
 
 

E-STUDIJU (TĀLMĀCĪBAS) NOLIKUMS 
 

APSTIPRINĀTS: JK Padomes sēdē 17.12.2009. protokols Nr.2-01/003, grozījumi JK Padomes sēdē 

29.02.2016., prot.Nr. 3-01/39, JK Padomes sēdē 11.01.2018., prot. Nr.3-01/49 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. E –studijas (tālmācība) ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo 

īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts 

izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas 

līdzekļu izmantošana. 

1.2. E – studiju pamatā ir studenta patstāvīgas studijas. 

1.3. E – studijas reglamentē Studiju nolikums, šis nolikums, E-studiju informācijas aprites 

kārtība un citi Juridiskās koledžas nolikumi un noteikumi, kā arī spēkā esošie saistošie 

normatīvie akti. 

 

2. Studiju organizācija 

2.1. E – studijās studiju programmu izpilde tiek organizēta atbilstoši nepilna laika 

neklātienes studiju apjomam. 

2.2. E – studijas tiek organizētas ar datora (interneta pieslēguma) starpniecību.  

2.3. Atbilstoši studiju procesa grafikam, studiju gada ietvaros tiek organizētas arī klātienes 

nodarbības. 

2.4. Uzsākot studijas, katrs students saņem informatīvo materiālu, kurā tiek atspoguļota 

informācija par e-studiju gaitu: e-studiju koordinatora kontaktinformācija; informācijas 

aprites kārtība; studiju programma un tā izpildes gaita un laiks, individuālais studiju 

plāns; studiju materiāli. Students saņem studenta apliecību un bibliotēkas lasītāja karti, 

paroli (pieejai e-studiju datu bāzei). 

2.5. Studiju programma un studiju plāni nosaka studiju gadā apgūstamos studiju kursus un 

iegūstamos kredītpunktus. Studiju programma ir sadalīta studiju moduļos, t.i. vienā 

modulī ne vairāk kā 3-5 studiju kursi (12-16 kredītpunkti/ 18-24 ECTS kredītpunkti). 

2.6.  Katrā studiju kursā students saņem studiju kursa aprakstošo materiālu, kurš atspoguļo 

studiju kursa apguves pamatnosacījumus.  

2.7. Katrā studiju kursā students saņem mācību materiālu. Mācību materiāli, atkarībā no 

studiju kursa ir divu veidu: 1) elektroniskā formātā (pieejams internetā) un 2) izdrukas 

veidā (grāmatas, kopētie materiāli), kurus students saņem uz vietas bibliotēkā vai arī 

kuri tiek izsūtīti ar pasta starpniecību. 

2.8. Katra studiju kursa beigās students kārto pārbaudījumu – eksāmenu vai ieskaiti. 

Pārbaudījuma kārtošana ir elektroniski. Studenta zināšanas tiek vērtētas, pamatojoties uz 

Studentu zināšanu vērtēšanas nolikuma.  

2.9. Studiju ilgums pilnas studiju programmas apguvei ir 25 mēneši, kuru laikā studentam ir 

jāizpilda studiju programma, jānokārto mācību prakse, kvalifikācijas eksāmens un 

jāaizstāv kvalifikācijas darbs. 

2.10. Ja studentam uzsākot studijas, daļa studiju programmas jau ir izpildīta, tad studiju 

ilgumu nosaka pēc iztrūkstošo kredītpunktu apjoma, t.i. 4KP ir viens mēnesis studiju. 



2.11. Studentam ir iespējas pie tā docētāja, kurš ir viņa attiecīgā studija kursa docētājs, arī 

apmeklēt klātienes lekcijas un pārskata lekcijas pirms kvalifikācijas eksāmena. Lekciju 

apmeklējums iepriekš jāsaskaņo ar docētāju. 

2.12. Konsultācijas ar docētāju tiek nodrošinātas ar e-studiju e-pasta starpniecību vai ar 

docētāja e-pasta starpniecību. 

2.13. Studiju laikā studentam ir tiesības mainīt studiju formu: no e-studijām uz pilna laika 

dienas vai vakara studijām vai nepilna laika neklātienes studijām.  

2.14. E –studijas koordinē e-studiju koordinators.  

2.15. E – studiju interneta adrese: www.jk.lv/e-studijas 

2.16. E – studiju e-pasta adrese: e-studijas@jk.lv 

 

3. Studiju gaita 

3.1. Studentam tiek nodrošināta pieeja e - studiju datu bāzei, tai skaitā informatīvajam 

materiālam un studiju materiāliem, tikai pēc tam, kad ir noslēgts līgums par izglītības 

iegūšanu un veikti maksājumi atbilstoši līguma nosacījumiem un Studiju apmaksas 

nolikumam. 

3.2. Studenti, kuri studiju gada laikā ar vērtējumu, ne mazāku par 4 ballēm, ir apguvuši 

vismaz 70% no studiju programmā ietvertajiem studiju kursu kredītpunktiem (KP) un 

nokārtojuši līgumā paredzēto studiju maksu, tiek ieskaitīti nākošajā studiju kursā. 

Nenokārtotie studiju kursi studentam individuāli jāapgūst nākošā studiju pusgada laikā.   

3.3. Studenti, kuri netiek pārskaitīti nākamā studiju gadā vai arī tiek pārskaitīti ar 3.2.punktā 

minēto nosacījumu, bet to neizpilda var atkārtot studijas par maksu (atbilstošu tā brīža 

noteiktajai) iepriekšējā studiju gadā. Atkārtoto studiju ilgumu nosaka, atbilstoši 

3.2.punktā minētajiem nenokārotajiem kredītpunktiem. 

3.4. Ja students līguma par izglītības iegūšanu noteiktajā termiņā neizpilda studiju 

programmu, tad viņam ir tiesības turpināt studijas (nosakot studiju ilgumu pēc 

iztrūkstošo KP apjoma) pēc šī termiņa, noslēdzot, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 

līguma par izglītības iegūšanu izbeigšanos vienošanos par studiju turpināšanu (šajā 

gadījumā studentam netiek garantēta iepriekšējās studiju maksas saglabāšana). 

Vienošanos var noslēgt ne ilgāk kā uz vienu gadu.   

3.5. Studiju programmas apguves beigās students kārto valsts pārbaudījumu – kvalifikācijas 

eksāmenu. Kvalifikācijas eksāmenu veido divas daļas: 1) kvalifikācijas eksāmena 

rakstveida daļa un 2) kvalifikācijas darba (diplomdarba) aizstāvēšana. Kvalifikācijas 

eksāmena kārtību nosaka Valsts pārbaudījuma (kvalifikācijas eksāmena) nolikums. 

 

4. Studiju apmaksa 

4.1. Studijas ir par maksu. 

4.2. Maksāšanas kārtību reglamentē Studiju apmaksas nolikums, līgums par izglītības 

iegūšanu un citi saistošie JK nolikumi un noteikumi. 

4.3. Studentam ir tiesības saņemt studiju kredītu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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