas ar 

stratēģijas palīdzību, kas ir skaidri orientēta uz sabiedrības interesēm un ko 

atbalsta attiecīga politika (mērķi, plāni, uzdevumi, darbības rādītāji). Kritērijs 

noskaidro akadēmija misijas un vīziju ieviešanu.  

 

Vērtējamās jomas: 

1) Kā akadēmijā tiek iegūta informācija par ieinteresēto pušu esošajām un 

nākotnes vajadzībām. 

2) Kā tiek izstrādāta, pārskatīta un atjaunota iestādes darbības stratēģija un plāni.  

3) Kā tiek ieviesta stratēģija un plānošana visā iestādē. 

4.3.  personāla vadība, kritērijs nosaka kā akadēmijā pārvalda personāla  

resursus, kā vada, attīsta un atraisa savu darbinieku potenciālu.  

Vērtējamās jomas: 

1. Kā tiek plānoti un vadīti personāla resursi, kas nodarbojas ar iestādes stratēģiju 

un plānošanu. 

2) Kā tiek identificētas, izstrādātas un noteiktas darbinieku kompetences, 

piemērojot tās individuālajiem, grupas un akadēmijas mērķiem. 

3) Kā tiek iesaistīti darbinieki un noteiktas pilnvaras. 

4.4. ārējā sadarbība un resursi,  kritērijs nosaka kā akadēmija plāno un pārvalda 

attiecības ar ārējiem partneriem (darba devēji, nevalstiskās profesionālās 

organizācijas, sabiedrība – koncertapmeklētāji, ārvalstu augstskolas) un savus 

iekšējos resursus, lai īstenotu savu politiku un stratēģiju, kā arī procesu veiksmīgu 

darbību izvirzīto mērķu sasniegšanai.  

Vērtējamās jomas: 

1) Kā akadēmija izstrādā un ievieš galvenos partnerības principus.  

2) Kā akadēmija izstrādā un ievieš partnerības principus ar: 

 darba devējiem,  

 nevalstiskām profesionālajām organizācijām, 

 sabiedrību – koncertapmeklētājiem,  

 ārvalstu augstskolas 

3) Kā akadēmija pārvalda zināšanas, kas iegūtas no partneriem un kā savā 

rīcībā esošās zināšanas nodod partneriem. 

4) Kā akadēmija pārvalda finanses. 

5) Kā akadēmija pārvalda tehnoloģijas. 

6)  Kā akadēmija pārvalda telpas (ēkas) un īpašumus. 

4.5.procesu un pārmaiņu vadība, kritērijs nosaka kā akadēmija veido, vada 

un uzlabo darbības procesus, kas ir būtiski izvirzīto mērķu sasniegšanā, kā arī 

pilnībā apmierinātu savu klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzības un radītu 

papildus vērtības.  
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Vērtējamās jomas: 

1) Kā akadēmija identificē, izstrādā, vada un uzlabo darbības procesus.  

2) Kā akadēmija sniedz pakalpojumus (īsteno studiju programmas), iesaistot 

studējošos un sabiedrību. 

3) Kā akadēmija plāno un vada modernizāciju un inovācijas.  

5. Rezultātu sadaļas kritēriji: 

5.1. uz pakalpojumu saņēmējiem orientēti rezultāti, kritērijs vērtē akadēmijas 

sasniegtos rezultātus attiecībā uz ārējiem un iekšējiem klientiem (studējošie, darba  

devēji, nevalstiskās profesionālās organizācijas, sabiedrība – koncertapmeklētāji)  

Vērtējamās jomas: 

1) Klientu apmierinātības pētījumi. 

2) Klientu orientētu mērījumu iekšējie indikatori (sūdzību skaits, iesniegumi, 

priekšlikumi, ieteikumi u.c.). 

5.2. akadēmijā nodarbināto rezultāti, kritērijs apskata akadēmijas darbinieku 

apmierinātības rezultātus un rīcības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu akadēmijas 

darbinieku apmierinātību ar savu darbu. 

Vērtējamās jomas: 

1) Darbinieku apmierinātības un motivācijas izpētes rezultāti. 

2) Darbinieku snieguma rezultāti (darbinieku mainība, studējošo rezultāti, 

profesionālās pilnveides rezultāti u.c.). 

5.3. iespaids uz sabiedrību, kritērijs apskata akadēmijas darbības rezultātā 

sabiedrībā radītos iespaidus vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.  

Vērtējamās jomas: 

1) Ietekme sabiedrībā (kādu iespaidu atstāj uz kulturālās sabiedrības veidošanu, uz 

profesionālās izglītības procesiem, uz profesionālās mūzikas un horeogrāfijas 

mākslas attīstību, Latvijas tēla veidošanu pasaulē u.c.)  

2) Ietekme uz kultūrvidi.  

5.4. galvenie darbības rezultāti.  

Vērtējamās jomas: 

1) Akadēmijas mērķu sasniegšana. 

2) Finansiālie rezultāti. 
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Pielikums Nr. 1 

 

Aptaujas anketa 
 

 LEKCIJU/GRUPU  NODARBĪBĀM 

 

Cienījamās studentes un godātie studenti! 

 
Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, izsakot savu vērtējumu par šī studiju 

kursa docētāja darbu.  

Jūsu sniegtās atbildes un komentāri tiks izmantoti studiju procesa un docētāju 

darba kvalitātes pilnveidei. 

Šī aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.  

Atbildes atzīmējiet, ievelkot kvadrātiņā krustiņu 

 

Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos! 

 

1. Studiju kursa docētāja vārds, uzvārds 

  

2. Studiju kursa nosaukums  

 

 

Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā  rindiņā 

Pilnīgi 

piekrītu 
Drīzāk 

piekrītu 
Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnīgi 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

1. Uzsākot kursu, docētājs iepazīstina ar 

prasībām kursa apguvei un kursa  

programmu 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      

               
 

2. Docētājs informēja par to, kā tiks vērtēta 

kursa apguve 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

3. Docētājs bija labi sagatavojies nodarbībām 1.   2.   3.   4.   5.   
 

4. Kursa saturs lieki nedublējas ar cita kursa 

saturu 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

5. Docētājs izklāstīja kursa saturu saprotami 1.   2.   3.   4.   5.   
 

6. Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks 1.   2.   3.   4.   5.   
 

7. 

 

Docētājs izraisīja interesi par šo studiju 

kursu 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

8. Docētājs nodarbībās aptvēra visu kursa 

programmā plānoto saturu 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

9. Docētāja runa bija skaidra un saprotama 1.   2.   3.   4.   5.   
 

10. Lietderīgi tika izmantots nodarbību laiks 1.   2.   3.   4.   5.   
 

11. Docētājs atspoguļoja nozares jaunākos 

sasniegumus 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

12. Docētāja izmantotās mācību metodes 

veicināja kursa satura izpratni 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

13. Docētājs rosināja manu domāšanu 1.   2.   3.   4.   5.   
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Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā  rindiņā Pilnīgi 

piekrītu 
Drīzāk 

piekrītu 
Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnīgi 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

14. Docētājs efektīvi izmantoja audiovizuālos 

uzskates līdzekļus (kodoskopu, video 

projektoru, IT u.c.) (atzīmējiet 5.variantu, ja 

docētājs neizmantoja palīglīdzekļus) 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      

               

 

15. 

 

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

16. Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību 

procesā 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

17. Studentu grupas lielums bija optimāls kursa 

apguvei 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

18. Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai šī 

studiju kursa apguvei? 

10 h un    

vairāk 
  9-5 

h 
  4-2 

h 
 Mazāk 

nekā 2 h 
 Nevaru 

pateikt 
  

 

19. Docētājs vērtēja studentu darbu visa  

semestra laikā 

 

1.   2.   3.   4.   5.   
 

20. Docētāja attieksme pret studentiem bija  

labvēlīga 

1.   2.   3.   4.   5.   

 

21. Docētājam bija labs kontakts ar auditoriju 1.   2.   3.   4.   5.   
 

22. Uz nodarbību docētājs parasti ieradās bez  

kavēšanās 

1.   2.   3.   4.   5.   

 

23. Bija iespējams saņemt docētāja konsultācijas 1.   2.   3.   4.   5.   

24. Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī  

docētāja 

 

1.   2.   3.   4.   5.   
 

25. Novērtējiet  šī kursa apguves grūtības pārāk   grūts  piemē-  viegls     

pakāpi grūts    rots        
 

26. Cik nodarbību šajā kursā esat apmeklējis?  100-75%  74-50%  49-25%  24% un mazāk  nevaru    

  pateikt   

 

27. Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju, pārbaudes 

formām, vērtējuma objektivitāti, mācību materiāliem u.c. kursa aspektiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paldies par atsaucību! 
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Pielikums Nr. 2 
 

Aptaujas anketa 
 

 INDIVIDUĀLAJĀM  NODARBĪBĀM 

 

Cienījamās studentes un godātie studenti! 
 

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem, izsakot savu vērtējumu par šī studiju 

kursa docētāja darbu.  

Jūsu sniegtās atbildes un komentāri tiks izmantoti studiju procesa un docētāju  

darba kvalitātes pilnveidei. 

Šī aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.  

Atbildes atzīmējiet, ievelkot kvadrātiņā krustiņu 
 

Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos! 

 

1. Studiju kursa docētāja vārds, uzvārds 

  

2. Studiju kursa nosaukums  

 

 

Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā  rindiņā 

Pilnīgi 

piekrītu 
Drīzāk 

piekrītu 
Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnīgi 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

1. Uzsākot kursu, docētājs iepazīstina ar 

prasībām kursa apguvei un kursa  

programmu 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      

               
 

2. Docētājs informēja par to, kā tiks vērtēta 

kursa apguve 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

3. Docētājs bija labi sagatavojies nodarbībām 1.   2.   3.   4.   5.   
 

4. Profesionālā kursa saturs nedublējas ar cita 

kursa saturu 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

5. Docētājs loģiski un saprotami izklāstīja ar 

interpretāciju saistītos jautājumus, kā arī 

spilgti mākslinieciski demonstrēja 

skaņdarbus vai to fragmentus 

 

 

 

1. 

   

 

 

2. 

   

 

 

3. 

   

 

 

4. 

   

 

 

5. 

  

     
 

6. Skaidri tika iezīmēti problēmu risināšanas 

modeļi, metodes, iespējamie varianti 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

     
 

7. 

 

Docētājs izraisīja interesi par šo studiju 

kursu 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

8. Docētājs nodarbībās aptvēra visu kursa 

programmā plānoto saturu 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

9. Docētāja saskarsmes kultūra bija 

profesionāla un toleranta 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

     
 

10. Lietderīgi tika izmantots nodarbību laiks 1.   2.   3.   4.   5.   
 

11. Docētājs vispusīgi atspoguļoja studiju kursa 

satura jaunākās atziņas un  sasniegumus  

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

12. Docētāja izmantotās mācību metodes 

veicināja kursa satura izpratni 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

13. Docētājs rosināja manu radošo domāšanu 1.   2.   3.   4.   5.   
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Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā  rindiņā Pilnīgi 

piekrītu 
Drīzāk 

piekrītu 
Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnīgi 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

14. Docētājs efektīvi izmantoja audiovizuālos 

uzskates līdzekļus (kodoskopu, video 

projektoru, IT u.c.) (atzīmējiet 5.variantu, ja 

docētājs neizmantoja palīglīdzekļus) 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      

               

 

15. 

 

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

16. Ieteiktā mācību literatūra noderēja 

pilnvērtīgai studiju kursa apguvei 

 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

  

      
 

 

17. Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai šī 

studiju kursa apguvei? 

10 h un    

vairāk 
  9-5 

h 
  4-2 

h 
 Mazāk 

nekā 2 h 
 Nevaru 

pateikt 
  

 

18. Docētājs vērtēja studenta darbu visa  

semestra laikā 

 

1.   2.   3.   4.   5.   
 

19. Docētāja attieksme bija labvēlīga 1.   2.   3.   4.   5.   

 
 

20. Uz nodarbību docētājs parasti ieradās bez  

kavēšanās 

1.   2.   3.   4.   5.   

 

21. Bija iespējams saņemt docētāja konsultācijas 1.   2.   3.   4.   5.   

22. Labprāt apgūtu vēl kādu kursu pie šī  

docētāja 

 

1.   2.   3.   4.   5.   
 

23. Novērtējiet  šī kursa apguves grūtības pārāk   grūts  piemē-  viegls     

pakāpi grūts    rots        
 

24. Cik nodarbību šajā kursā esat apmeklējis?  100-75%  74-50%  49-25%  24% un mazāk  nevaru    

  pateikt   

 

25. Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju, pārbaudes 

formām, vērtējuma objektivitāti, mācību materiāliem u.c. kursa aspektiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paldies par atsaucību! 
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Pielikums Nr. 3 

 

JVLMA personāla aptaujas anketa 

darbības kvalitātes novērtēšanai 

 

1. Iespēju sadaļas kritēriji 
Vērtēšanas punkti tiek piešķirti šādi: 

0 punkti – nav liecības par konkrētām rīcībām vai tās ir nejaušas; 

1 punkts – rīcības tiek plānotas; 

2 punkti -  rīcības tiek plānotas un ieviestas; 

3 punkti -  rīcības tiek plānotas, ieviestas un pārskatītas; 

4 punkti – rīcības tiek plānotas, ieviestas un pārskatītas pamatojoties uz 

salīdzināmiem datiem ar citām iestādēm; 

5 punkti - rīcības tiek plānotas, ieviestas un pārskatītas pamatojoties uz 

salīdzināmiem datiem ar citām iestādēm un pilnībā integrētas akadēmijas darbībā. 
Iespēju sadaļas 

kritēriji 

Vērtējamās jomas  Novērojumi, priekšlikumi, 

iebildes 

Piešķirtie 

punkti 

1. Vadība,  
kā vadība veicina 

akadēmijas misijas 

um vīzijas mērķu 

sasniegšanu, kā 

veido ilglaicīgiem 

panākumiem 

nepieciešamās 

vērtības, kā arī 

īsteno tās ar 

atbilstošu rīcību un 

uzvedību, un 

personīgi nodrošina 

kvalitātes vadības 

sistēmas izveidi un 

ieviešanu.  

1) Akadēmijas augstākās 

vadības rīcība misijas, vīzijas un 

vērtību noteikšanā un to 

paziņošana akadēmijas 

personālam (studējošie, 

akadēmiskais personāls, 

vispārējais personāls). 

  

2) Akadēmijas augstākās 

vadības rīcība, lai izveidotu un 

ieviestu efektīvu akadēmijas 

vadības sistēmu. 

  

3) Akadēmijas augstākās 

vadības rīcība, lai motivētu un 

atbalstītu akadēmijas personālu 

un to ieinteresētu akadēmijas 

mērķu sasniegšanā. 

  

4) Vadības sadarbība ar 

politiķiem un citām 

ieinteresētajām pusēm. 

