
 APSTIPRINĀTS 
ar 18.06.2019. Senāta sēdes lēmumu, protokols 01-7/10 

ar grozījumiem, kas apstiprināta Senāta sēdē  15.12.2020., protokols Nr. 01-7/4 

 

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA 

NOLIKUMS  

PAR MĀCĪBU – METODISKO DARBU  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Nolikums par mācību metodisko darbu nosaka prasības un noteikumus mācību metodiskā 

darba (MMD) organizēšanai Transporta un sakaru institūtā (turpmāk - Augstskolā). 

1.2. Nolikums attiecas uz tiem mācību metodiskā darba veidiem, kuru mērķis ir izveidot, 

uzturēt, efektīvi izmantot un attīstīt mācību metodisko bāzi Augstskolas studiju programmu 

īstenošanai. 

1.3. Nolikumā noteikti MMD veidi un sniegts to raksturojums. 

1.4. Nolikumā sniegtas norādes uz citiem Augstskolas normatīvajiem un vadošajiem 

dokumentiem, kas veido MMD normatīvo bāzi. 

1.5. Nolikums nereglamentē un neapraksta MMD izpildes procedūras un metodes. 

 

2. Kompetences 

 

2.1. MMD darbs tiek īstenots saskaņā ar Augstskolas, fakultāšu ikgadējiem darba plāniem, kas 

izstrādāti un apstiprināti Augstskolas darba plānošanas noteiktajā kārtībā. 

2.2. Par MMD Augstskolā atbild prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā. (TSI Senāta 

15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

2.3. MMD fakultātēs vada dekāni, prodekāni akadēmiskajā darbā, studiju programmu direktori 

un ar dekāna rīkojumu noteikti docētāji. (TSI Senāta 15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

 

3. MMD veidi 

 

Nolikumā noteiktas un reglamentētas šādas darbības, kuru mērķis ir izveidot, uzturēt un 

attīstīt Augstskolas studiju programmu mācību metodisko bāzi: 

a) Jaunas studiju programmas izstrāde,  

b) Izmaiņu veikšana studiju programmā 

c) Studiju kursa mācību metodisko materiālu kompleksa izveidošana,  

d) Tālmācības studiju kursu izstrāde,  

e) Mācību materiālu izstrāde, 

f) Mācību materiālu atjaunošana, 

g) Atvērtās nodarbības,  

h) Metodiskie semināri. 

Piezīme. Augstskolā īstenotie MMD veidi neaprobežojas ar šo sarakstu. Nosakot citus 

MMD veidus, nepieciešams izstrādāt atsevišķus vadošos dokumentus un jāveic izmaiņas šajā 

Nolikumā. 

 

 

 



2 
 

4. MMD veidu galvenie parametri  un vispārējas prasības to izpildei 

4.1. Jaunas studiju programmas izstrāde  

 
MMD parametri  Prasības un noteikumi   

1) Normatīvā bāze Studiju virzienu un studiju programmu vadības nolikums. 

2) Atbildīgā amatpersona  Fakultātes dekāns. 

3) Mērķis  Studiju virziena mērķu realizācija. 

4) Efektivitātes kritēriji  Izstrādes uzdevuma izpilde (attiecībā uz programmas satura un termiņa 

parametriem). 

5) Pamatojums/ Plānošana  Fakultātes darba plāns. Izstrādes plāns (uzdevuma sastāvā). 

Līgums ar izstrādātāju. 

6) Plānotais rezultāts  Studiju programmas dokumentu kopums noteikts izstrādes uzdevumā. 

7) Izpildes kontrole  Fakultātes dekāns studiju virziena attīstības plāna  realizācijas pārskata 

ietvaros ziņo Studiju virziena  padomei un fakultātes Domei par 

programmas izstrādes uzdevumu izpildi. 

8) Rezultātu novērtējums  Pirms programmas  licencēšanas pieteikuma apstiprināšanas studiju 

programmas dokumentu komplektu novērtē eksperts.  

 

4.2.  Izmaiņu veikšana studiju programmā  

(TSI Senāta 15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

MMD parametri  Prasības un noteikumi   

1) Normatīvā bāze Studiju virzienu un studiju programmu vadības nolikums. 

2) Atbildīgā amatpersona  Studiju programmas direktors. 

3) Mērķis  Studiju virziena un studiju programmas mērķu realizācija. 

