
 
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, JK Padomes sēdē 

23.04.2020., Nr.3-01/67. 

 

E – studiju (Tālmācības) NOLIKUMS 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

1. Tālmācība — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības iestādes 

īstenotas izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, 

izmantojot izglītības iestādes piedāvātus īpaši strukturētus mācību materiālus, 

dažādus tehniskos un elektroniskos saziņas līdzekļus. Izglītojamā sasniegumi 

tiek novērtēti atbilstoši attiecīgās izglītības programmas prasībām. (Izglītības 

likums 1.pants 26.punkts). 

2. E – studijas (Tālmācība) ir speciāli organizētas studijas, kurā metodiski 

pamatoti izmantotas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 

3. E – studiju pamatā ir studenta patstāvīgās studijas. 

4. E – studijas nodrošina Moodle studiju vide. 

5. E – studijas reglamentē Studiju nolikums, šis nolikums un citi Juridiskās koledžas 

nolikumi un noteikumi, kā arī spēkā esošie saistošie normatīvie akti 

                

    

2. Studiju organizācija 

 

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

neklātienes studiju apjomam. 

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

8. Atbilstoši studiju procesa grafikam, studiju gada ietvaros tiek organizētas arī 

klātienes nodarbības. 

9. 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 Moodle 

studiju videi un studenta profilam JK mājas lapā).   

10. Studiju programma un studiju plāni nosaka studiju gadā apgūstamos studiju 

kursus un iegūstamos kredītpunktus. Studiju programma ir sadalīta studiju 

kursu moduļos, t.i. vienā modulī ne vairāk kā 3-5 studiju kursi (12-16 

kredītpunkti/ 18-24 ECTS kredītpunkti). 

11. Katrā studiju kursā studentam ir pieejams studiju kursa aprakstošais 

materiāls, kurš atspoguļo studiju kursa apguves pamatnosacījumus, studiju 

kursa saturu, mājas darbus, kontroldarbus, kontroljautājumus. 



12. Studentiem ir pieejami mācību līdzekļi. Mācību līdzekļi, atkarībā no studiju 

kursa ir divu veidu: 1) elektroniskā formātā (pieejami elektroniskajā 

bibliotēkā) un 2) grāmatas, ko students saņem uz vietas bibliotēkā. 

13. Katra studiju kursa beigās students kārto pārbaudījumu – eksāmenu vai 

ieskaiti. Pārbaudījuma kārtošana ir elektroniski. Studenta zināšanas tiek 

vērtētas, pamatojoties uz Studentu zināšanu vērtēšanas nolikumu.  

14. 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. 

15. Studentiem ir pieejamas docētāju konsultācijas. Konsultācijas ar docētāju tiek 

nodrošinātas gan attālināti, gan klātienē, individuāli par to 

vienojoties/docētāju plānotajos konsultāciju laikos.  

16. Studiju laikā studentam ir tiesības mainīt studiju formu. 

17. 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 nākošajā studiju semestrī.   

18. Studenti, kuri netiek pārskaitīti nākamajā studiju gadā vai arī tiek pārskaitīti 

ar 17.punktā minēto nosacījumu, bet to neizpilda, var atkārtot studijas par 

maksu (atbilstošu tā brīža noteiktajai). Atkārtoto studiju ilgumu nosaka 

atbilstoši 17.punktā minētajiem nenokārotajiem kredītpunktiem. 

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

programmu, tad viņam ir tiesības atkārtot semestri. 

20. 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. 

21. E –studijas koordinē e-studiju koordinators.  

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

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

24. E – studiju Moodle vide: www.e.jk.lv  

25. Moodle studiju vides lietotāja ceļvedis studentiem Pielikumā Nr.1. 

 

 

3. Studiju gaita 

 

26. Studentam tiek nodrošināta pieeja Moodle studiju videi, 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. 

27. JK mājas lapā studenta individuālajā profilā ir pieejama aktuālā informācija 

par studiju gaitu, tai skaitā apgūstamajiem studiju kursiem un termiņiem. 

28. Uzsākot studiju kursu apguvi, students saņem informatīvo materiālu, tai 

skaitā piekļuves atslēgu studiju kursam, var iepazīties ar studiju kursu 

aprakstiem, prasībām studiju kursu izpildei (mājas darbiem, kontroldarbiem, 

esejām, referātiem, pārbaudījumu kārtošanu).  