  

2. Politika un 

stratēģija,  
kā akadēmija īsteno 

savu misiju un 

vīzijas ar stratēģijas 

palīdzību, kas ir 

skaidri orientēta uz 

sabiedrības 

interesēm un ko 

atbalsta attiecīga 

politika (mērķi, 

plāni, uzdevumi, 

darbības rādītāji).  

Kritērijs noskaidro 

akadēmija misijas 

un vīziju ieviešanu.  

1) Kā akadēmijā tiek iegūta 

informācija par ieinteresēto pušu 

esošajām un nākotnes 

vajadzībām. 

  

2) Kā tiek izstrādāta, pārskatīta 

un atjaunota iestādes darbības 

stratēģija un plāni. 

  

3) Kā tiek ieviesta stratēģija un 

plānošana visā iestādē. 
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Iespēju sadaļas 

kritēriji 

Vērtējamās jomas  Novērojumi, priekšlikumi, 

iebildes 

Piešķirtie 

punkti 

3. Personāla 

vadība,  
kritērijs nosaka kā 

akadēmijā pārvalda 

personāla  

resursus, kā vada, 

attīsta un atraisa 

savu darbinieku 

potenciālu.  

 

1) Kā tiek plānoti un vadīti 

personāla resursi, kas 

nodarbojas ar iestādes stratēģiju 

un plānošanu. 

  

2) Kā tiek identificētas, 

izstrādātas un noteiktas 

darbinieku kompetences, 

piemērojot tās individuālajiem, 

grupas un akadēmijas mērķiem. 

  

3) Kā tiek iesaistīti darbinieki 

un noteiktas pilnvaras. 

 

  

4. ārējā 

sadarbība un 

resursi,  
kritērijs nosaka kā 

akadēmija plāno un 

pārvalda attiecības 

ar ārējiem 

partneriem un savus 

iekšējos resursus, lai 

īstenotu savu 

politiku un 

stratēģiju, kā arī 

procesu veiksmīgu 

darbību izvirzīto 

mērķu sasniegšanai.  

 

 

1) Kā akadēmija izstrādā un 

ievieš galvenos partnerības 

principus. 

  

2) Kā akadēmija izstrādā un 

ievieš partnerības principus ar: 

* darba devējiem,  

* nevalstiskām profesionālajām 

organizācijām, 

* koncertapmeklētājiem,  

* ārvalstu augstskolas 

  

3) Kā akadēmija pārvalda 

zināšanas, kas iegūtas no 

partneriem un kā savā rīcībā 

esošās zināšanas nodod 

partneriem. 

  

4) Kā akadēmija pārvalda 

finanses. 
  

5) Kā akadēmija pārvalda 

tehnoloģijas. 
  

6)  Kā akadēmija pārvalda telpas 

(ēkas) un īpašumus. 

 

  

5. Procesu un 

pārmaiņu 

vadība,  
kritērijs nosaka kā 

akadēmija veido, 

vada un uzlabo 

darbības procesus, 

kas ir būtiski 

izvirzīto mērķu 

sasniegšanā, kā arī 

pilnībā 

apmierinātu savu 

klientu un citu 

ieinteresēto pušu 

vajadzības un 

radītu papildus 

vērtības.  

 

1) Kā akadēmija identificē, 

izstrādā, vada un uzlabo 

darbības procesus. 

 

 

  

2) Kā  akadēmija sniedz 

pakalpojumus (īsteno studiju 

programmas), iesaistot 

studējošos un sabiedrību. 

 

  

 

3) Kā akadēmija plāno un vada 

modernizāciju un inovācijas.  
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2.  Rezultātu sadaļas kritēriji: 

Vērtēšanas punkti tiek piešķirti šādi: 

0 punkti – rezultāti netiek mērīti; 

1 punkts – galvenie rezultāti tiek mērīti un tie parāda negatīvas vai statiskas 

tendences; 

2 punkti -  rezultāti parāda mērenu progresu; 

3 punkti -  rezultāti parāda ievērojamu progresu; 

4 punkti – tiek sasniegti ideāli rezultāti un veikti pozitīvi salīdzinājumi ar 

noteiktajiem mērķiem; 

5 punkti - tiek sasniegti ideāli rezultāti un veikti pozitīvi salīdzinājumi ar 

noteiktajiem mērķiem, kā arī pozitīviem rezultātiem tiek veikta salīdzināšana ar 

līdzīgām ārvalstu augstskolām. 
Rezultātu sadaļas 

kritēriji 

Vērtējamās jomas  Novērojumi, priekšlikumi, 

iebildes 

Piešķirtie 

punkti 

1. uz pakalpojumu 

saņēmējiem 

orientēti rezultāti, 
kritērijs vērtē 

akadēmijas 

sasniegtos rezultātus 

attiecībā uz ārējiem 

un iekšējiem 

klientiem (studējošie, 

darba devēji, 

nevalstiskās 

profesionālās 

organizācijas, 

sabiedrība – 

koncertapmeklētāji) 

1) Klientu apmierinātības 

pētījumi. 
  

2) Klientu orientētu mērījumu 

iekšējie indikatori (sūdzību 

skaits, iesniegumi, 

priekšlikumi, ieteikumi u.c.). 

 

 

 

 

 

 

  

2. akadēmijā 

nodarbināto 

rezultāti, kritērijs 

apskata akadēmijas 

darbinieku 

apmierinātības 

rezultātus un rīcības, 

kas tiek veiktas, lai 

nodrošinātu 

akadēmijas 

darbinieku 

apmierinātību ar savu 

darbu. 

1) Darbinieku apmierinātības 

un motivācijas izpētes 

rezultāti. 

 

  

2) Darbinieku snieguma 

rezultāti (mainība, 

profesionalitāte,  motivēta 

darbība, saskarsmes kultūra, 

ieinterezsētība sadarbībai, u.c.)  

 

 

 

  

3. iespaids uz 

sabiedrību, kritērijs 

apskata akadēmijas 

darbības rezultātā 

sabiedrībā radītos 

iespaidus vietējā, 

nacionālajā un 

starptautiskajā 

līmenī.  

1) Ietekme sabiedrībā (kādu 

iespaidu atstāj uz kulturālās 

sabiedrības veidošanu, uz 

profesionālās izglītības 

procesiem, uz profesionālās 

mūzikas un horeogrāfijas 

mākslas attīstību, Latvijas tēla 

veidošanu pasaulē u.c.)  

  

2) Ietekme uz kultūrvidi.    

4. galvenie 

darbības rezultāti.  

 

1) Akadēmijas mērķu 

sasniegšana. 
  

2) Finansiālie rezultāti.   
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Pielikums Nr.4 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 

studiju vides novērtējuma 
APTAUJAS  ANKETA 

Cienījamais student! 

 
Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu apmierinātību ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju  (saīsin. JVLMA) kopumā. Lūdzu, 

novērtējiet, cik daudz izteiktie apgalvojumi atbilst jūsu domām, apvelkot atbilstošo atbildes variantu.  

Iegūto informāciju izmantosim, lai veiktu uzlabojumus, turpmāk organizējot un pilnveidojot mūsu akadēmijas  darbību.  

Anketa ir anonīma un, iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 
 

Apgalvojums 
Pilnībā 

neatbilst  

Drīzāk 

neatbilst  

Grūti 

pateikt  

Drīzāk 

atbilst  

Pilnībā 

atbilst 
Precizējumi un komentāri 

1. Es lepojos ar to, ka esmu JVLMA students 1 2 3 4 5  

2. Man ir sajūta, ka akadēmija mani novērtē un respektē 1 2 3 4 5  

3. Mans viedoklis par mācību procesu tiek ņemts vērā 1 2 3 4 5  

4. Es labprāt turpināšu studijas JVLMA pēc pašreizējās studiju 

programmas apgūšanas 
1 2 3 4 5  

5. Es varu ieteikt saviem draugiem studēt JVLMA 1 2 3 4 5  

6. Studijas man ir radošā procesa sastāvdaļa 1 2 3 4 5  

7. JVLMA darbinieki (vispārējais personāls) ir laipni, atsaucīgi un 

zinoši 
1 2 3 4 5  

8. Man ir plašas iespējas piedalīties JVLMA pašpārvaldē  1 2 3 4 5  

9. Man ir plašas iespējas piedalīties JVLMA akadēmiskajās 

aktivitātēs (konferencēs, zinātniskajos lasījumos, koncertdarbībā, 
1 2 3 4 5  
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konkursos, festivālos, apmaiņas studijās u. tml.)  

10. JVLMA man nodrošina  prakses iespējas 1 2 3 4 5  

11. Studiju procesā apgūtās zināšanas ir noderīgas praksē 1 2 3 4 5  

12. Bibliotēkā iegūstamie literatūras resursi ir pilnībā pietiekami 1 2 3 4 5  

13. Bibliotēkas darba vide ir mūsdienīgi aprīkota un ērta  1 2 3 4 5  

14. Bibliotēkas darbinieki sniedz labu servisu 1 2 3 4 5  

15. Mani apmierina JVLMA piedāvātās iespējas nodarboties ar 

sportu 
1 2 3 4 5  

16. Mani apmierina ēdināšanas pakalpojumi JVLMA: 

a) cena 

b) izvēle 

c) garša 

d) pieejamība 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

5 

 

17.  Esmu informēts par: 

a) JVLMA notiekošo kopumā 

b) iespējām piedalīties mākslinieciskajās aktivitātēs 

c) iespējām piedalīties akadēmiskajās aktivitātēs 

d) iespējām nodarboties ar sportu 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

18. Uzskatu, ka JVLMA studentu vidē valda cieņas pilna attieksme 

pret citu tautību pārstāvjiem 
1 2 3 4 5  

 

Ja uzskatāt, ka aptaujā nav aizskartas kādas būtiskas tēmas, tad norādiet tās šeit: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Lūdzu, sniedziet dažas ziņas par sevi: 

 

1. Dzimums (apvelciet atbilstošo):  

a) sieviete  

b) vīrietis 

2. Vecums: ________________ 

3. Vai Jūs studējat par budžeta līdzekļiem (apvelciet atbilstošo): 

a) jā 

b) nē 

4. Vai Jūs ņemat kredītu, lai maksātu par studijām (apvelciet atbilstošo):  

a) jā  

b) nē 

5. Studiju programma, kuru apgūstat:  

_______________________________________________________________ 

 

Anketas aizpildīšanas datums  _____._____.____________ 

 

 

Paldies par atsaucību! 
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Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšana” 

Vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 

 

Augstākās izglītības iestāde (AII): 

Novērtētās studiju programmas virziens: 

Novērtētās studiju programmas nosaukums:  

Novērtēšanas komisijas eksperti: 

ANKETA 
 

 

Kritēriju vērtēšanas skalas izskaidrojums: 

 

4 - kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir teicamā līmenī. Sniegumu raksturo teicams vērtējums visās 

     attiecīgajam kritērijam pakārtotajās jautājumos. Arī šajā, visaugstākajā vērtējuma līmenī kontekstā ar novērtējamo kritēriju 

     varētu būt novērojamas dažas maznozīmīgas nepilnības, kuru novēršanai nav nepieciešami lieli uzlabojumi; 

      3 - kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir labā līmenī, atbilst visām prasībām. Stiprās puses ir izteiktā 

           pārsvarā un būtiskās nepilnības nav vērojamas. Konstatētās nepilnības ir viegli novēršamas; 

      2 - kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir apmierinošā līmenī, atbilst minimālajām prasībām. 

           Sniegumu raksturo relatīvi augsts nepilnību īpatsvars un daži būtiski trūkumi attiecīgā rādītājā, kaut gan kopumā 

           stiprās puses vēl aizvien ir pārsvarā. Trūkumu novēršanai nepieciešama rūpīgi plānota ilglaicīgā darbība, kā arī ieinteresēto 

           pušu atbalsts un papildu resursi;    

 1 - kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma nav apmierinošā līmenī, izteiktā pārsvarā ir būtiskās nepilnības. 

                 Nepieciešami tūlītēji uzlabojumi, piesaistot arī citas ieinteresētās puses un papildus resursus. 
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VĒRTĒŠANAS GRUPAS, ASPEKTI UN KRITĒRIJI 
Novērtējums 

4 3 2 1 

1.vērtēšanas grupa „Kvalitāte” (22 kritēriji) 

1.1.vērtēšanas aspekts „Mērķi un uzdevumi” 

1.1.1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ir skaidri, sasniedzami un pārbaudāmi. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.1.2. Studiju programmas īstenošanas gaitā studentiem ir nodrošināta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.2.vērtēšanas aspekts „Studiju saturs un organizācija” 

1.2.1. Studiju programmas nosaukums atbilst studiju saturam. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.2.2. Studiju saturs atbilst iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.2.3. Prakse ir saistīta un atbilst teorētiskai daļai, ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.2.4. Studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kurā ņemtas vērā studējošo vajadzības,  

          tiek organizēti metodiskie pasākumi šīs koncepcijas pilnveidei.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.2.5. Akadēmiskais personāls ir informēts par studiju rezultātiem un spēj profesionāli nodrošināt to sasniegšanu. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
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1.3.vērtēšanas aspekts „Studijas un zināšanu novērtēšana” 

1.3.1. Studiju metodes ir mūsdienīgas, t.sk. ir pieejama e-apmācība (Moodle, Web CT un/vai citas platformas),  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.3.2. Studijās sagaidāmie rezultāti ir skaidri izklāstīti, praktiski tiek attīstītas arī problēmrisināšanas prasmes. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.3.3. Studējošo zināšanas un attieksme, uzsākot studijas programmā, ir pietiekama, lai sasniegtu plānotos  

          studiju rezultātus paredzētajā laikā. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.3.4. Notiek starprezultātu pārbaude, lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu 

          paredzētajā laikā.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.3.5. Palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas studējošiem ir pietiekamas studiju rezultātu sasniegšanai, ir 

          nodrošināta akadēmiskā vadība un studēšanas motivācijas paaugstināšana. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.3.6. Eksāmeni, ieskaites, projekti un citas novērtēšanas metodes nodrošina objektīvu katra studenta sasniegto  

          novērtēšanu. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.3.7. Studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti, noteikumi un / vai prasības ir skaidri un pieejami.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

1.4.vērtēšanas aspekts „Studiju nodrošinājums un vadība” 

1.4.1. Tiek ievēroti demokrātijas principi studiju programmas vadīšanā, ir skaidri noteiktas administratīvā, 

akadēmiskā 

           personāla un studējošo savstarpējās attiecības. Studējoši ir iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

1.4.2. Izveidoti konfliktu novēršanas, problēmu risināšanas un saskaņošanas mehānismi.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
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1.5.vērtēšanas aspekts „Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs” 

1.5.1. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības (radošais) darbs ir saistīts ar studiju programmas mērķiem 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.5.2. Studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs ir saistīts ar studiju programmas mērķiem  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.5.3. Akadēmiskais personāls un studējošie piedalās zinātniskās konferencēs un/vai radošās aktivitātēs. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 

1.5.4. Ir nodrošināta studiju programmu sasaiste ar zinātniski pētniecisko (radošo) darbu (mācībspēku iesaiste 

attiecīgās 

          jomas grantos, pētījumu programmās, AII/studiju programmas sasaiste ar Valsts nozīmes pētniecības 

centriem). 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 

1.6.vērtēšanas aspekts „Kvalitātes nodrošinājums un garantijas” 

1.6.1. Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu  

          un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

1.6.2. Absolventiem ir iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē. Ieinteresētās grupas 

          (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

Dati un rādītāji vērtēšanas grupai „Kvalitāte” 
  R.1.1. Vidējā kvalificētu (doktoru vai profesoru, asociēto profesoru (ar pētnieciskajiem un/vai radošajiem 

             sasniegumiem vērtējamajā virzienā)) ievēlēto docētāju nodrošinātā apjoma daļa programmā 
 

  R.1.2. Zinātniskie granti un programmas (radošie sasniegumi).   