4) Efektivitātes kritēriji  Atbilstība Studiju virziena attīstības plānam. 

Studiju virziena padomes iebildumu un ieteikumu izpilde.  

5) Pamatojums/ Plānošana  Studiju programmas attīstības plāns, ko apstiprina ikgadējā pašnovērtējuma 

sastāvā.  

Uzdevums fakultātes gada plāna sastāvā. 

6) Plānotais rezultāts  Saskaņots un apstiprināšanai sagatavots studiju plāns, kurā iekļautas 

izmaiņas. 

Atjaunots studiju programmas apraksts.  

Iesniegums par studiju plāna korekciju. 

7) Izpildes kontrole  Fakultātes dekāns kontrolē fakultātes gada darba plāna  izpildi. 

8) Rezultātu novērtējums  Saskaņošanas laikā dekāns pārbauda studiju programmā veiktās izmaiņas.  

Studiju programmu akreditācijas speciālists veic  studiju programmā veikto 

izmaiņu ekspertīzi. 

 

4.3. Studiju kursa mācību - metodisko materiālu kompleksa izveidošana  

(TSI Senāta 15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

MMD parametri  Prasības un noteikumi   

1) Normatīvā bāze Studiju kursu vadības noteikumi. 

2) Atbildīga amatpersona  Ar dekāna rīkojumu nozīmēts docētājs.   

3) Mērķis  Izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana. 

Akreditācijas prasību izpilde.  

4) Efektivitātes kritēriji  Atbilstība noteiktajām mācību metodisko materiālu sastāva prasībām. 

Izpildes termiņš.  

5) Pamatojums/ Plānošana  Fakultātes  darba plāns. 

6) Plānotais rezultāts Studiju kursa apraksts. 

Mācību metodiskie materiāli. 

7) Izpildes kontrole  Dekāns organizē izstrādāta studiju kursa  apraksta un mācību metodisko 

materiālu satura novērtēšanu (piesaistot studiju programmas direktoru un 

ekspertus) un pilnīgumu e-studiju vidē Moodle. 

8) Rezultātu novērtējums  Dekāna lēmums par studiju kursa gatavību tā ievadīšanai Studiju kursu 

reģistrā. 
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4.4. Tālmācības studiju kursu izstrāde  

(TSI Senāta 15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

MMD parametri  Prasības un noteikumi   

1) Normatīvā bāze Nolikums par tālmācības studiju formas organizāciju.  

Studiju kursu vadības noteikumi. 

Prasības tālmācības studiju kursa mācību metodisko materiālu sastāvam. 

2) Atbildīga amatpersona  Ar dekāna rīkojumu nozīmēts docētājs. 

3) Mērķis  Izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana. 

Akreditācijas prasību izpilde. 

4) Efektivitātes kritēriji  Atbilstība tālmācības studiju kursa mācību metodisko materiālu 

sastāvam noteiktajām prasībām. 

Izpildes termiņš. 

5) Pamatojums/ Plānošana  Līgums ar izstrādātāju. 

Uzdevums tālmācības studiju kursa  izstrādei.   

Fakultātes darba plāns. 

6) Plānotais rezultāts Studiju  kursa saturs distant.tsi.lv 

7) Izpildes kontrole Dekāns organizē izstrādātā studiju kursa  apraksta un mācību metodisko 

materiālu satura novērtēšanu (piesaistot studiju programmas direktoru un 

ekspertus). 

8) Rezultātu novērtējums  Dekāna lēmums par studiju kursa gatavību tālmācības studijām. Studiju 

kursa metodisko nodrošinājumu novērtē studiju programmas 

pašnovērtējuma gaitā. 

 

4.5. Mācību materiālu izstrāde  

(TSI Senāta 15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

MMD parametri   Prasības un noteikumi   

1) Normatīvā bāze Studiju kursu vadības noteikumi.  

Prasības mācību metodisko materiālu noformēšanai. 

2) Atbildīga amatpersona  Ar dekāna rīkojumu nozīmēts docētājs. 

3) Mērķis  Izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana.  

4) Efektivitātes kritēriji  Mācību materiālu satura aktualitāte un atbilstība plānotajiem studiju 

rezultātiem. 

5) Pamatojums/ Plānošana  Studiju programmas attīstības plāns.  

Fakultātes  darba plāns. 

6) Plānotais rezultāts E-studiju vidē Moodle izvietoti mācību materiāli. 

