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NOLIKUMS  
PAR  STUDIJU  KVALITĀTES  KONTROLES  SISTĒMU  LSPA 

 
1. Katedru un profesoru grupu līmenī :  

1.1. Beidzoties studiju kursam, vadošais mācībspēks veic minētā kursa 
pašnovērtējumu pēc vispārpieņemtās formas.  

1.1.1. Pašnovērtējuma recenzēšanu veic katedras sēdē apstiprināta persona, 
kura ir kompetenta  pētāmajā jautājumā.  

1.1.2. Vadošais mācībspēks ar pašnovērtējuma ziņojumu katedras kolektīvu 
iepazīstina katedras sēdē.  

1.1.3. Minētajā sanāksmē par kursa vērtējumu informē recenzents. 
1.1.4. Gala rezultātā par kursa programmas un mācībspēku darbības rezultātu 

un kvalitāti, kā arī izmaiņām un citiem pasākumiem katedras kolektīvs pieņem lēmumu. 
1.2. Studiju gada beigās notiek studiju kursu savstarpējās  saskaņotības  

pašnovērtējums. 
1.2.1. Nepieciešamības gadījumā tiek izveidotas vairākas komisijas, kuru darbu 

vada katedras vadītāja vietnieks  metodiskajā darbā. 
1.2.2. Katra komisija katedras sēdē informē par veikto darbu un novērtē kursu 

saskaņotību.  
1.2.3. Par kursu saskaņotības kvalitāti katedras sēdē tiek pieņemts lēmums. 
1.3. Sistemātisku kvalitātes kontroli katedru līmenī nodrošina docētāju 

savstarpējie apmeklējumi (vismaz 3 reizes gadā). Savstarpējais apmeklējums tiek 
uzskatīts par kvalifikācijas paaugstināšanas formu.  

1.4. Atbildīgais par pašnovērtēšanos kursa līmenī ir vadošais mācībspēks, 
starpkursu un katedras līmenī – katedras vadītāja vietnieks  metodiskajā darbā.  

1.5. Atbildīgais par kvalitāti un tās kontroli katedrā ir katedras vadītājs.  
1.6. Beidzoties studiju gadam, katedras vadītājs veic katedras darbības 

pašnovērtējumu atbilstoši 2018.gada 11.decembra MK noteikumiem Nr.794 
“Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”. 

1.7. Katru gadu, beidzoties studiju procesam, katedra ar pašnovērtējuma 
ziņojumu (pievienojot nepieciešamos dokumentus) uzstājas rektora pilnvarotajā  
struktūrvienībā (komisijā).  

 
2. Starpkatedru līmenī :  
 2.1. Pašnovērtējuma un kvalitātes kontroli starpkatedru līmenī vada un realizē 
Nodaļas vadītājs. 
 2.2. Katru gadu, pamatojoties uz rektora rīkojumu par starpkatedru studiju 
procesa pašnovērtējumu un kvalitātes kontroli (katedru un savstarpējās kontroles 
grafiks), tiek veikts katedras studiju procesa un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
izvērtējums.  

2.3. Novērotājas katedras vadītājs ar informatīvo un vērtējošo ziņojumu par 
attiecīgās katedras darbību uzstājas Studiju domē, kur pieņem galīgo lēmumu. 
 
3. Studiju programmu līmenī :  

3.1. Beidzoties akadēmiskajam gadam, programmas direktors veic attiecīgās 
studiju programmas pašnovērtējumu atbilstoši 2018.gada 11.decembra MK 
noteikumiem Nr.794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”. 
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 3.2. Studiju domes sēdē tiek izvērtēta konkrētā studiju programma, nosakot 
plusus un mīnusus, perspektīvās attīstības iespējas. 
 3.3. Studiju programmas izvērtēšanai pēc programmas direktora priekšlikuma 
Studiju prorektors izveido komisiju, kuras sastāvā tiek iekļauti profesionālo savienību 
pārstāvji  un vadošie Latvijas Republikas speciālisti konkrētās programmas jomā.  
 
4. Studiju departamenta līmenī :  

4.1. Sekmju, tās kvalitātes kontroli un studējošo kontingenta uzskaiti vada un 
realizē LSPA Studiju departamenta vadītājs. 

4.2. Vērtējot sekmju kvalitāti, Studiju departamenta vadītājs sistemātiski 
kontrolē tās gaitu un nepieciešamības gadījumos pieņem lēmumus attiecībā uz 
katedrām un mācībspēkiem, kuri neiekļaujas kopējā LSPA pieņemtajā vērtēšanas 
sistēmā. 

4.3. Katru gadu Studiju departamenta vadītājs Senātā sniedz informāciju un 
vērtējumu par kārtējo vērtēšanas un sekmju kvalitātes līmeni visās LSPA studiju 
programmās.  
 
5. LSPA līmenī :  
 5.1. LSPA pašnovērtējuma procesu un kvalitātes kontroli vada un realizē 
Studiju prorektors.  
 5.2. Reizi gadā Studiju prorektors sniedz LSPA darbības pašnovērtējuma 
ziņojumu par iepriekšējo akadēmisko gadu.  
 5.3. Kvalitātes kontroles ietvaros Studiju prorektors organizē un vada studiju 
kursa mācībspēku vērtējumu atkārtotu kontroli, izveidojot Rektorāta līmenī komisijas, 
iesaistot kompetentas personas. 
 5.4. Pamatojoties uz atkārtotās kontroles komisijas darbības rezultātiem un 
secinājumiem, Rektorāts pieņem lēmumus attiecībā uz kontrolējamā studiju kursa 
mācībspēka darbību, kā arī attiecīgās katedras lēmumu šajā procesā. 
 5.5. Kvalitātes kontroles procesā aktīvi piedalās LSPA Akadēmiskā personāla 
komisija un Šķīrējtiesa atbilstoši to darbības nolikumiem.  
 5.6. LSPA kvalitātes kontroles procesa organizēšanai, tiek izveidota Kvalitātes 
kontroles komisija, kuru vada  Studiju prorektors, komisijas sastāvā tiek iekļauti: Studiju 
departamenta vadītājs, programmu direktori, nodaļu vadītāji. 
  
6. Ja atbildīgās (kontrolējošās) personas ir konstatējušas kāda mācībspēka darbībā 
atkāpes no LSPA pastāvošajām prasībām (Satversme, nolikumi, LR likumdošanas 
normatīvie akti u.c.), Akadēmiskā personāla komisija izvērtē dotās personas atbilstību 
ieņemamajam amatam, informējot par to Senātu. 
 
7. Uzskatīt par spēku zaudējušu 2016.gada 8.decembrī  protokols Nr. 4, Senāta sēdē 
apstiprināto Nolikumu par kvalitātes kontroles sistēmu LSPA.  
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