  R.1.3. Publikāciju (t.sk. mācību grāmatu) un mākslinieciski radošu sasniegumu skaits uz vienu ievēlētu 

akadēmisko  personu (PLE) gadā studiju programmā. 
 

  R.1.4. Publikāciju (t.sk. mācību grāmatu) un mākslinieciski radošu sasniegumu skaits uz vienu ievēlētu 

akadēmisko personu (PLE) gadā studiju virzienā. 
 

  R.1.5. Vidējā ārvalstu docētāju nodrošinātā apjoma daļa programmā.  
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  R.1.6. Ārvalstu studējošo skaits AII (izņemot mobilitātes programmu ietvaros).   

  R.1.7. Ārvalstu studējošo skaits AII mobilitātes programmu ietvaros.   

  R.1.8. Izbraukušo studējošo skaits studijām ārvalstu programmās (izņemot mobilitātes programmas).   

  R.1.9. Izbraukušo studējošo skaits studijām ārvalstu programmās mobilitātes programmu ietvaros.   

R.1.10. Studējošo un akadēmiskā personāla attiecībā (studējošie PLE/ pasniedzēji PLE).  

R.1.11. Studiju programmas realizācija ilgums AII.   

R.1.12. Studējošo atbirums (drop-out rate).   

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR 1.VĒRTĒŠANAS GRUPU „Kvalitāte” (22 kritēriji) 

Vērtējums par 1.vērtēšanas grupu „Kvalitāte” (no 1 līdz 4):  

Vērtējuma pamatojums: 

 

 

 

 

 

 

2.vērtēšanas grupa „Resursi” (11 kritērijs) 
2.1.vērtēšanas aspekts „Mērķi un uzdevumi” 

2.1.1. Studējošo, akadēmiskā personāla un iesaistīto grupu (darba devēju, profesionālo organizāciju u.c.) viedoklis 

par 

          studiju programmas saturu atbilst studiju programmas un AII izvirzītajiem mērķiem. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

2.2. Vērtēšanas aspekts „Studiju saturs un organizācija” 

2.2.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte atbilst studiju programmas saturam. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

2.2.2. Ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, 

          instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek kontrolēti; praktisko darbu, laboratorijas darbu un semināru 

darba 

          īpatsvars ir atbilstošs studiju programmas mērķiem.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
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2.3.vērtēšanas aspekts „Studijas un zināšanu novērtēšana” 

2.3.1. Studiju nodrošinājums ir moderns, tiek izmantoti datori, multimediji un internets. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

2.4.vērtēšanas aspekts „Studiju nodrošinājums un vadība” 

2.4.1. Administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir pietiekams, lai nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

2.4.2. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums ir pietiekams. 

Studējošiem 

          ir iespējas studēt ārpus AII, ir e-studijas līdzekļi, akadēmiskais personāls ir pieejams ar informācijas 

tehnoloģiju 

          palīdzību. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 
2.4.3. Telpu aprīkojums, studiju vide un pakalpojumi spēj nodrošināt efektīvu studiju procesu.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 
2.4.4. Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada pozitīvu 

studiju 

          vidi. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

2.5.vērtēšanas aspekts „Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs” 

2.5.1. Ir pieejama moderna zinātniskā aparatūra, datori, audiovideo līdzekli, orgtehnika un  datu bāzes. 4 3 2 1 

Komentārs: 

 
2.6.vērtēšanas aspekts „Kvalitātes nodrošinājums un garantijas” 

2.6.1. Finanšu resursi ir pietiekami studiju programmas īstenošanas nodrošināšanai.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
2.6.2. Finanšu resursu izmantošana tiek regulāri kontrolēta. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
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Dati un rādītāji vērtēšanas grupai „Resursi” 
 

R.2.1. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondu un citiem starptautiskajiem finanšu avotiem 

           (īpatsvars kopējā finansējumā) uz vienu studējošo. 

  

R.2.2. Studiju tehnoloģiskā nodrošinājuma finansējums uz vienu studējošo pēdējo 3 kalendāro gadu laikā pa 

gadiem  

           (2008., 2009., 2010.) dotajam studiju virzienam un tā sadalījums pa studiju programmām un filiālēm (LVL). 

  

R.2.3. Finansējums bibliotēkai (grāmatu iegāde) LVL  uz vienu studējošo  

R.2.4. Kopējais mācībspēkiem un studējošiem pieejamo datu bāzu skaits.  

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR 2.VĒRTĒŠANAS GRUPU „Resursi” (11 kritērijs) 

Vērtējums par 2.vērtēšanas grupu „Resursi” (no 1 līdz 4):  

Vērtējuma pamatojums: 

 

3.vērtēšanas grupa „Ilgtspēja” (24 kritēriji) 
3.1.vērtēšanas aspekts „Mērķi un uzdevumi” 

3.1.1. Studiju programmas mērķi saskan ar AII misiju un ir orientēti uz speciālistu sagatavošanu un attīstību.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

3.1.2. Ir studiju programmas nākotnes vīzija, ir skaidra un tiek īstenota studiju programmas misija, ņemot vērā 

          studējošo, darba devēju, profesionālo organizāciju viedokli un reģionālās intereses.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 

3.1.3. AII attīstība tiek regulāri plānota. Ir attīstības programma kopā ar konkrēto rīcības plānu, kas virzīts 

ilgtspējas 

          nodrošināšanai gan AII kopumā, gan attiecīgā studiju virzieni. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 

3.1.4. AII ir izstrādāta perspektīva finanšu programma, kas garantē programmā iekļauto mērķu sasniegšanu  

          un iespējamo risku (t.sk. demogrāfisko) pārvarēšanu.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 

3.2.vērtēšanas aspekts „Studiju saturs un organizācija” 

3.2.1. Studiju programmas saturs un īstenošana nodrošina studiju programmas ilgtspējīgu attīstību, atbilst četriem 

          galvenajiem augstākās izglītības mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības 

4 3 2 1 
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          uzdevumu risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). 

Komentārs: ......... 

3.2.2. Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.2.3. Notiek regulāra akadēmiskā personāla attīstības politikas plānošana un īstenošana,  

          t.sk. atbilstoši reģiona vajadzībām.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.2.4. Ir noslēgti sadarbības līgumi (ar Latvijas un ārvalstu AII) par studiju programmu īstenošanu  

          (izņemot līgumus par mobilitāti). 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 

3.3.vērtēšanas aspekts „Studijas un zināšanu novērtēšana” 

3.3.1. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus) novērtēšanas metodes  

          ir objektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un darba tirgus prasībām.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 

3.4.vērtēšanas aspekts „Studiju nodrošinājums un vadība” 

3.4.1. AII akadēmiskais, administratīvais personāls un studējošie ir iesaistīti kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 

3.4.2. Izveidota un funkcionē efektīva studiju programmu pārvaldes sistēma. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.4.3. Studiju procesa un rezultātu izvērtēšana, iesaistot studentus, sociālos un sadarbības partnerus.  4 3 2 1 

Komentārs: 
 

3.4.4. Attīstības plāna izpildi analizē un analīzes rezultātus izmanto nākošā attīstības perioda plānošanā.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

3.5.vērtēšanas aspekts „Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs” 

3.5.1. Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības un 

radošo darbu tematika ir aktuāla, saistīta ar reģionālajām interesēm, ar studiju programmas saturu un nākotnes 

attīstību.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
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3.5.2. Bakalauranti, maģistranti un doktoranti ir iesaistīti zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, nacionālos un 

          starptautiskos projektos, zinātniskās pētniecības (radošo) darbu tematika ir saistīta ar studiju mērķiem,  

          ar sagaidāmajiem studiju rezultātiem un ar studiju programmas nākotnes attīstību. Tiek nodrošināti studējošo  

          un mācībspēku kopēji pētījumi (izņemot promocijas darbu, maģistra darbu, diplomdarbu, bakalaura darbu,  

          kursa darbu un tml. izstrādi).  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.5.3. Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos (radošā 

darba 

          rezultāti tiek publiskoti izstādēs, skatēs, koncertos iestudējumos un tml.); notiek zinātniskās pētniecības un 

          radošā darba rezultātu praktiska izmantošana, iekļaujoties inovatīvā darbībā. 

3 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.5.4. Ir zinātnisko pētījumu materiālās un informatīvās bāzes modernizācijas stratēģija, aparatūras, datoru, 

          nepieciešamās programmatūras nodrošināšanas plāni. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.6.vērtēšanas aspekts „Kvalitātes nodrošinājums un garantijas” 

3.6.1. Notiek ikgadēja studiju programmas stipro un vājo pušu izvērtējums, attīstības iespēju un plānu apspriešana, 

          iekšējā pašnovērtēšana.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

3.6.2. Ne retāk kā reizi gadā tiek nodrošināta  atgriezeniskā saite, ietverot studējošo, absolventus, akadēmisko un 

          vispārējo personālu. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

3.6.3. Studējošie ir sagatavoti tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības attīstībai.  4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.6.4. Ir nodrošinātas studiju turpināšanas iespējas un ir finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, 

          reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.6.5. Doktora studiju programmas (ja tiek īstenotas) ir saistītas ar atbilstoši finansētiem grantiem un/vai 

projektiem. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
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3.6.6. Ir apspriestas un salīdzinātas attīstības tendences pēdējos 3 gados (studējošo un absolventu dinamika, 

          absolventu nodarbinātība, akadēmiskā personāla kvalifikācija un vecuma struktūra, finanses, pētījumu 

rezultāti), 

          ir izanalizētas atšķirības no citām līdzīgām studiju programmām reģionā un no vidējā līmeņa valstī. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

3.6.7. Notiek AII / studiju programmas mācībspēku un studējošo sadarbība ar iepriekšējās pakāpes izglītības 

iestādēm 

          (iesaiste skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā, pedagogu tālākizglītībā, potenciālo studējošo 

          piesaistē u.c.) 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 
 

Dati un rādītāji vērtēšanas grupai „Ilgtspēja” 

R.3.1. Uzņemto, studējošo un absolventu skaita dinamika pēdējos 3 gados  

R.3.2. Piesaistīto maksas studentu skaits pēdējos 3 gados  

R.3.3. Ievēlētā akadēmiskā personāla īpatsvars: 

 līdz 25 gadiem   

 no 26 līdz 45 gadiem 

 no 46 līdz 65 gadiem 

 vecāki par 65 gadiem 

 

R.3.4. Aizstāvēto promocijas darbu skaits no kopējā doktorantu skaita.  

R.3.5. AII pasniedzēju vadīto un aizstāvēto promocijas darbu skaits.  

R.3.6. Studiju finansējums uz vienu studējošo (2008; 2009; 2010).  

R.3.7. Studiju finansējums uz vienu studējošo pa filiālēm (2008; 2009; 2010).  

R.3.8. Finansējums zinātniskajai darbībai pa studiju programmām uz vienu studējošo (2008.; 2009.; 2010.)  

R.3.9. Finansējums zinātniskajai darbībai pa filiālēm uz vienu studējošo.  
 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR 3.VĒRTĒŠANAS GRUPU „Ilgtspēja” (24 kritēriji) 

Vērtējums par 3.vērtēšanas grupu „Ilgtspēja” (no 1 līdz 4):  

Vērtējuma pamatojums: 
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4.vērtēšanas grupa „Sadarbība un pārklāšana” (14 kritēriji) 
4.1.vērtēšanas aspekts „Mērķi un uzdevumi” 

4.1.1. Studiju programmas mērķi un studiju rezultāti atšķiras no citu līdzīgu studiju programmu mērķiem  

          un studiju rezultātiem atbilstošajā reģionā. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

4.2.vērtēšanas aspekts „Studiju saturs un organizācija” 

4.2.1. Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citās 

          Latvijas AII studiju programmās. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

4.2.2. Studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus moduļus, priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji)  

          citās ārvalstu AII studiju programmās. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

4.2.3. Studiju saturā ir īpaši izdalīti kursi, prakses un pētījumi, kas tiek piedāvāti un izmantoti apgūšanai citu  

          Latvijas AII studiju programmu studējošiem. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

4.2.4. Studiju saturā ir īpaši izdalīti kursi, prakses un pētījumi, kas tiek piedāvāti un izmantoti apgūšanai ārvalstu 

          studentiem.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

4.2.5. Ir izstrādāti studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošo piesaistīšanas plāni (tai skaitā ir sagatavoti moduļi, 

kursi 

          ārvalstu studentu piesaistīšanai), ir noslēgti līgumi par studējošo un mācībspēku mobilitāti ar ārvalstu 

          augstskolām.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

4.2.6. Tiek īstenoti studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošo piesaistes plāni. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
4.2.7. Ir izstrādāti un tiek īstenoti akadēmiskā personāla mobilitātes un ārvalstu mācībspēku piesaistīšanas plāni. 4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
 

4.2.8. Uz laiku AII darbā iesaistītie mācībspēki no citām organizācijām Latvijā un ārzemēs piedalās AII 

metodiskajā  un zinātniskajā darbā. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 
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4.3.vērtēšanas aspekts „Studijas un zināšanu novērtēšana” 

4.3.1. Studiju programmas darbības izvērtēšanā ir iesaistīts citu Latvijas un ārvalstu  

          studiju programmu/AII akadēmiskais personāls. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 
4.4.vērtēšanas aspekts „Studiju nodrošinājums un vadība” 

4.4.1. Notiek sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām organizācijām, 

          akadēmiskā personāla un studējošo apmaiņas ar citām AII.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 
4.4.2. AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības reģiona ietvaros un ārpus tām dod reālu ieguldījumu 

          studiju rezultātu sasniegšanā, akadēmiskā personāla un studējošo mobilitātē.  

