
 

 

 

 

 

 

 

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA 

 

 

Juridiskās koledžas darbība ir novērtēta atbilstoši ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības 

sistēmas. Prasības”, “Investor in Excellence” un “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area”, ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher 

Education) prasībām.  

No 2017. gada februāra līdz jūnijam notiek kvalitātes vadības sistēmas audits atbilstoši  

standarta ISO 9001:2015 prasībām. 

 

 

 

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA”

1. Definīcijas

2. Izmaiņas

3. Dokumentētā informācija

4. Pienākumi un pilnvaras

5. Organizācijas procesi

KVALITĀTES ROKASGRĀMATA

Sfēra,
Vērtības, Politika

Procesu apraksti,
nolikumi

Kārtības,
noteikumi

Pieraksti

Kāpēc?

Kas? Kur? Kad?

Kā?

Pierādījumi

 
 

 

 

 

 

 

 



SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Studiju procesi

2.Studiju 
plānošana, 

organizēšana un 
īstenošana

2.Studiju 
plānošana, 

organizēšana un 
īstenošana

3.Uzņemšana
11.Noslēguma 
pārbaudījumi, 

izlaidums

10.Bibliotēkas 
nodrošināšana

1.Studiju 
programmu 
izstrāde un 

pilnveidošana 

4.Studentu 
kreditēšana

5.Stipendiju 
piešķiršana

6.Studentu 
apliecību 

izsniegšana

7.Studentu 
norēķinu 

nodrošināšana

8.Studiju IT 
nodrošināšana

9.Studentu 
apmaiņa

12.Akadēmiskā 
atvaļinājuma 
piešķiršana

 



SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Studiju programmu izstrāde un 

pilnveidošana, akreditēšana

Direktora
vietnieks

Direktors

RJK
padome

Programmas
direktors

Darba
grupa

1.Valde nozīmē 
studiju 

programmas 
direktoru 

(jaunai 
programmai)

3.Izveido darba 
grupu

2.Akceptē 
studiju 

programmas 
izstrādi un 
direktoru

4.Izstrādā/ 
papildina studiju 

programmu 
atbilstoši studiju 

programmu 
pašnovērtējuma 

nolikumam 
(Nolikums)

5.Pārbauda 
studiju 

programmu

2.-A2. -B

Vai ir 
kārtībā?

6.Saskaņo 
studiju 

programmu

7.Izskata studiju 
programmu

Vai
akceptē?

Beigas
Nē

Jā

Nē

Jā

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Studiju programmu izstrāde un 

pilnveidošana, akreditēšana

Direktora
vietnieks

Direktors

RJK
padome

Programmas
direktors

Darba grupa

Vai ir 
kārtībā?

8.Apstiprina 
studiju 

programmu un 
direktoru

9.Izskata studiju 
programmu

Vai ir 
kārtībā?

10.Apstiprina 
studiju 

programmu un 
programmas 

vadītāju

1.-B

1.-A

11.Sagatavo 
pieteikumu 

akreditēšanai/ 
licencēšanai

12.Paraksta 
iesniegumu 

akreditēšanai/ 
licencēšanai

13.Iesniedz 
akreditācijas 

institūcijai
3.-C

Nē

Jā

Nē

Jā



SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Studiju programmu izstrāde un 

pilnveidošana, akreditēšana

Direktora
vietnieks

Direktors

RJK
padome

Programmas
direktors

Darba grupa

14.Katru gadu 
veic aptaujas 

atbilstoši 
Nolikumam

17.Izskata 
studiju 

programmas 
pašnovērtējumu

Vai ir 
kārtībā?

18.Apstiprina 
studiju 

programmas 
pašnovērtējumu

2.-C

19.Ievieto 
pašnovērtējumu 
tīmekļa vietnē

Beigas

16.Veic 
programmas 

pašnovērtējumu 
atbilstoši 

Nolikumam

Skatīt
«Studiju

programmu
īstenošana»

15.Izveido darba 
grupu

Nē

Jā

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Uzņemšana

Direktors

Lietvedis

Uzņemšanas
komisija

1.Saņem 
pieteikumu

3.Apstiprina 
pieteikumu

4.Izveido 
uzņemšanas 

sarakstu

6.Aizpilda 
līgumus

2.Vai
atbilst

prasībām?

Beigas

5.Izziņo 
uzņemšanas 

rezultātus
2.-A

Administrators

Nē

Jā

 
 



 

 

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Uzņemšana

Direktors

Lietvedis

Uzņemšanas
komisija

8.Paraksta 
līgumu

9.Reģistrē 
līgumu

10.Sagatavo 
imatrikulācijas 

rīkojuma projektu

11.Apstiprina 
imatrikulācijas 

rīkojumu

12.Reģistrē 
rīkojumu

1.-A
7.Saņem 
studentu 
parakstus

BeigasAdministrators
13.Izveido 

grupas

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Studiju plānošana, organizēšana un 

īstenošana

Administrators

Docētājs

Programmas
direktors

1.Saskaņo 
studiju gada 

plānu

2.Izveido studiju 
grafiku

3.Apstiprina 
studiju grafiku

4.Publisko 
studiju grafiku

Prakses
vadītājs

8. Informē 
administratoru

Beigas

7.Vai
nepieciešamas

izmaiņas?

5. Uzrauga 
studiju grafiku

11.Vai
nepieciešamas

izmaiņas?