7) Izpildes kontrole  Dekāns organizē izstrādāto mācību metodisko materiālu satura 

novērtēšanu (piesaistot studiju programmas direktoru un ekspertus). 

8) Rezultātu novērtējums  Studiju kursa metodisko nodrošinājumu novērtē studiju programmas 

pašnovērtējuma gaitā. 

 

4.6. Mācību materiālu atjaunošana  

(TSI Senāta 15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

MMD parametri  Prasības un noteikumi   

1) Normatīvā bāze Studiju kursu vadības noteikumi.  

Prasības mācību metodisko materiālu izstrādei. 

2) Atbildīgā amatpersona  Ar dekāna rīkojumu nozīmēts docētājs. 

3) Mērķis  Izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana.  

4) Efektivitātes kritēriji  Mācību materiālu satura aktualitāte un atbilstība plānotajiem studiju 

rezultātiem. 

5) Pamatojums/ Plānošana  Studiju programmas attīstības plāns.  

6) Plānotais rezultāts Aktualizēti mācību metodiskie materiāli  e-studiju vidē.  

7) Izpildes kontrole Studiju programmas direktors periodiski pārbauda studiju kursu 

materiālu aktualitāti  e-studiju vidē. 

8) Rezultātu novērtējums  Studiju kursa metodisko nodrošinājumu novērtē studiju programmas 

pašnovērtējuma gaitā. 

 

 



4 
 

4.7. Atvērtās nodarbības  

(TSI Senāta 15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

MMD parametri  Prasības un noteikumi   

1) Normatīvā bāze Studiju kārtības noteikumi. 

Docētāju amatu apraksti. 

Studiju kursa apraksts. 

Studiju kursa metodiskais plāns. 

2) Atbildīgā amatpersona  Prodekāns akadēmiskā un zinātniskā darbā.   

3) Mērķis  Docētāju profesionālās kompetences un pasniegšanas  metožu kvalitātes 

nodrošināšana. 

4) Efektivitātes kritēriji  Nodarbības atbilstība kursa metodiskajam plānam un plānotajiem studiju 

rezultātiem.  

Aprobētu pasniegšanas metožu pielietošana.  

Apstiprinātu mācību līdzekļu izmantošana. 

Atbilstība studiju kursa metodiskajam plānam. 

5) Pamatojums/ Plānošana  Fakultātes darba plāns.  

Atvērto nodarbību plāns. 

6) Plānotais rezultāts Koleģiāla nodarbību apspriede fakultātē.  

Rekomendācijas nodarbību satura un pasniegšanas metodikas 

uzlabošanai.  

Rekomendācijas labas pieredzes izmantošanai. 

7) Izpildes kontrole Dekāns pārbauda fakultātes darba plāna un atvērto nodarbību plāna 

izpildi. 

8) Rezultātu novērtējums  Docētāju kvalifikācijas un nodarbību kvalitātes līmenis tiek novērtējams 

studentu apmierinātības anketēšanas rezultātu apspriedēs.   

 

4.8. Metodiskie semināri  

(TSI Senāta 15.12.2020. lēmuma Nr. 01-7/4 redakcijā) 

MMD parametri   Prasības un noteikumi   

1) Normatīvā bāze Studiju nolikums.  

Studiju virzienu un studiju programmu vadības nolikums.  

Studiju kursu vadības noteikumi. 

2) Atbildīgā amatpersona  Prorektors akadēmiskā un zinātniskā darbā. 

3) Mērķis  Plānoto studiju rezultātu vispārīgo prasību noteikšana.  

Prasību noteikšana pasniegšanas metodikai. 

Studiju rezultātu starpposma un gala pārbaudījumu  noteikšana  

4) Efektivitātes kritēriji  Metodisko semināru plānu izpilde.  

Mērķu sasniegšana - prasību izstrāde metodiskajam darbam. 

Semināru dalībnieku apmierinātības pakāpe. 

5) Pamatojums/ Plānošana  TSI gada darba plāns. 

Metodisko semināru gada plāns. 

6) Plānotais rezultāts Prasības metodiskajam darbam, akceptētas  metodiskajā  seminārā un 

iesniegtas apstiprināšanai augstskolas vadībai. 

7) Izpildes kontrole TSI gada darba plāna izpildes kontrole  (attiecībā uz akadēmisko darbu). 

8) Rezultātu novērtējums  Augstskolas vadības akceptētie priekšlikumi. 

  