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 
4.5.vērtēšanas aspekts „Personāla un studējošo zinātniskās pētniecības (radošais) darbs” 

4.5.1. Ir nodrošinātas un tiek īstenotas iespējas veikt pētījumus (radošo darbu) kopā ar citu Latvijas un ārvalstu 

          AII/studiju programmu studējošiem un akadēmisko personālu. Pētījumi ir saistīti ar atbilstošā reģiona 

attīstības 

          uzdevumiem. 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 
4.6.vērtēšanas aspekts „Kvalitātes nodrošinājums un garantijas” 

4.6.1. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki piedalās citu studiju programmu un AII vērtēšanā un pilnveidošanā  

          (kā eksperti un/vai kā viesprofesori). 

4 3 2 1 

Komentārs: ......... 

 
 

Dati un rādītāji vērtēšanas grupai „Sadarbība un pārklāšana” 

R.4.1. Tuvākā / tuvākās AII, t.sk. filiāles, kur tiek īstenota līdzīga / radniecīga studiju programma attālums, km.  

R.4.2. Līgumu skaits par sadarbību (prakse / iekārtu izmantošana utt.).  

R.4.3. Neievēlētā akadēmiskā personāla īpatsvars dotās studiju programmas īstenošanā.  

R.4.4. Ievēlētā akadēmiskā personāla darbs citās AII (cik KP apjomā pasniedz konkrētais mācībspēks studiju 

kursus).  
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R.4.5. Neievēlētā akadēmiskā personāla darbs citās AII (cik KP apjomā pasniedz konkrētais mācībspēks studiju 

kursus). 
 

R.4.6. Izbraukušo studējošo skaits programmā ERASMUS (pilna laika / nepilna laika).  

R.4.7. Izbraukušo studējošo skaits programmās / projektos, izņemot ERASMUS (pilna laika / nepilna laika).  

R.4.8. Studējošo skaits no ārvalstīm pa programmām (mobilitātes programmās) (pilna laika / nepilna laika).  

R.4.9. Studējošo skaits no ārvalstīm pa programmām (studē pastāvīgi (pilna laika / nepilna laika).  

R.4.10. Izbraukušo docētāju skaits mobilitātes programmu un sadarbības līgumu ietvaros.   

R.4.11. Iebraukušo ārvalstu docētāju skaits mobilitātes programmu un sadarbības līgumu ietvaros.   
 

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR 4.GRUPU „Sadarbība un pārklāšana” (14 kritēriji) 

Vērtējums par 4.vērtēšanas grupu „Sadarbība, pārklāšana” (no 1 līdz 4):  

Vērtējuma pamatojums: 

 

 

NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR STUDIJU PROGRAMMU  

Vērtējumi: 

            1.vērtēšanas grupa „Kvalitāte” 5 4 3 2 1 

2.vērtēšanas grupa „Resursi” 5 4 3 2 1 

3.vērtēšanas grupa „Ilgtspēja” 5 4 3 2 1 

4.vērtēšanas grupa „Sadarbība, pārklāšana” 5 4 3 2 1 

            Novērtēšanas komisijas papildus vērtējums par studiju programmu kopumā (0; 0,5; 1,0; 1,5 vai 2,0 balles)  

 

Kopējais vērtējums par studiju programmu  
    

     balles. 
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Vērtējuma pamatojums un priekšlikumi: 

 

 

Studiju programmas kopējās vērtēšanas skalas izskaidrojums: 

Katra no četrām vērtēšanas grupām tiek novērtēta 5 ballu sistēmā atsevišķi, analizējot novērtējumus, kas doti visiem attiecīgās vērtēšanas grupas kritērijiem. 

Vērtēšanas skalas izskaidrojums:   

5 – vismaz 90 % no vērtēšanas grupas kritērijiem ir novērtēti teicami (4), ne vairāk kā 10 % kritēriju ir novērtēti labi (3); 

4 – vismaz 70 % no vērtēšanas grupas kritērijiem ir novērtēti teicami (4), ne vairāk kā 30 % no kritērijiem ir novērtēti zemāk  

      (ar 3 ballēm, tajā skaitā pieļaujams arī ne vairāk par 10 % kritēriju novērtējums ar 2 ballēm); 

3 – vismaz 70 % no vērtēšanas grupas kritērijiem ir novērtēti labi (3) vai teicami (4), ne vairāk kā 30 % no kritērijiem ir novērtēti 

   zemāk  (ar 2 ballēm, tajā skaitā pieļaujams arī ne vairāk par 10 % kritēriju novērtējums ar 1 balli); 

2 -  vismaz 70 % no vērtēšanas grupas kritērijiem ir novērtēti apmierinoši (2), labi (3) vai teicami (4), , ne vairāk kā 30 % no kritērijiem 

      ir novērtēti zemāk (ar 1 balli); 

1 – vērtēšanas grupas kritēriju novērtējumi neatbilst prasībām, kas atļautu to novērtēt augstāk. 
 

 

Novērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt studiju programmu kopumā vai studiju programmas atsevišķus aspektus ar papildus novērtējumu robežās no 0,5 līdz 

2,0 ballēm.   
 

Iespējamie priekšlikumi: 

 ja kopējais vērtējums par studiju programmu ir 18 vai vairāk balles, tad studiju programmas kvalitāte ir teicama; 

 ja kopējais vērtējums par studiju programmu ir intervālā no 14 līdz 17,5 ballēm, tad studiju programmas kvalitāte ir laba; 

 ja kopējais vērtējums par studiju programmu ir intervālā no 10 līdz 13,5 ballēm, tad studiju programmas kvalitāte ir apmierinoša; 

 ja kopējais vērtējums par studiju programmu ir intervālā no 6 līdz 9,5 ballēm, tad studiju programmas kvalitāte ir zema un 2 gadu laikā jānokārto studiju 

programmas pārakreditācija;  

 ja kopējais vērtējums par studiju programmu ir zemāks par 6 ballēm, nerekomendēt dot tiesības īstenot attiecīgo studiju programmu.  

 
 

Novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs: 
 

Locekli:                                            (Paraksti)                                          (Datums) 
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Ieteikumi iekšējā audita vērtējamām jomām  

un procesu novērtēšanas kritēriju pielietošanai  

Ieteikumi ir izstrādāti, ņemot par pamatu  Eiropas Savienības augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metodi.  Metodes pamatmodelis ir 

atvasināts no Eiropas Kvalitātes vadības fonda (European foundation of quality management) - EFQM modeļa.   

Auditējamās jomas, mērķi un kritēriji 

1. Politikas un stratēģijas īstenošana 

2. Cilvēkvadība 

3. Resursi 

4. Procesu vadība 

5. Internacionalizācija 

 

1. Politikas un stratēģijas kritērijs attiecas uz mērķiem un stratēģiskajiem plāniem šo mērķu realizācijai.  Politika aptver visdažādākos akadēmijas darbības 

aspektus.  

 

Audita vērtējumā tiek ņemti vērā šādi aspekti: 

 

1) Politikas plānu un (citu) dokumentu esamība, kuros mērķi ir formulēti un izteikti konkrētos darbības procesos, kā arī tas, cik lielā mērā politikas 

plānos pievērsta uzmanība kvalitātes pilnveidei.  

2) Politikas veidošana un tas, cik lielā mērā personāls, studenti un ārējas ieinteresētās puses ir iesaistīti politikas veidošanā.  

3) Komunikācija attiecībā uz politiku un tas, cik lielā mērā personāls un studenti ir informēti par politiku, kas tiek realizēta.  
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Vērtējuma kritēriji 

1. Politika un 

stratēģija  

1. stadija 

Uz darbību orientētā 

2. stadija 

Procesorientētā 

3. stadija 

Sistēmorientētā 

4. stadija 

Ķēdes orientētā 

5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Politikas plāni un 

dokumenti 

Gandrīz vienmēr politika 

tiek dokumentēta tikai 

tad, ja ir tieša 

nepieciešamība to darīt.  

Plānošana organizācijas 

dažādos līmeņos ir visai 

maz saskaņota. 

Politika ir dokumentēta 

atsevišķu aspektu līmenī. 

Starp dažām politikas 

sadaļām ir izveidotas 

saites.  

No politikas atvasinātie 

priekšraksti un rīkojumi 

gandrīz bez izņēmumiem 

ir vērsti uz studiju 

programmu realizāciju un 

organizāciju, un tiem ir 

globāls raksturs. Tā kā 

programmām ir ciklisks 

raksturs, arī politika 

aptver pilnu studiju ciklu. 

Visdažādākajos līmeņos 

pastāv politikas plāni. Tie 

ietver arī kvalitātes 

vadības plānu. Šie plāni 

ir cits ar citu saskaņoti.  

Organizācijas mērķi ir 

izteikti konkrētos 

darbības mērķos tās 

ietvaros notiekošajiem 

procesiem un/vai 

esošajām nodaļām. 

Politikas plāni ir daļa no 

plānošanas cikla, kas 

aptver vidēji ilgu 

termiņu. Novērtēšana un 

pieskaņošana ir šī cikla 

daļa. 

Ir formulēti mērķi un 

veikuma indikatori. 

Politikas plānos detalizēta 

uzmanība ir pievērsta 

attiecībām ar ieinteresētajām 

pusēm (studentiem, vadības 

institūcijām, profesionālo 

jomu un izglītības iestādēm, 

kas piegādā studentus).  

Plānos parādās saistība ar 

iepriekšējo politikas ciklu.  

Politikas plāni ietver arī 

sociālos aspektus un skaidri 

parāda organizācijas lomu 

sabiedrībā.  

Politikas rezultāti tiek 

demonstrēti sabiedrībai. 

Dokumenti rāda, ka 

organizācijas politikas cikls 

ir nepārtraukts, labi 

saskaņots process. 

2) Politikas attīstība. Politiku veido vadība “no 

augšas”.  

Politiku veido vadība, 

atsevišķos gadījumos ir 

manāms personāla 

ieguldījums  

Politiku veido organizācijā, 

balstoties uz konsultācijām 

vadības un personāla starpā.  

Organizācijā ir iedibināta 

struktūra, kas ļauj 

organizācijas iekšienē 

radušamies politikas 

attīstības priekšlikumiem 

kļūt par politikas cikla 

sastāvdaļu.  

 

Informācija, kas iegūta personāla 

sistemātiskos kontaktos ar 

ieinteresētajām pusēm, 

sistemātiski tiek iestrādāta 

politikas ciklā. 

Ieinteresētās puses arī ir tieši 

iesaistītas politikas veidošanā.  

Kā viena no politikas 

sastāvdaļām notiek izglītības un 

profesionālās jomas attīstības 

analīze un tās iestrāde politikas 

ciklā. 

Politikas veidošana balstās 

uz nākotnes scenāriju, kurā 

organizācija tiek uztverta kā 

kopējā sociālā konteksta 

sastāvdaļa. Politikas 

veidošana ir proaktīva un 

skaidri parāda to lomu, kuru 

organizācija vēlas veikt 

sabiedrībā. 
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1. Politika un 

stratēģija  

1. stadija 

Uz darbību orientētā 

2. stadija 

Procesorientētā 

3. stadija 

Sistēmorientētā 

4. stadija 

Ķēdes orientētā 

5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Politikas 

apspriešana 

Personāla locekļi par 

politiku un stratēģiju 

tiek informēti pēc 

vajadzības, bieži vien 

pēc viņu pašu 

pieprasījuma. 

Personāls un studenti 

pēc pieprasījuma 

saņem politikas plānu 

kopijas.  

Politikas plāni tiek 

apspriesti ar 

organizācijas 

vadošajām institūcijām 

un vadību.  

Personāla funkcijās 

ietilpst to iesaiste 

politikas veidošanā un 

realizācijā.  

Politikas veidošana un 

realizācija ir organizēta 

politikas cikla veidā. 

Viena no šī cikla 

sastāvdaļām ir tas, ka tā 

sastāvā ietilpstošās 

tēmas un darbības ir 

regulāru apspriežu 

dienaskārtībā.  

Politikas ciklam pieder 

arī tas, ka ieinteresētās 

puses ir aktīvi 

iesaistītas diskusijās 

par politikas veidošanu 

un realizāciju. 

Visos gadījumos, kad 

ieinteresētās puses 

izrāda interesi par 

konkrētiem 

jautājumiem, sākas 

aktīva sadarbība.  

Atvērta komunikācijas 

procesa ietvaros politikas 

plāni tiek izvērtēti attiecībā 

pret sabiedrības viedokli. 

Šādā veidā organizācija 

cenšas panākt sabiedrības 

darbojošos personu 

līdzdarbību organizācijā un 

arī atrast organizācijai vietu 

sociālo spēku mijiedarbībā.  

4) Novērtēšana un 

pilnveide. 

Iekšējas un ārējās 

sūdzības un 

starpgadījumi ir motīvs 

politikas un stratēģijas 

koriģēšanai.  

Politikas un stratēģijas 

koriģēšana pamatojas 

uz darba procesa vājo 

vietu analīzi.  

Kā viena no politikas 

cikla sastāvdaļām tiek 

veikta izvērtēšana, vai 

mērķi ir sasniegti, vai 

tie jākoriģē vai 

jāpārformulē tā, lai 

nodrošinātu labākus 

sasniegumus.  

Politiku vērtē uz 

sistemātiskas analīzes 

bāzes, kura ietver datus 

no organizācijas 

iekšienes. 

Politika un stratēģija 

tiek analizēta un 

koriģēta, pamatojoties 

uz konkurentu attīstības 

tendenču, kā arī 

studentu, valdības, 

profesionālās jomas un 

studentus piegādājošo 

skolu vēlmju analīzi.  

Kur vien iespējams, 

novērtējums ietver 

salīdzināšanu ar citām 

organizācijām *. 

Politikas novērtējums ietver 

arī (organizācijas) sociālo 

funkciju un sociālo mērķu 

sasniegšanu.  

Organizācija izmanto 

standartizēto salīdzinājumu, 

lai salīdzinātu sevi ar izcilām 

organizācijām un rezultātus 

izmanto, lai analizētu savu 

politiku. . 

    * Salīdzināšana ar citām organizācijām (benchmarking) – dažādu organizāciju salīdzinājums konkrētos izvēlētos punktos, ko veic, lai mācītos no 

citām organizācijām.  
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2. Cilvēkvadības kritērijs attiecas gan uz personāla plānošanas kvantitatīvo aspektu, gan uz personāla politikas kvalitāti visās tās izpausmēs. 

Tiek vērtēti šādi aspekti:  

1. Saskaņota personāla politikas instrumentu kopuma izmantošanas līmenis un tā integrācija organizācijas (stratēģiskajos)mērķos.  

2. Cik lielā mērā personāla plānošana (gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā) ir saistīta ar organizācijas uzdevumiem un ilgtermiņa stratēģiju.  

3. Personālam sniegtās atgriezeniskās informācijas, tā novērtēšanas un atalgošanas veids, kā arī veids, kādā vadība koordinē šos elementus.  