6. Organizē 
lekcijas un 
nodarbības

Direktors

Lietvedis

2.-A

Nē

Jā

Nē

Jā

 

 



 

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Studiju plānošana, organizēšana un 

īstenošana

IAdministrators

Docētājs

Programmas
direktors

Prakses
vadītājs

Direktors

Lietvedis

10.Saskaņo 
prakses vietu ar 

studentu

13.Sagatavo 
rīkojuma 

projektu par 
praksi

11.Sagatavo 
līgumu un 

saņem iestādes 
un studenta 

parakstu

12.Paraksta 
trīspusējo 

līgumu

1.-A

3.-B

3.-C

9. Vada lekcijas 
un nodarbības

16. Izsniedz 
studējošajam 

prakses 
uzdevumu

15.Sagatavo 
prakses 

uzdevumu

14.Apstiprina  
rīkojumu par 

studējošā 
norīkošanu 

praksē

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA”

.

Studiju plānošana, organizēšana un 

īstenošana

Administrators

Docētājs

Komisija

Prakses
vadītājs

Direktors

Lietvedis

Beigas
17. Saņem no 

studenta 
prakses 

pārskatu

18.Novērtē 
prakses 

pārskatu

20.Vai
pozitīvs

novērtējums?

Nē

Jā

19.Noformē 
prakses 

novērtējuma 
protokolu

2.-B

2.-C

21.Novērtē 
studenta 

zināšanas un 
prasmes

22.Vērtējums
pozitīvs?

Nē (līdz 2 
reizēm)

23.Nozīmē 
komisijas 
sastāvu

24.Sagatavo 
rīkojuma 

projektu par 
komisijas 
sastāvu

25.Apstiprina 
rīkojumu par 

komisijas 
sastāvu

26.Reģistrē 
rīkojumu

Nē 
(3.reize)

27. Novērtē 
studenta 

zināšanas un 
prasmes

BeigasKomisija

Jā

 
 

 

 



 

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Atbalsta procesi

1. Iepirkumi

2. Infrastruktūras un darba vides uzturēšana

3. Dokumentu vadība (Lietvedība)

4. Bibliotēkas uzturēšana

5. Arhīvs

6. Intelektuālā īpašuma vadība, datu aizsardzība

7. Kompetenču nodrošināšana

8. Komandējumu vadība

9. Komunikācijas (saziņas) vadība (t.sk. sapulču vadība, mājas lapas uzturēšana, 

marketings, reklāma)

.

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Novērtēšanas procesi (pārbaude)

1. Grāmatvedība

2. Statistikas apkopošana, analīze

3. Sūdzību vadība

4. Klientu apmierinātības noskaidrošana

5. Kompetenču novērtēšana

6. Ārējo piegādātāju novērtēšana

7. Studējošo pašpārvalde

8. Iekšējie (kvalitātes) auditi

9. Vadības pārskats

 
 

 

 

 

 



SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Iekšējie kvalitātes auditi

Iekšējais

kvalitātes

auditors

Atbildīgais

darbinieks

Direktors

Vai
neatbilstība

ir konstatēta?

Nē

Jā

Sākums

2.Audita 
atskaitē 

sagatavo 
audita 

jautājumus

1.Auditu grafikā 
plāno katru 

procesu auditēt 
vismaz reizi 

gadā atbilstoši 
ISO 9001:2008 
standartam un 

vadības 
sistēmas 

dokumentiem, 
ņemot vērā:

· procesa 
nozīmīgumu;
· iepriekšējo 
auditu 
rezultātus;
· auditoru 
neatkarību

2. Darba vietā 

pārliecinās par 

faktisko procesa 

norisi, atbilstību 

prasībām un 

pieraksta 

rezultātus 

Audita atskaitē.

4.Atzīmē 
grafikā 
audita 

noslēgšanu

Beigas

Skatīt
«Problēmu

un
uzlabojumu

vadība»

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA”

Pārskata sapulču protokoli tiek uzglabāti un tajos ir norādīti pieņemtie lēmumi un veicamās darbības 
kopā ar atbildīgajiem un laika grafiku, un tajos ir norādīta iepriekš veikto darbību rezultāti.

Pārskata sapulcēs darba kārtībā analizē šādus jautājumus un nosaka iespējas uzlabojumiem, mērķus un 
attīstības programmas, un nepieciešamos resursus

Kvalitātes vadītājs ir atbildīgs par šajās sapulcēs pieņemto lēmumu izpildes kontroli.

Vadības pārskati notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā.

Vadības pārskats

 
 

 

 



 

 

SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” Problēmu un ierosinājumu vadība

Atbildīgais
darbinieks

Direktors

Vai ir 
lietderīgi?

Nē

Jā

Sākums
4.Izlabo 

problēmas 
sekas

5.Atskaitās 
par rīcību, 
novērtē 

labojuma 
rezultātu un 

pieraksta 
protokolā.

Ieteikums

1.Identificē  
un pieraksta 
problēmu* 

vai ieteikumu 
rakstiskā 

iesniegumā

Problēma
2.Izvērtē 

problēmas 
seku 

labošanas 
lietderību

3.Nosaka 
rīcības 

problēmas 
seku 

labošanai

* Problēmas:
Problēmas ar docētāju
Problēmas ar studentu
Problēmas ar mācību infrastruktūru (IS, mācību telpas, mācību telpas aprīkojums)
Iekšējās problēmas , kuras konstatētas pamata procesos

7.Īsteno 
noteiktās 
rīcības un 
atskaitās 

noteiktajā 
termiņā. 
Novērtē 

rīcību 
rezultātu un 

pieraksta 
protokolā.

6. Nosaka 
problēmu 
cēloņus/ 

potenciālo 
problēmu 

cēloņus un 
nepiecieša-
mās rīcības, 
un pieraksta 

protokolā

Procesa
beigas

 