29. Studiju kursa docētājs kontrolē studiju kursa prasību izpildi. 

30. Studenta un docētāja savstarpējā sazināšanās notiek Moodle mācību vidē. 

http://www.jk.lv/e-studijas
mailto:e-studijas@jk.lv
http://www.e.jk.lv/


31. Katru studiju kursu students apgūst patstāvīgi, atbilstoši studiju materiāla 

aprakstā noteiktajām prasībām. 

32. Studiju materiāls sastāv no divām daļām – pirmā daļa ietver: studiju kursa 

mērķi un uzdevumus, studiju kursa tematisko plānu, studiju kursa 

organizācijas nosacījumus, nepieciešamos materiālus, studiju metodiku, 

studenta pašvērtējumu, pārbaudījuma  kārtošanas nosacījumus, docētāja 

uzrunu; otrā daļa ietver: studiju kursa saturu, sadalītu pa tematiem, ieteicamās 

literatūras sarakstu, uzdevumus un kontroljautājumus. Studiju kursa 

materiālam ir pievienoti pārbaudījuma kontroljautājumi un referātu 

ieteicamās tēmas (ja studiju kursa ietvaros ir jāizstrādā referāts). 

33. Uzsākot studijas, students saņem norādes par studiju kursu izpildes 

termiņiem. Ja students norādītajos termiņos neiekļaujas, tad attiecīgi vēlākai 

pārbaudījumu kārtošanai tiek piemērotas Nolikuma par pārbaudījumu norises 

kārtību Juridiskajā koledžā un Studiju apmaksas nolikuma normas. 

34. Docētājam septiņu darba dienu laikā no studiju kursa pārbaudījuma 

kārtošanas dienas ir jāizliek pārbaudījuma (eksāmena vai ieskaites) 

vērtējums. Students ar pārbaudījuma (eksāmena, ieskaites) vērtējumu var 

iepazīties Moodle studiju vidē un studenta sekmju kartē, kura ir pieejama 

studenta profilā. 

35. Docētājam četrpadsmit darba dienu laikā no studenta patstāvīgā darba (mājas 

darbs, kontroldarbs, tests, eseja, referāts u.c) saņemšanas ir jādod vērtējums. 

Negatīva vērtējuma patstāvīgajā darba saņemšanas gadījumā, studentam tas 

ir jāpilda atkārtoti. 

36. Students tiek pielaists studiju kursa pārbaudījuma kārtošanai, ja viņam nav ne 

finansiālo, ne materiālo (t.sk. bibliotēkas) saistību parādi Juridiskajai 

koledžai, kā arī izpildītas visas studiju kursa apguvei noteiktās prasības. 

 

4. Studiju apmaksa 

 

37. Studijas ir par maksu. 

38. Ja students neizpilda noteiktās studiju kursa prasības termiņos, tas neatbrīvo 

no studiju maksas samaksas. 

39.  Maksāšanas kārtību reglamentē Studiju apmaksas nolikums, līgums par 

izglītības iegūšanu un citi saistošie JK nolikumi un noteikumi 

40. Studentam ir tiesības saņemt studiju kredītu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 
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1. Dokumenta mērķis 

 Dokuments paredzēts studentiem, kuri plāno izmantot e.jk.lv Moodle sistēmu. Šajā 

ceļvedī ir aprakstīts kā rīkoties e.jk.lv. sistēmā. 

2. Pieslēgšanās sistēmai 

 Lai pieslēgtos sistēmai ir nepieciešams pārlūkprogrammā ierakstīt sekojošu 

adresi: http://www.e.jk.lv (skat. 2.1. att.). 

 

2.1. att. „e.jk.lv sistēmas adrese” 

 Kad vietne ir atvērta, ir nepieciešams uzklikšķināt uz pogas „Pieslēgties”, kura 

atrodas labajā augšējā stūrī. Tālāk ir jāievada jūsu lietotāja dati. Pēc noklusējuma 

pirmajā reizē jūsu lietotāja dati ir: 

 Lietotājvārds: jūsu e-pasta adrese (bez mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm) 

 Parole: xxxxxx (tiks nosūtīta uz jūsu e -pasta adresi; varēsiet to nomainīt, bez 

mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm). 

Pēc šīm darbībām nepieciešams uzklikšķināt uz pogas „Pieslēgties” (skat. 2.2. att.). 

 

2.2. att. „Lietotāja pieslēgšanās dati” 

 Ja dati ir korekti, Jums atvērsies vaļā sistēma, kura ir pieejama tikai reģistrētiem 

lietotājiem (skat. 2.3. att.). 