4. Cik lielā mērā uzmanība ir pievērsta personāla labklājībai un cik lielā mērā tiek veiktas investīcijas darba vidē.  

5. Cik lielā mērā konsultācijas (darbiniekiem), apmācība un karjeras veidošana ir neatņemama personāla politikas sastāvdaļa, un kā tā ir pieskaņota 

organizācijas un individuālajiem mērķiem (koplietojamās vērtības).  

6. Cik lielā mērā politika tiek novērtēta un pilnveidota (novērtēšana un pilnveidošana)  

2. Cilvēkvadība 1. stadija 

Uz darbību 

orientētā 

2. stadija 

Procesorientētā 

3. stadija 

Sistēmorientētā 

4. stadija 

Ķēdes orientētā 

5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu 

skaits 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9           10 

1) Personāla 

politika* 

Organizācijas 

personāla 

politikai nav 

skaidru 

sastāvdaļu, 

virzienu un 

procedūru. 

Attiecībā uz 

visbūtiskākajiem 

elementiem (piem., 

snieguma 

izvērtēšanas 

intervijām) personāla 

politiku raksturo 

skaidri definēti, 

dokumentēti 

norādījumi un 

procedūras. 

 

 

 

 

Norādījumi un procedūras ir 

zināmi un pieejami visiem 

personāla locekļiem.  

Tiek regulāri 

apkopota.(kvantitatīva un 

kvalitatīva) informācija par 

personāla politiku. 

Personāla politika ir 

taustāmi saistīta ar 

organizācijas mērķiem 

Ir formulēti snieguma 

indikatori*. 

Izmantojot standarta normas, 

tiek regulāri novērtēta 

personāla politika (gan 

kvantitatīvos, gan kvalitatīvos 

aspektos), tajā skaitā saistībā 

ar stratēģisko politikas plānu* 

Pamatojoties uz šo plānu, tiek 

uzsākti taustāmi pilnveides 

pasākumi.  

Personāla politika pilnībā ir kopsolī 

ar īstermiņa un ilgtermiņa politikas 

plāniem. Būtiski pavērsieni tirgū un 

sabiedrībā tiek acīmredzami ņemti 

vērā.  
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2) Personāla 

plānošana* 

Personāla 

plānošana tiek 

veikta attiecībā uz 

darba apjomu. 

Darbības ir 

atkarīgas no tā, 

kas jāpaveic. 

Uzdevumu 

norobežošana* 

tiek veikta pēc 

vajadzības. 

Personāla plānošanu 

joprojām galvenokārt 

nosaka īstermiņa 

politika., taču ir 

vērojama zināma 

strukturēšana 

atbilstoši, piemēram, 

personāla 

iedalījumam 

(pamatojoties uz 

veicamā darba 

uzdevumu uzlikšanas 

normām) un 

personāla 

pieņemšanu darbā.  

Notiek funkciju 

norobežošana* 

Personāla plānošana 

pamatojas uz pieprasīto 

(kvantitatīvo un kvalitatīvo) 

prasmju un organizācijas 

mērķu un uzdevumu, tajā 

skaitā īstermiņa kvalitātes 

mērķu, salikumu.  

Ir formulēti indikatori 

personāla plānošanai. 

Personāla plānošanai 

pievēršas sistemātiski, 

regulāri apspriežot un 

izvērtējot visus aspektus.  

Personāla plānošana notiek 

saistībā ar stratēģiskajiem 

plāniem, kuros rūpīgi tiek 

ņemti vērā īstermiņa 

kvalitātes mērķi un 

uzdevumi. 

Personāla plānošana pilnībā atbilst 

ilgtermiņa stratēģijai un kvalitātes 

mērķiem.  

Stratēģija (ieskaitot kvalitāti) ir 

skaidri strukturāli saistīta ar 

mērķiem un uzdevumiem. 

3) Atgriezeniskā 

informācija, 

novērtēšana un 

atalgošana 

Darba 

alga/atlīdzība 

pamatojas uz 

darba samaksas 

nolīgumiem, kas 

saskaņoti ar 

arodbiedrībām.  

Šad tad tiek 

sniegta 

atgriezeniskā 

informācija  

Pastāv darbinieku 

konsultēšanas 

sistēma, kuras mērķis 

ir atgriezeniskās 

informācijas 

sniegšana par tiešo 

uzdevumu izpildi.  

Ikgadējie algas 

pielikumi notiek, 

pamatojoties uz 

iedibinātām 

sistēmām. 

Pastāv novērtēšanas un 

atalgojuma sistēma, kas (daļēji) 

balstās uz noformulētiem 

uzdevumiem un vēlamajiem 

galarezultātiem, par kuriem jau 

iepriekš ir vienojies darbinieks 

un tā tiešais priekšnieks.  

Novērtēšanas un atalgojuma 

sistēma ir saistīta ar 

organizācijas mērķiem un 

vēlamajiem kvalitātes 

uzlabojumiem. 

Progress darbības perioda 

laikā tiek fiksēts un novērtēts.  

Novērtēšanas un atalgojuma 

sistēma tiek regulāri izvērtēta 

, pamatojoties uz standarta 

normām 

Personāla locekļi, balstoties uz 

saskaņoto uzdevumu veikšanu/ 

galarezultātu sasniegšanu izvērtē 

savu sniegumu – vai nu individuāli, 

vai ‘brigādes’ kontekstā-  

Novērtēšanas un atalgojuma sistēma 

tiek aktīvi izmantota, balstoties uz 

realizētajiem uzdevumiem un 

veikuma normām, kuros tiek 

novērtēts arī veikums grupas 

sastāvā. 
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* Personāla politika: Tā cita starpā ietver personāla pieņemšanu darbā un tā atlasi, personāla konsultēšanas un karjeras attīstības metodiku, atalgošanu, 

atbrīvošanu no darba, izglītību un apmācību. 

* Stratēģiskais politikas plāns: Politikas plāns, kas apraksta visus ilgtermiņa mērķus un ceļus, pa kuriem organizācija vēlas tos sasniegt. 

* Personāla plānošana Visu to darbību plānošana, kas nepieciešamas, lai organizācijā nodrošinātu atbilstošu personāla pieplūdi, mobilitāti un aizplūdi. 

* Uzdevumu norobežošana: Dažādu pasākumu (uzdevumu) sašķirošana un to uzticēšana individuāliem darbiniekiem. 

* Funkciju norobežošana Dažādu funkciju sašķirošana organizācijā. Funkciju definē kā sistemātisku darbību kopumu, kas tiek atlīdzināts ar zināmu 

atalgojumu. 

* Snieguma indikators  Skaitlis, kas atspoguļo konkrētas parādības raksturojumu. Indikators vienmēr izsaka attiecības starp diviem statistiskiem lielumiem, 

t.i., tas ir attiecība.  

3. Cilvēkvadība 1. stadija 

Uz darbību orientētā 

2. stadija 

Procesorientētā 

3. stadija 

Sistēmorientētā 

4. stadija 

Ķēdes orientētā 

5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4) Personāla labklājība Veselība un labklājība 

tiek uzskatītas par 

personāla locekļa 

personīgo atbildību; 

pasākumi tiek veikti 

tikai pēc negadījumiem, 

ja vispār 

Atbildība par veselību 

un labklājību tiek 

uzskatīta par indivīda 

un organizācijas dalītu 

atbildību. Atbilstošas 

vadlīnijas ir iekšēji 

saskaņotas. Vadība ir 

modra attiecībā uz 

jebkādu darbinieku 

pārslogošanu un meklē 

risinājumus gadījumos, 

ja tas tomēr notiek.  

Tiek pievērsta 

uzmanība drošībai un 

darba apstākļiem 

atbilstoši atzītiem darba 

veselības standartiem. 

Organizācija realizē 

preventīvu politiku 

attiecībā uz darbinieku 

veselību un labklājību; 

tā veido līgumus ar 

personālu par vēlamo 

izturēšanos. Ja 

nepieciešams, šajā 

jautājumā veic 

apmācību.  

Organizācija apzinās 

atbildību par dažādām 

papildiespējām 

personālam (terciārie 

nosacījumi par algotu 

darbu). 

Ir formulēti personāla 

labklājības indikatori. 

Organizācijā ir oficiāla 

personāla labklājības 

programma, kas balstās uz 

kaut ko vairāk par 

atzītiem darba veselības 

standartiem, kurā darba 

apstākļi tiek nepārtraukti 

novērtēti un salīdzināti ar 

darba apstākļiem citās 

līdzīgās organizācijās.  

Pamatojoties uz 

novērtējuma rezultātiem, 

tiek veiktas darbības, kas 

ir acīmredzami orientētas 

uz uzlabošanos. 

Investīcijas darba apstākļu 

uzlabošanā veicina 

personāla apzinātu 

iesaistīšanos organizācijas 

darbībā.  

Personāla labklājība pilnībā 

atbilst īstermiņa un ilgtermiņa 

politikas plāniem. Būtiski 

personāla labklājības 

indikatori tiek regulāri 

novērtēti un salīdzināti ar 

situāciju līdzīgās organizācijās 

vai citās nozares 

organizācijās.  

Indikatori parāda nepārtrauktu 

uzlabošanos. 
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5) Personāla 

konsultēšana, apmācība 

un attīstība. 

Personāla konsultēšana, 

apmācība un attīstība ir 

atkarīga no 

individuālām 

iniciatīvām 

Ir budžets personāla 

konsultēšanai, 

apmācībai un attīstībai, 

personāls var izmantot 

šos līdzekļus pēc savas 

iniciatīvas.  

Personāla 

konsultēšanas, 

apmācības un attīstības 

plāni parasti 

aprobežojas ar 

likumdošanas prasību 

izpildi vai arī ir 

paredzēti īsam 

termiņam. Galvenais 

kritērijs, pēc kura 

vadība vadās, piešķirot 

līdzekļus, ir praktiskā 

lietderība atbilstošajam 

darbiniekam.  

Ir budžets personāla 

konsultēšanai, 

apmācībai un attīstībai, 

kas ir saistīta ar 

ilgtermiņa politiku. 

Sistemātiski un 

periodiski tiek veikts 

izvērtējums par to, 

kuriem personāla 

locekļiem kuras iespējas 

piešķirams, ņemot vērā 

gan esošās, gan vēlamās 

kvalitātes.  

Sistemātiski tiek 

inventarizētas atsevišķo 

personāla locekļu 

vēlmes.  

Darbojas sistemātiska 

politika, kas ir virzīta uz 

organizācijas un 

indivīdu mērķu 

realizāciju. Politika tiek 

regulāri izvērtēta, 

izmantojot formulētas 

standarta normas un 

salīdzinot ar citu līdzīgu 

organizāciju politiku. 

Tiek arī vērtēts tas, vai 

jauniegūtās personāla 

kvalitātes patiešām tiek 

izmantotas.  

Politika paredz notikumus 

sabiedrībā un profesijā.  

Organizācija redzami investē 

inovatīvās personāla 

konsultēšanas, apmācības un 

attīstības iniciatīvās.  

Indikatori uzrāda pozitīvas 

tendences salīdzinājumā ar 

līdzīgām organizācijām. 

Rezultātiem ir pozitīva 

ietekme uz darbinieku 

apmierinātību un biznesa 

rezultātiem.  

6) Novērtēšana un 

pilnveide. 

Galvenais iemesls 

cilvēkvadības 

koriģēšanai ir radušās 

problēmas.  

Cilvēkvadība tiek 

koriģēta uz problēmu 

analīzes pamata. 

Cilvēkvadības 

izvērtēšana un pilnveide 

notiek uz sistemātiskas 

analīzes pamata. 

Mērīšanas instrumenti ir 

pārbaudīti attiecībā uz 

atbilstību, uzticamību 

un efektivitāti.  

Lielākā daļa datu tiek 

vākti organizācijas 

iekšienē. 

Cilvēkvadība tiek 

vērtēta un koriģēta, 

daļēji pamatojoties uz 

tendenču analīzi, kā arī 

uz studentu, 

mācībspēku, 

profesionālās jomas un 

valdības vēlmēm  

Kur vien iespējams, 

vērtēšanas nolūkiem 

tiek izmantota 

salīdzināšana ar citām 

iestādēm. 

Novērtēšanas un pilnveides 

sistēma tiek salīdzināta ar 

izcilām izglītības 

organizācijām.  

Cilvēkvadības novērtēšana 

ņem vērā arī organizācijas 

sociālo funkciju un sociālo 

mērķu realizāciju. 
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4. Resursu kritērijs parāda, kā organizācija izmanto pieejamos resursus, lai sasniegtu optimālu rezultātu.  

 

Ir izdalīti šādi aspekti: 

1. Veids, kādā izglītības organizācijā tiek izmantota (vadības) informācija. Tas attiecas uz to informāciju, kas palīdz virzīt organizāciju. 

2. Veids, kādā tiek piešķirti un izmantoti finansu resursi. 

3. Veids, kāds kādā tiek iegādāti un administrēti materiālie resursi (iekārtas, materiāli, telpas utt.), un pakāpe, līdz kurai notiek sadarbība ar piegādātājiem. 

4. Veids, kādā darba procesa uzlabošanai tiek izmantota tehnoloģija. 

5. Veids, kādā tiek izplatīta un dokumentēta izglītības organizācijas personāla pieredze un zināšanas. 

6. Pakāpe, līdz kurai resursu vadība tiek novērtēta un pilnveidota. 

4. Resursi 1. stadija 

Uz darbību orientētā 

2. stadija 

Procesorientētā 

3. stadija 

Sistēmorientētā 

4. stadija 

Ķēdes orientētā 

5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Informācija* Ir pieejams minimāls 

daudzums vadības 

informācijas, kurš 

aprobežojas ar 

likumdošanā un 

normatīvajos aktos (piem., 

noteikumos par 

informāciju) pieprasīto.  

Informācija tiek apkopota 

tikai pēc vajadzības vai 

gadījumos, kad rodas 

problēmas. 

Vadības informācija tiek 

apkopota un izskaidrota 

arī fakultāšu un studiju 

kursu līmenī.  

Tikai ļoti nelielam 

skaitam informācijas 

vienību ir formulētas 

procedūras attiecībā uz 

ticamību, pilnību un 

sniegšanas biežumu. 

Informācijas apkopošana 

un apstrāde notiek saskaņā 

ar šīm procedūrām.  

Informācija tiek vākta un 

apkopota balstoties uz 

politikas nostādnēm.  

Vadības informācija tiek 

sistemātiski apkopota un 

salīdzināta ar 

nospraustajiem mērķiem 

un standarta normām, un 

izmantota procesa 

koriģēšanai. 

Tiek realizēta aktīva 

informācijas politika, kas 

kalpo īstermiņa un 

ilgtermiņa politikas mērķu 

sasniegšanai.  

Attiecībā uz datu kvalitāti 

notiek atklāta 

komunikācija ar 

informācijas 

piegādātājiem un 

izmantotājiem.  

Vadības informācija tiek 

sistemātiski izmantota 

pilnveides pasākumiem.  

 

 

Lai veiktu uzlabojumus, tiek 

nepārtraukti izmantota vadības 

informācija par procesiem 

sabiedrībā.  

Pastāv elastīga datu apkopošanas 

un analīzes sistēma, kas tiek 

nepārtraukti pilnveidota 
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2) Finansu resursi 

Līdzekļus piešķir, izmantojot 

fiksētu formulu, kas balstās 

uz dažiem atsevišķiem 

indikatoriem.  

Līdzekļus piešķir, izmantojot 

fiksētu formulu, kas balstās 

uz indikatoriem. Tiek 

ievērota atšķirība starp 

fiksētajiem maksājumiem un 

mainīgajiem maksājumiem.  

Ir iespējams izsekot 

izmantotajiem līdzekļiem 

līdz atsevišķu 

organizatorisko vienību un 

projektu līmenim. 

Papildus līdzekļu 

piešķiršanai atbilstoši 

formulai, tos piešķir arī 

pamatojoties uz politikas 

izvēlēm.  

Tiek veikta finansu līdzekļu 

izlietojuma pārraudzība. 

Katras organizatoriskās 

vienības sniegums tiek 

izvērtēts un apspriests ar 

tiem, kas ir tieši iesaistīti.  

Līdzekļu piešķiršana notiek, 

balsoties uz katra projekta, 

katras kopējā procesa 

atsevišķās sastāvdaļas 

indikatoriem un 

indikatoriem, kas raksturo 

organizāciju kopumā.  

Fondus piešķir atbilstoši 

katras atsevišķās 

organizatoriskās vienības vai 

projekta ieguldījumam 

organizācijā kā veselumā 

(ilgtermiņa redzējumā).  

Organizācija salīdzina savus 

rezultātus ar līdzīgu 

organizāciju rezultātiem. 

Tiek izmantoti ilgtermiņa 

prognozēšanas modeļi.  

Finansu politika un līdzekļu 

piešķiršana tiek noteikta atbilstoši 

ilgtermiņa kvalitātes politikas 

mērķiem un zemāka līmeņa 

mērķiem.  

Organizācija salīdzina savus 

rezultātus ar izcilu organizāciju 

rezultātiem.  

    *Informācija Jēgas piešķiršana organizācijas darbības koordinēšanai nepieciešamajiem datiem (vadības informācijai, snieguma indikatoriem, utt.). 

4. Resursi 1. stadija 

Uz darbību orientētā 
2. stadija 

Procesorientētā 
3. stadija 

Sistēmorientētā 
4. stadija 

Ķēdes orientētā 
5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Materiālie resursi. Materiālos resursus izvēlas 

atbilstoši konkrētām 

vajadzībām.  

Materiālo resursu 

piegādātājus galvenokārt 

izvēlas, pamatojoties uz 

cenu un piegādes laiku. 

Materiālos resursus izvēlas 

atbilstoši īstermiņa politikai.  

Piegādātājus izvēlas, 

balstoties uz iepriekšējo 

pieredzi. 

Materiālos resursus 

pārbauda, un to kvalitāte un 

daudzums tiek salīdzināts ar 

iepriekš formulētām 

prasībām. 

Materiālo resursu izlietojums 

un uzturēšana tiek saistīta ar 

iedibinātiem kvalitātes 

kritērijiem.  

Piegādātājiem ir jāizpilda 

snieguma kritēriji. 

Ja nepieciešams, personāls 

tiek apmācīts iekārtu un 

palīgmateriālu optimālā 

izmantošanā.  

Organizācija sadarbojas ar 

izvēlētiem piegādātājiem. 

Piegādātājiem ir jāparāda, kā 

tie spēs garantēt piegādāto 

preču vai pakalpojumu 

kvalitāti. Ar tiem konsultējas 

attiecībā uz problēmām, kas 

atkārtojas, kā arī uz jauniem 

pavērsieniem.  

Iekārtu un palīgmateriālu 

apsaimniekošana tiek 

pilnveidota, apmainoties ar 

informāciju ar līdzīgām 

organizācijām.  

Pastāvīgā informācijas apmaiņa ar 

regulārajiem piegādātājiem ir virzīta 

uz nepārtrauktu pilnveidi, un tā 

ietekmē arī piegādātājus.  

Iekārtu un palīgmateriālu vadība 

tiek optimizēta, apmainoties ar 

informāciju ar izcilām 

organizācijām.  

Tiek veikti acīmredzami 

uzlabojumi. 
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4) Tehnoloģija* Tehnoloģiju izmantošana 

produktu un procesu 

atjaunošanai un pilnveidei 

notiek atbilstoši konkrētām 

vajadzībām. 

tehnoloģiju izmantošana 

seko vispārējām tendencēm. 
Tehnoloģiju izmantošana 

notiek, un ieguldījumi tajās 

tiek veikti, lai uzlabotu 

pašreizējos procesus un 

paaugstinātu efektivitāti.  

Pieejamās tehnoloģijas 

ieguldījums tiek iekšēji 

apspriests un regulāri 

izvērtēts. 

Ieguldījumi tehnoloģijās tiek 

veikti, izejot no vidēja termiņa 

stratēģiskām izvēlēm.  

Tehnoloģiju politikā tiek ņemti 

vērā studentu, profesionālās 

jomas un piegādātāju viedokļi.  

Šajā politikas jomā 

organizācija sadarbojas ar 

līdzīgām organizācijām.  

Lai sasniegtu gan īstermiņa, gan 

ilgtermiņa mērķus, ieguldījumi 

tehnoloģijā vienmēr tiek pieskaņoti 

studentu un profesionālās jomas 

vēlmēm.  

Šajā politikas jomā tiek veikta 

mērķtiecīga sadarbība ar izcilām 

organizācijām un pētniecības 

institūtiem/ kompetences centriem 

un piegādātājiem. 

    Tehnoloģija Mērķu sasniegšanai izmantotās iekārtas un metodes, piemēram, datori, programmatūra un multimediju ierīces.  

4. Resursi 1. stadija 

Uz darbību orientētā 

2. stadija 

Procesorientētā 

3. stadija 

Sistēmorientētā 

4. stadija 

Ķēdes orientētā 

5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5) Zināšanas un pieredze Mācībspēku zināšanas un 

pieredze savos konkrētajos 

priekšmetos, mācīšanas 

metodikā un citās jomās, kas 

attiecas uz organizāciju, tiek 

dokumentēta tikai atsevišķos 

gadījumos.  

Uzkrātās zināšanas un 

pieredze tiek sistemātiski 

dokumentēta, tomēr bez 

vispārināta redzējuma. 

Uzkrātās zināšanas un 

pieredze tiek atbilstoši 

vadlīnijām sistemātiski 

dokumentēta un izplatīta visā 

iestādē, lai aina būtu pilnīga 

un lai gūtu vispārinājumu un 

vairotu izmantošanas 

iespējas.  

Dokumentētās zināšanas un 

pieredze tiek sistemātiski 

izmantota, lai sasniegtu 

pilnveidi visā organizācijā, 

profesionālajā jomā un 

līdzīgās organizācijās.  

Arī notikumi ārpusē kalpo kā 

vadmotīvs nepārtrauktai 

visjaunāko zināšanu un pieredzes 

uzkrāšanas un izmantošanas 

pilnveidei. 

6) Novērtēšana un pilnveide. Radušās problēmas kalpo par 

iemeslu resursu vadības 

koriģēšanai.  

Resursu vadība tiek koriģēta, 

pamatojoties uz problēmu 

analīzi. 

Resursu vadības izvērtēšana 

un pilnveide notiek, 

pamatojoties uz sistemātisku 

analīzi. Mērīšanas 

instrumenti tiek pārbaudīti 

attiecībā uz atbilstību, 

uzticamību un efektivitāti.  

Dati tiek galvenokārt 

apkopoti organizācijas 

iekšienē. 

Resursu vadība tiek vērtēta 

un koriģēta, daļēji 

pamatojoties uz studentu, 

mācībspēku, profesionālās 

jomas un valdības vēlmju 

analīzi.  

Kur vien iespējams, 

novērtēšanas procesā notiek 

salīdzināšana ar normu 

Novērtēšanas un pilnveides 

sistēma tiek salīdzināta to, kāda tā 

ir izcilās izglītības organizācijas.  

Novērtēšana ņem vērā arī 

organizācijas funkciju sabiedrībā 

un tās sociālo mērķu realizāciju. 
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 5. Studiju procesa vadības un organizācijas kritēriji 

 Izglītības izveide 1. stadija 

Uz darbību orientētā 
2. stadija 

Procesorientētā 
3. stadija 

Sistēmorientētā 
4. stadija 

Ķēdes orientētā 
5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Profesionālais profils*, 

izglītības galarezultāti* un 

izglītības redzējums* 

(specifikācijas) 

Katram atsevišķam 

mācībspēkam ir personīgs 

profesijas un izglītības 

redzējums 

Mācībspēku grupām ir 

kolektīvs izglītības 

redzējums, un tas tiek 

izmantots formulējot 

studiju plānu* (tā daļas).  

Ir formulēti sasniedzamie 

izglītības galarezultāti, un 

mācībspēku komandas 

izmanto  

Organizācijā pastāv 

kolektīvi atbalstīts 

izglītības un profesijas 

redzējums, un tas ir 

formalizēts studiju plānā.  

Izglītības galarezultāti ir 

formulēti un izvērtēti kopā 

ar citām organizācijām 

savas valsts mērogā, un tie 

tiek izmantoti izglītības 

izveidē. Studenti ir 

iesaistīti izglītības 

galarezultātu formulēšanā 

ar studentu padomes un/ 

vai kursa komitejas 

palīdzību.  

Formulējot redzējumu, 

tiek izmantoti ārējās 

analīzes dati.  

Organizācijai ir profesijas 

un izglītības redzējums, 

kuram pievienojas arī 

profesionālās jomas 

pārstāvji, un kurš tieši 

ietekmē studiju plānu, 

studiju komponentus* un 

studiju plāna realizāciju.  

Specifikāciju formulēšanā 

daļēji izmantota arī to 

skolu pieredze, kuras 

nodrošina studentu 

pieplūdi. 

Profesijas un izglītības redzējums ir 

iestrādāts redzējumā par sabiedrību  

Organizācija ir inovatīva un proaktīva un 

kopā ar profesionālo vidi cenšas pēc 

inovācijām profesijā un izglītībā 

2) Studiju plāns* Studiju plāna veidošana ir 

atkarīga no individuāla 

mācībspēka un pieejamā 

personāla. 

Studiju plānu izstrādā, 

pamatojoties uz materiālu, 

ko savākušas mācībspēku 

grupas saskaņā ar kopīgu 

plānu.  

Organizācija metodiski 

strādā pie studiju plāna 

veidošanas. Profesijas un 

izglītības redzējums ir 

asimilēts studiju plānā.  

Studiju plāns ir 

acīmredzami saskaņots.  

Studenti ir iesaistīti studiju 

plāna veidošanā ar 

studentu padomes un/vai 

kursa komitejas palīdzību. 

Studentu un profesionālās 

vides pārstāvji ir iesaistīti 

studiju plāna izvērtēšanā no 

profesijas un izglītības 

redzējuma viedokļa.  

Studiju plāns tiek apspriests 

ar skolām, kas nodrošina 

studentu pieplūdi, un 

salīdzināts ar studiju plāniem 

līdzīgās organizācijās.  

Balstoties uz atsauksmēm 

studiju plāns tiek 

demonstrējami uzlabots. 

Organizācija ir atbildīga par savu studiju 

plānu sabiedrības priekšā.  

Studiju plānā ņemta vērā paredzamā tālāko 

izmaiņu gaita sabiedrībā. Tas tiek 

nepārtraukti salīdzināts ar studiju plāniem 

izcilās organizācijās, balstoties uz 

sabiedrības attīstību, un daudzu gadu gaitā 

redzama demonstrējama pilnveide.  
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 Profesionālais profils -profesijas un tās (starptautiskās) profesionālās jomas redzējums, kurai tiek gatavoti šie studenti  
 Izglītības galarezultāti - samērā vienkāršs to mērķu apraksts, uz kuriem ir virzīts studiju plāns  
 Izglītības redzējums - studiju un izglītības redzējums  
 Studiju komponenti - saskaņotas studentu darbību kopas  
 Studiju plāns - dokuments, kas apraksta studiju programmas mērķus, saturu un organizāciju  

 Izglītības izveide 1. stadija 

Uz darbību orientētā 
2. stadija 

Procesorientētā 
3. stadija 

Sistēmorientētā 
4. stadija 

Ķēdes orientētā 
5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Studiju komponenti* Individuāls mācībspēks 

nosaka studiju komponentu 

mērķus, saturu un principā 

arī organizāciju.  

Studiju komponentu 

mērķus, saturu un 

organizāciju kolektīvi 

nosaka un programmē 

mācībspēku grupas. 

Studiju komponentu mērķi 

tiek atvasināti no 

sasniedzamajiem studiju 

galarezultātiem. 

Pamatojoties uz studiju 

plānā noteiktajām 

specifikācijām, organizācija 

sistemātiski nosaka studiju 

komponentu saturu un 

organizēšanu.  

Studiju komponenti ir 

aprakstīti kursu 

rokasgrāmatās*. Studiju 

komponentiem ir noteikti 

kvalitātes kritēriji. Studentu 

pārstāvji ir iesaistīti studiju 

plāna veidošanā, piemēram, 

kā korektori 

Studenti ir iesaistīti kursu 

rokasgrāmatu pārbaudei 

organizētos izmēģinājumu 

projektos.  

Profesionālajai jomai 

strukturētas izlases veidā 

tiek lūgts sniegt komentārus 

par studiju komponentiem. 

Tiek ņemtas vērā arī skolas, 

kas nodrošina studentu 

pieplūdi. Balstoties uz to 

ieteikumiem, tiek veikti 

redzami uzlabojumi. 

Studiju komponenti tiek 

salīdzināti ar konkurentiem. 

 

 

Vairāku gadu garumā ir iespējams 

identificēt redzamus uzlabojumus 

studiju komponentos. Tos salīdzina 

ar izcilām organizācijām.  
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4) Sekmju vērtēšanas 

veidošana* 

 

 

 

 

Sekmju vērtēšanas/ 

pārbaudījumu veidu un 

saturu nosaka individuāls 

mācībspēks. 

 

 

 

 

Sekmju vērtēšanas/ 

pārbaudījumu veidu un 

saturu mācībspēki nosaka 

kopīgi.  

Ir formulēti priekšraksti 

studentu sekmju vērtēšanai. 

 

 

 

 

Organizācijā ir apstiprināta 

studentu sekmju vērtēšanas/ 

pārbaudījumu politika. 