 

http://www.e.jk.lv/


 

2.3. att. „e.jk.lv sistēmas dati” 

 Iepriekšējā attēlā ir redzams, ka labajā pusē, jums parādās jūsu kursi, kuriem 

esat reģistrējies. Sistēmas vidū tiek uzrādīti visu studiju virzienu kursi. Ja zināt kā kursu 

sauc, tad jūs varat tam piekļūt caur kursiem, vai arī kreisajā pusē „Mani kursi”, kas 

kalpo kā īssceļš. 

3. Profila informācija 

 Pie sadaļas „Iestatījumi”, uzklikšķinot uz bultiņas jums atvēries jūsu profila 

iestatījumi (skat. 3.1. att.). 

 

3.1. att. „Profila iestatījumi” 

 Šajā sadaļā jūs varat nomainīt jūsu lietotāja paroli, vārdu, uzvārdu, e-pastu. Caur 

sadaļu „Rediģēt profilu”, jūs varat pievienot bildi. 

4. Reģistrācija kursiem 

 Lai varētu reģistrēties kursiem, jums ir nepieciešams zināt kursa atslēgu. 

Sākoties studiju kursam, studiju kursa atslēgu uz studenta e pastu nosūta e -studiju 

koordinators. (skat. 4.1. att.). 



 

4.1. att. „Reģistrācijas atslēga” 

5. Kursa apraksts un uzdevuma augšupielāde 

 Kad jūs būsiet reģistrējies kursā, tad katrā kursā ir ievietoti studiju kursa 

materiāli/videolekcijas, kontroldarbi un mājas darbu materiāli un  vietnes mājas darbu 

augšupielādei. Bieži vien mājas darbos ir norādīta atsauksme uz studiju kursa materiālu, 

kur šis mājas darbs ir jāizlasa un jāizpilda. 

 

5.1. att. „Kursa saturs” 

 Atverot mājas darbu parādās mājas darba uzdevuma apraksts un vietne, kur šo 

mājas darbu var augšupielādēt (skat. 5.2. att.). 

 

5.2. att. „Mājas darbu pievienošana” 



 

 Pastāv divi veidi, kā var iesniegt mājas darbu. Viens no variantiem šo mājas 

darbu ir „ievilkt” (skat. 5.3. att.). 

 

5.3. att. „Mājas darbu „ievilkšana”” 

 Kā redzams iepriekšējā attēlā, tad mājas darbs atrodas uz „Desktop”, kur 

nepieciešams šo failu iezīmēt un ievilkt laukumā, kur rakstīts „Velciet failu šeit, lai 

pievienotu.” Ja veiksmīgi tas ir sanācis parādīsies šāda veida ikona vai cita, atkarībā no 

faila paplašinājuma (skat. 5.4. att.). 

 

5.4. att. „Mājas darba veiksmīga augšupielāde” 

Pēc šīm darbībām var klikšķināt uz pogas „Saglabāt izmaiņas”. Ja tas ir izdarīts, tad šis 

mājas darbs tagad ir pieejams pasniedzējam uz labošanu (skat. 5.5. att.).  



 

5.5. att. „Iesniegts mājas darbs” 

 Kad mājas darbs ir izlabots, šajā sadaļā parādās pasniedzēja komentāri un 

vērtējums par šo mājas darbu. 

 Otrs variants kā iesniegt mājas darbu ir uzklikšķinot uz pogas „pluss” (skat. 5.6. 

att.). 

 

5.6. att. „Plus oga kreisajā pusē” 

Atveras jauns logs, kur var pievienot jūsu mājas darbu (skat. 5.7. att.). 

 

5.7.  att. „Mājas darbu augšupielāde” 

Pēc tam šīs darbības ir tādas pašas kā pirmajā gadījumā. Pēc augšupielādes 

nepieciešams saglabāt izmaiņas. 

 Kad pasniedzējs ir izlabojis jūsu darbu, šis vērtējums parādās pie mājas darba 

(skat. 5.8. att.). 



  

5.8. att. „Vērtējums par mājas darbu” 

Visus savus vērtējumus var kursa iestatījumiem sadaļā „Vērtējumi” (skat. 5.9. att.). 

 

5.9. att. „Vērtējumi” 

Uzklikšķinot uz šīs sadaļas var apskatīt šī kursa jūsu visus vērtējumus (skat. 5.10. att.). 

 

5.10. att. „Studenta kursa vērtējumi” 