Pārbaudījumu un 

novērtējumu darbības 

izstrādā un administrē 

atbilstoši politikas 

priekšrakstiem.  

Pastāv pārbaudījumu 

darbību kvalitātes kontroles 

sistēma , kas izvērtē to, cik 

lielā mērā pārbaudījumi/ 

sekmju novērtēšanas 

darbības ir ticamas, dro�as, 

efektīvas un konsekventas, 

skatot tās attiecībā pret 

studiju plāna specifikācijām. 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz veikto 

izvērtējumu rezultātiem, tiek 

veikta nepārtraukta studentu 

sekmju vērtēšanas/ 

pārbaudījumu organizācijas 

pilnveide. Izvērtēšanas 

darbības tiek salīdzinātas ar 

konkurentiem.  

Izvērtēšanā un pilnveidē ir 

iesaistīta profesionālā joma.  

 

 

 

 

Ir skaidri redzams, ka pārbaudījumu 

(organizācijas un satura) 

izvērtēšanas rezultātā tiek veikti 

pasākumi.  

Pārbaudījumu kvalitāte 

salīdzinājumā ar izcilām 

organizācijām katru gadu uzlabojas. 

* Studiju komponenti: savstarpēji saistītu studentu darbību kopas 
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Atbalsta procesi 
 

1. stadija 

Uz darbību orientētā 

 

2. stadija 

Procesorientētā 

 

3. stadija 

Sistēmorientētā 

 

4. stadija 

Ķēdes orientētā 

 

5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Koordinācija un 

kontrole* 
Individuāls mācībspēks pats 

novērtē “savu” studiju 

komponentu saturu un 

organizāciju. 

Studiju komponentu satura 

un organizēšanas 

izvērtēšanu pēc pašu 

iniciatīvas kopīgi veic 

mācībspēku grupa.  

Organizācijā pastāv sistēma 

(produktu grupas, kursa 

komiteja) studiju 

komponentu izvērtēšanai 

attiecībā uz to, ciktāl tie 

apmierina specifikācijas.  

Studenti šajā procesā ir 

iesaistīti vismaz ar studentu 

padomes un/ vai kursa 

komitejas palīdzību. 

Studentu, profesionālās 

jomas un studentu pieplūdi 

nodrošinošo skolu pārstāvji 

ir iesaistīti studiju 

komponentu koordinācijā un 

kontrolē.  

Pilnveides pasākumi ir labi 

saskatāmi, un tie pamatojas 

uz koordināciju un kontroli.  

Vairāku gadu garumā ir 

nepārprotami redzami uz 

koordināciju un kontroli balstīti 

uzlabojumi. 

6. Studiju vides veidošana*  

(atbalsta pakalpojumi) 

Studiju vide tiek veidota, 

pamatojoties uz 

pieejamajiem mācībspēkiem 

un resursiem  

Sūdzības tiek izskatītas pēc 

vajadzības 

Studiju vide tiek veidota, 

pamatojoties ne tikai uz 

pieejamajiem mācībspēkiem 

un resursiem, bet arī uz 

konkrētām izvēlēm studiju 

plāna veidošanā, piemēram, 

atbilstoši grupu lielumam, 

telpām, resursiem un studiju 

konsultēšanai*  

Procesiem, kuri tiek realizēti 

ārēju pakalpojumu veidā, ir 

izveidoti procesu apraksti. 

Katrā procesa solī tiek 

veikta sistemātiska kontrole. 

Studiju vide tiek veidota 

atbilstoši studiju plāna 

specifikācijām. Pastāv 

studiju grafiks. Plānojot to 

cenšas optimizēt gan no 

studentu, gan pasniedzēju 

viedokļa  

Koriģēšanas un atbalsta 

procesiem ir formulēti 

snieguma indikatori* un 

standarti.  

Atbalsta pakalpojumus 

novērtē, pamatojoties uz 

iekšējo un ārējo klientu 

standartiem.  

Kur vien tas ir lietderīgi, 

studiju vides optimizācijā ir 

iesaistīti studenti, 

profesionālā joma un skolas, 

kas nodrošina studentu 

pieplūdi. Ir redzams, ka 

studiju vides novērtējuma 

rezultāti ("mazā kvalitāte") 

tiek izmantoti nepārtrauktai 

optimizācijai.  

Sasniegumi atbalsta 

pakalpojumus tiek 

salīdzināti ar līdzīgām 

organizācijām 

("salīdzinājums ar normu")  

Salīdzinot ar izcilām organizācijām, 

gadu no gada notiek redzama 

studiju vides uzlabošanās.  

* Koordinācija un kontrole Studiju komponentu izvērtēšana pirms apstiprināšanas realizācijai, lai noskaidrotu, vai tie atbilst specifikācijām (piemēram, 

studiju komponentu saskaņotībai ar profesijas un uz to vērstās izglītības redzējumu un studējamības kritērijiem).  

* Studiju vide  Visi personāla un materiālie resursi, kas tiek izmantoti, lai nodrošinātu izglītības norises apstākļus (laika grafiks, informācija, datori, telpas, 
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utt.),  

* Studiju konsultēšana:         Studentu konsultēšana to studiju laikā 

* Studiju grafiks     Laika grafiks, kurā ir parādīta visu studentu darbību norise laikā studiju periodā, vēlams pa nedēļām 

* Snieguma indikatori Kvalitatīvi un kvantitatīvi dati, kas apraksta organizācijas vai tās atsevišķu aspektu funkcionēšanu un tās sasniegumus. 

  

 Izglītības realizācija 1. stadija 

Uz darbību orientētā 
2. stadija 

Procesorientētā 
3. stadija 

Sistēmorientētā 
4. stadija 

Ķēdes orientētā 
5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Studentu darbības Studentu darbības ir 

organizētas vienīgi ar 

lekciju grafika un 

individuālu pasniedzēju 

uzdotiem studiju 

uzdevumiem 

Studenta studiju slodzē ir 

ietvertas gan 

"kontaktstundas", gan 

"individuāls studentu 

darbs", tie ir dokumentēti un 

koordinēti. 

Studentu darbības notiek, 

balstoties uz redzējumu par 

profesiju un par izglītību. 

Studiju uzdevumi* ir 

formulēti visiem studiju 

komponentiem.  

Aprēķināto studiju noslodzi 

pieskaņo, balstoties uz 

novērtējuma datiem, ko 

iegūst no studentiem.  

Studiju uzdevumus 

pārformulē, balstoties uz 

studentu un mācībspēku 

priekšlikumiem.  

Studiju noslodze tiek 

salīdzināta ar radniecīgām 

programmām līdzīgās 

izglītības organizācijās.  

Studiju noslodze pa nedēļām un 

mēnešiem ir sadalīta vienmērīgi. 

Pastāv izpratne par (nominālo) 

dienas studiju noslodzi. Aprēķinātā 

studiju noslodze tiešām tiek 

realizēta.  

Studiju slodze un studiju 

uzdevumus salīdzina ar izcilām 

organizācijām. Šādi iegūtos datus 

izmanto nepārtrauktai pilnveidei. 

8. Mācībspēku darbības Mācībspēku darbības (gan 

attiecībā uz saturu, gan uz 

pasniegšanas metodiku) tiek 

realizētas, pamatojoties uz 

individuālu mācībspēku 

idejām. 

Mācībspēku aktivitātes tiek 

realizētas pēc konsultācijām 

ar mācībspēku grupām. 

Mācībspēku aktivitātes tiek 

realizētas atbilstoši studiju 

plāna specifikācijām. 

Studenti tiek aicināti sniegt 

savas idejas pilnveidei. 

Mācībspēku darbības ir 

dokumentētas.  

Mācībspēki izmanto 

līdzinieku novērtējumu.* 

Studentu, profesionālās 

vides pārstāvju un studentu 

pieplūdi nodrošinošo skolu 

slēdzieni tiek sistemātiski 

izmantoti, lai koriģētu 

mācībspēku darbības. 

Rezultātus salīdzina ar 

līdzīgām iestādēm. 

Daudzu gadu garumā ir skaidri 

redzama mācībspēku darbību 

pilnveide, kas balstās uz 

sistemātiskām studentu, 

profesionālās jomas un studentu 

pieplūdi nodrošinošo skolu 

aptaujām. 

 

* Studentu darbības Veidi, kādos studenti strādā pie noteiktā mācību satura, ciktāl šīs darbības ir virzītas uz studiju mērķu sasniegšanu 

* Kontaktstundas: Laiks, kuru studenti un mācībspēki kopīgi pavada pie konkrētas studiju plāna komponenta sadaļas 

* Individuālo studiju laiks Laiks, kurā studenti studiju komponenta ietvaros darbojas paši - t.i., bez mācībspēku klātbūtnes  

* Studiju slodze: Kopējais laiks, kurā students darbojas noteiktā studiju plāna komponentā (kontaktstundas plus individuālais studiju darbs) 
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* Studiju uzdevumi: Studiju plānā ietilpstoši, saskaņoti studentu darbību komplekti. 

* Mācībspēku darbības: Veidi, kādos mācībspēki strādā noteiktā mācību satura ietvaros, ciktāl tie ir virzīti uz studiju mērķu sasniegšanu 

* Līdzinieku novērtējums: Kolēģu savstarpēja novērtējuma formas, kas sniedz dziļāku ieskatu darbībā  

 

 Izglītības realizācija 1. stadija 

Uz darbību orientētā 
2. stadija 

Procesorientētā 
3. stadija 

Sistēmorientētā 
4. stadija 

Ķēdes orientētā 
5. stadija 

Visaptverošā kvalitātes vadība 

Punktu skaits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Komplektēšana* Ienākošās studentu plūsmas 

kvalitāti galvenokārt analizē 

individuāli mācībspēki.  

Ienākošās studentu plūsmas 

kvalitāti galvenokārt nosaka 

nejauši faktori. 

Mācībspēkiem ir pienākumi 

attiecībā uz studentu 

vervēšanu/ uzņemšanu un 

sabiedrības informēšanu  

Tiek veikta ienākošo 

studentu īpašību 

inventarizācija 

Organizācijai ir kopēja 

politika studentu vervēšanai 

un sabiedrības informēšanai.  

Ienākošo studentu īpašības 

tiek analizētas. 

Organizācija regulāri 

novērtē savu uzņemšanas un 

sabiedrības informēšanas 

politiku un pieskaņo to 

atkarībā no rezultātiem 

Savas uzņemšanas un 

sabiedrības informēšanas 

politikas labā organizācija 

uztur kontaktus ar studentu 

pieplūdi nodrošinošajām 

skolām un profesionālo jomu.  

Savāktie dati tiek izmantoti 

studentu konsultēšanas 

vajadzībām 

Attiecībā uz ienākošās 

plūsmas kvalitāti un kvantitāti 

tiek veikti salīdzinājumi ar 

konkurentiem. 

Lai formulētu savu politiku, 

organizācija ņem vērā tendences, 

pārmaiņas sabiedrībā un 

ieinteresēto pušu intereses. 

10. Studiju karjeras 

konsultēšana* 
Attiecībā uz dokumentāciju 

par studiju progresu un 

atgriezeniskās informācijas 

sniegšanu studentiem 

organizācija ir stipri atkarīga 

no individuāliem 

mācībspēkiem.  

Studiju konsultēšana notiek 

pēc vajadzības. 

Organizācija sistemātiski 

fiksē un analizē studiju 

progresu.  

Studentu konsultēšana 

notiek pēc individuālu 

studentu pieprasījuma. Šī 

uzdevuma veikšanai ir 

nozīmēta amatpersona. 

Balstoties uz ienākošās 

plūsmas analīzi un studiju 

progresa dokumentāciju*, 

visi studenti sistemātiski 

saņem studiju konsultācijas, 

līdz ar to visi studenti gūst 

atgriezenisko saiti par savu 

progresu un attīstību savā 

studiju gaitā.  

Organizācija iesaistās studiju 

karjeras konsultēšanā, kas ietver 

periodus pirms studiju 

uzsākšanas un pēc absolvēšanas.  

Signāli no studiju progresa 

analīzes un studiju karjeras 

konsultēšanas tiek izmantoti, lai 

uzlabotu studiju programmu, 

sabiedrības informēšanu, kā arī 

studiju vides organizāciju. 

Studiju programmas saturs un 

organizācija tiek acīmredzami 

pilnveidota, balstoties uz 

signāliem no studiju karjeras 

konsultēšanas. 

Kur vien iespējams, studentu 

problēmas tiek paredzētas un 

iepriekš novērstas vai atrisinātas.  

Studiju karjeras konsultēšanas 

pilnveide gadu garumā ir 

acīmredzama.  

*Komplektēšana: Pasūtījumu saņemšana; studentu vervēšana. 

*Studiju karjeras konsultēšana: Studentu konsultēšana to studiju laikā, pirms tie sāk studēt, studiju laikā un pēcstudiju periodā. 

*Studiju progresa dokumentācija: Dokumentācija par studentu studiju sasniegumiem.  



78 

 

6. Internacionalizācija 

Mērīšanas instruments studentu apmaiņai. 

Definīcija: "Studentu apmaiņa" ir definēta kā situācija, kad studenti no 1. valsts 

organizācijas A dodas uz 2. valsts organizāciju B apgūt vienu vai vairākus studiju 

komponentus (ar noteiktu studiju darba apjomu un noteiktu kredītu skaitu, kas izteikti ECTS 

punktos). Apjomam jābūt ne mazākam par 1 ECTS kredītpunktu (kas atbilst LV 40 studiju 

stundām).  

Turpmākajā tekstā students, kurš dodas uz uzņemošo organizāciju, tiks saukts par ārzemju 

studentu. 

Ievads: 
Mērinstrumentu var pielietot dažādos organizācijas līmeņos. Organizācija var būt: 

augstskola, nodaļa, sekcija/ disciplīna (līdzīgu programmu grupa) vai atsevišķa programma. 

Atkarībā no visas organizācijas uzbūves un atbildības un kompetenču sadales starp 

pakārtotajiem līmeņiem, zemāk minētie jautājumi var attiekties gan uz organizāciju kopumā, 

gan uz katru no minētajiem organizatoriskajiem veidojumiem, piemēram:  

 Studiju programma Instrumentālā mūzika 

 Doktorantūras nodaļa  

 Akadēmija 

Mērīšanas instruments sastāv no apgalvojumiem, kuri jāizpilda organizācijai. 

Apgalvojumam jābūt pareizam vismaz attiecībā un atsevišķu programmu. Atkarībā no 

studentu apmaiņas aktivitātes, nozīmīgāks var būt vai nu nodaļas līmenis, vai visas 

augstskolas līmenis.  

Pārbaudes punkti un izpildāmie apgalvojumi: 
1. Organizācija ir iedibinājusi mērāmus studentu apmaiņas kvalitātes indikatorus un normas.  

2. Pastāv profesijas profils, kurš kalpo par vadmotīvu izglītības organizācijas saturam (tāds 

kā "profesijas standarts Instrumentu mūziķis” studiju plānu salīdzinājums ar ... piem. 

Nīderlandes/ Somijas/ Francijas, u.c. mūzikas augstskolām  

3. Lai garantētu, ka programma ir precīzi pieskaņota profesijas attīstībai, pastāv strukturāli 

kontakti ar ekonomikas nozari un ar absolventiem.  

4. Organizācija ir definējusi savus mērķus un uzdevumus gan attiecībā uz 

internacionalizāciju kopumā, gan konkrēti uz studentu apmaiņu.  

 

Cilvēkvadība 

1.Ir atvēlēts budžets personāla konsultēšanai un vadībai, (secīgai) apmācībai un 

profesionālajai attīstībai gan metodikas, gan profesionālo zināšanu jomā.  

2. Pastāv vispārpieņemta procedūra personāla apmācības budžeta līdzekļu piešķiršanai.  

3. Starp (secīgās) personāla apmācības politiku un studiju plāna veidošanu pastāv konkrēta, 

labi saskatāma vienotība.  

4. Organizācija ir definējusi minimālo izglītību un praktisko pieredzi, kādai jābūt personāla 

locekļiem.  

5. Organizācija veic snieguma izvērtēšanas intervijas ar personālu par tā darbu. Intervijas 

aptver pienākumus un darba slodzi. Ja nepieciešams, tiek doti papildus padomi un vadoši 

norādījumi.  
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Resursi 

1. Tiek sistemātiski apkopota un analizēta informācija par to, cik lielā mērā studenti un 

mācībspēki vēlas iesaistīties studentu apmaiņā. Tiek pārbaudīts, cik lielā mērā šīs vēlmes 

iespējams praktiski realizēt.  

2. Pastāv regulāri atjaunināts pārskats par visiem organizācijas kontaktiem un sadarbības 

līgumiem starp organizāciju un ārzemju organizāciju (ām) studentu apmaiņas jomā.  

3. Organizācijā ir personāls, kas sniedz informāciju par studēšanu ārzemēs un kas konsultē 

studentus un palīdz tiem pieņemt lēmumus šajā jomā.  

4. Ārzemju studentiem ir apmešanās iespēja, tā tiek koordinēta un kontrolēta.  

5. Ir budžets "studentu apmaiņai".  

6. Materiālie resursi (telpas, iekārtas, studiju materiāli) tiek novērtēti atbilstoši iepriekš 

noteiktām prasībām.  

7. Materiālie resursi ir pieejami ārzemju studentiem.  

8. Lai nodrošinātu studentu apmaiņas vajadzības, organizācija piedāvā programmas valodas 

zināšanu nepilnību novēršanai.  

9. Organizācija pielieto kritērijus ārzemju studentu uzņemšanai.  

10. Katrā studentu apmaiņā pirms studentu došanās uz ārzemēm tiek noslēgts t.s. "studiju 

līgums".  

11. Studentam atgriežoties, organizācija tam izsniedz novērtējuma formu, t.s. "studiju 

transkriptu", kurā ir reģistrēti visi ekvivalentie studiju komponenti un tajos iegūtie 

kredītpunkti.  

 

 Procesu vadība 

Satura kvalitāte 

1. Izglītības profilā formulētie izglītības galarezultāti ir translēti konkrētu studiju 

komponentu/ programmas sastāvdaļu saturā.  

2. Organizācija pārzina starptautiskās profesionālās prasības.  

3. Izglītības organizācijai ir oficiāls orgāns, kurš novērtē, maina un modificē studiju plānu. Ir 

iedibināti šī orgāna uzdevumi un kompetences.  

4. Ir definēta sakarība starp izglītības mērķiem un konkrētu studiju komponentu/ 

programmas sastāvdaļu izglītības realizācijas formu.  

5. Studiju komponenti/ programmas sastāvdaļas, ko students apgūst ārzemēs, ir pieskaņoti 

studijām studenta "mājas" valstī, pielāgoti sasniedzamajiem studiju galarezultātiem un kā 

tādi tiek atzīti.  

6. Vietējo un ārzemju studentu sadarbība tiek veicināta, izmantojot kopējas studiju 

aktivitātes.  

7. Studiju rezultāti tiek kontrolēti un izvērtēti atbilstoši organizācijā šim nolūkam 

pieņemtiem noteikumiem, procedūrām un kritērijiem, un pēc tam fiksēti dokumentā.  

8. Pirms izbraukšanas uz ārzemēm studenti tiek sagatavoti ārzemju studiju periodam.  

9. Uzņemošajā iestādē studenti regulāri saņem konsultācijas.  

Izglītības realizācijas kvalitāte 

1. Organizācija nodrošina, ka studenti principā var apgūt studiju komponentus/ programmas 

sastāvdaļas bez jebkādas aizkavēšanās savā studiju gaitā.  

2. Studiju slodze ir noteikta un tā tiek mērīta. Ja izrādās, ka novērtētā un faktiskā studiju 

slodze atšķiras, studiju slodze tiek pieskaņota.  

  Klientu apmierinātība: studenti 

1. Organizācija izmanto rakstiskas studentu aptaujas par programmas organizāciju un par 

studiju komponentu/ programmas sastāvdaļu kvalitāti. 2. Balstoties uz novērtēšanas 

rezultātiem, tiek veikti acīmredzami pasākumi.  

3. Organizācija regulāri apspriež studentu apmaiņas rezultātus un pieredzi.  
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Klientu apmierinātība: profesionālā joma 

Docētāju  apmierinātība 

Organizācija regulāri aptaujā docētājus  par to vērojumiem studentu apmaiņā.  

Ietekme uz sabiedrību 

Organizācija vāc un apkopo datus par apmaiņā piedalošos studentu rezultātiem.  

Uzņemošā iestāde katram apmaiņas studentam izsniedz izziņu.  

7. Studiju vadības un organizācijas procesu mērīšanas instrumenti 

Izšķir sekojošus aspektus:  

1. Izglītības izstrādāšana  

2. Izglītības īstenošana  

3.Atbalsta procesi.  

Daudzās augstākās izglītības organizācijās primārajam procesam pieder arī darbības, kas 

tiek veiktas par ārēju finansējumu, un tirgus orientētas darbības (piemēram, pētījumu 

veikšana un konsultatīvā darbība). 3. pielikumā ir īpaša matrica šo darbību atainošanai. 

Atbalsta procesi daļēji attiecas uz resursu vadību un daļēji uz cilvēkvadību. Atbalsta procesi 

ir aprakstīti šajā nodaļā. Sadaļā "studiju vides veidošana" tie ir tieši saistīti ar izglītības 

īstenošanu un izstrādāšanu, ko mēdz arī apzīmēt ar jēdzienu "mazā kvalitāte". 

Izglītības izstrādāšana un īstenošana attiecas pamatā uz garajām programmām (parasto 

augstāko profesionālo izglītību), taču tā attiecas arī uz pēcdiploma izglītības kursiem un 

kvalifikācijas celšanas kursiem. 

Studiju vadības un organizācijas procesus iedala sekojošos soļos: 

Izglītības izstrādāšana 0. Aptauja par ieinteresēto pušu vēlmēm un 

prasībām (iekšējā analīze/ novērtējums un 

ārējā analīze) 

 1. profesionālā profila, izglītības rezultātu 

un izglītības redzējuma (specifikāciju) 
formulēšana. 

 2. Klātienes un neklātienes studiju plānu 

veido�ana; 

 3. Studiju sastāvdaļu projektēšana; 

 4. Sekmju vērtēšanas veido�ana; 

5. Koordinācijas un kontroles veik�ana. 

Atbalsta procesi 6. Studiju vides veido�ana; 

Izglītības īstenošana 7. Studentu darbību realizācija 

 8. Mācībspēku darbību realizācija 

 9. Komplektēšana 

 10. Studentu konsultēšana par viņu studiju 

karjeru 
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 0. Aptauja 

Pirmais solis studiju (programmu) izstrādes procesā ir datu savākšana un to interpretēšana, lai iegūtu 

pilnīgu ainu par tām vēlmēm un prasībām, kas izglītības organizācijai ir jāizpilda. Balstoties uz šiem 

iekšējiem un ārējiem datiem, var sastādīt specifikācijas (1. solis), kurām būs jāatbilst izglītības 

organizācijas produktam studiju programmai. Tas ietver ieinteresēto pušu, t.i., profesionālās jomas, 

valdības un studentu (pašreizējo un nākotnes studentu un absolventu) vēlmju un prasību aptauju. 

Analīze ir saistīta, piemēram, ar informāciju, kas iegūta no valdības attiecībā uz likumdošanu un 

materiālajiem priekšnosacījumiem, informācija no (potenciālajiem) studentiem attiecībā uz sākuma 

līmeni un vēlmēm attiecībā uz studējamību, kā arī ar informāciju no profesionālās jomas (ieskaitot 

absolventus) attiecībā uz apgūstamajiem priekšmetiem, tendencēm un profesionālo profilu. Analīzes 

galarezultāti ir profesionālais profils, atbilstošā likumdošana, stipro un vājo pušu uzskaitījums, 

organizācijas iespējas un draudi tai, studentu sākotnējais līmenis un tā tālāk.  

Kaut arī tas tiek saukts par pirmo soli, tas netiks iekļauts matricā nākošajās lappusēs. Iekšējā un ārējā 

analīze ir aprakstītas sadaļā Resursi (1. aspekts: Informācija), kā arī 6., 7. un 8. kritērija ietvaros.  

1. Profesionālā profila, izglītības galarezultātu un izglītības redzējuma (specifikāciju) 

formulējums. 

Iekšējā un ārējā analīze veido platformu to specifikāciju formulēšanai, kurām jāatbilst izglītības 

programmai. Izšķir trīs specifikāciju veidus:  

a. specifikācijas, kas izriet no profesijas redzējuma.  

Studiju kursa docētāji piešķir veidolu profesijas profilam, formulējot izglītības galarezultātus, kas 

atbilst nacionālajām vadlīnijām. 

b. specifikācijas, kas izriet no izglītības redzējuma.  

Tiek izvēlēts izglītības modelis, kurš aptver struktūru, studiju fāzu iedalījumu un plānojumu, 

prasības attiecībā uz studiju slodzes normām, grupu lielumu un docētāju  skaitu.  

       c. specifikācijas, kas izriet no inovācijas redzējuma.  

Tiek izvērtēts, vai šīs specifikācijas atbilst iekšējās un ārējās analīzes rezultātiem.  

Studiju plāns tiek formulēts pamatojoties uz šīm specifikācijām. Formulējot specifikācijas, 

organizācija definē, ko tā saprot ar "Augstākās izglītības līmeni". 

 

2. Studiju plāna konstruēšana 

Studiju plāna projektu veido, balstoties uz profesijas un izglītības redzējumu. Projekts sastāv no 

karkasa ar moduļiem, kas izvietoti loģiskā secībā un sakarībā. Tajā pašā laikā katram 

modulim/studiju plāna sastāvdaļai veido mērķu, kredītpunktu, eksaminācijas metodiku un 

maksimālā mācībspēku resursu piešķīruma aprakstu. Šie apraksti tiek ierakstīti Studiju plāna un 

pārbaudījumu noteikumos. 

3. Studiju komponentu izstrāde. 

Mācībspēkiem uzdod veidot studiju komponentu aprakstu atbilstoši nolikumam par studiju 

programmu īstenošanu.  Mācībspēki izvēlas atbilstošas mācīšanas metodes un studiju darba formas. 

Rezultāti tiek dokumentēti.  

4. Sekmju vērtēšanas veidošana. 

Studiju programmas realizācija noslēdzas ar pārbaudījumiem (vienā vai vairākos) studiju 

komponentos. Vērtēti tiek arī noslēguma darbi un projekti. Studentu vērtēšanas kvalitāti pārrauga, 

skaidras pārbaudījumu politikas veidā dokumentējot tos kvalitātes kritērijus un principus, uz kuriem 

pamatojas pārbaudījumu saturs un pārbaudījumu procedūras.  
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5. Koordinācijas un kontroles realizācija. 

Par to, vai studiju komponenti ir atbilstoši izveidoti un organizēti, atbild katedras vadītājs, 

mācībspēku komanda , kā arī studiju programmu direktors.   

6. Studiju vides veidošana 

Pēc tam organizācija nodrošina atbilstošu studiju vidi ar labu nodarbību grafiku un pietiekamu 

tehnisko nodrošinājumu (piem., telpām, datoriem, multimēdiju centru), lai studentu mācīšanās 

process būtu optimāls. Tas attiecas arī uz t.s. "mazās kvalitātes" pārraudzību, kura ļoti lielā mērā 

nosaka studenta kā klienta vērtējumu. 

7. Studentu darbību realizācija 

Studenti mācās. Tiem galu galā jāsasniedz paredzētie studiju rezultāti. Šo mācīšanās procesu var 

pārraudzīt stingrāk vai brīvāk, un tas var notikt organizācijas iekšienē vai ārpusē. 

8. Mācībspēku darbību realizācija. 

Docētājs  veicina un sekmē studenta studiju procesu. Docētājs darbojas saskaņā ar izglītības 

funkcijām: tas motivē studentus, pieskaņojas to sākuma līmenim un izskaidro izglītības mērķus. 

Docētājs dod studentiem iespēju pašiem orientēties un praktiski darboties un nodrošina atgriezenisko 

saiti. Praksē tas var ietvert, piemēram, lekcijas un semināru vadīšanu, bet arī palīdzību studentiem 

priekšmeta apguvē. Tādējādi šis aspekts attiecas gan uz studiju komponentu realizāciju, gan uz to 

saturu. 

9. Komplektēšana 

Komplektēšana (vervēšana, atlase un informācijas piegāde), kas virzīta uz (potenciālajiem) 

klientiem, ir pamatu pamats visiem primārajiem procesiem - ne tikai augstākajai profesionālajai 

izglītībai, bet arī sākotnējai izglītībai. Nevar pastāvēt izglītība bez studentiem. Tas attiecas uz 

ienākošās studentu plūsmas kvantitāti un kvalitāti. 

10. Studentu konsultēšana to studiju karjerā. 

Jau sākot ar brīdi, kad studenti ienāk organizācijā, tiem tiek sniegti padomi, lai palīdzētu tiem 

virzīties uz priekšu studijās. Tas neattiecas uz atsevišķiem priekšmetiem un moduļiem, bet gan uz 

konsultācijām gadījumos, kad rodas grūtības. Ja šo konsultēšanu paplašina tā, ka tā ietver arī 

periodus pirms un/vai pēc konkrētā studiju perioda, tad tā ir studiju karjeras konsultēšana. 

 

               Kvalitātes rokasgrāmatu izstrādāja kvalitātes vadītāja I.Baltābola  

         Kvalitātes rokasgrāmata  

        saskaņota JVLMA Rektorāta sēdē 2012.gada 2.maijā. 
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