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KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšana
*Kursa nosaukums angliski Quality Assurance of the Social Institution
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa) B
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

1 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Kārlis Dobelis Matemātikas un 

Informātikas katedra
Docents, matemātikas zinātņu 
doktors

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

28

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits      
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

1 – 4 

*Pārbaudes forma/ -as iesk
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (pamatjēdzieni) 

Zinātņu nozare/apakšnozare Vadības zinātne
*Kursa mērķi Nodrošināt teorētisko un praktisko iemaņu kopumu procesa 

kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei
*Kursa uzdevumi Noskaidrot:

 kvalitātes jēdziena saturu, iepazīstināt studentus ar
dažādām kvalitātes  definīcijām un to  pielietošanas
iespējām kvalitātes mērīšanā;

 Deminga  teorijas  pamatprincipus  kvalitātes
pilnveidē;

 jēdzienu:  misija,  pamatvērtības,  vīzija,  stratēģija,
mērķu būtību un lomu kvalitātes pilnveidē;

 vērtēšanas pamatjēdzienus un dimensijas;
 sociālo institūciju kvalitātes vērtēšanu;
 kvalitātes pilnveides rīkus;
 kvalitātes  vadības  sistēmas  galvenos  darbības

principus;
 visaptverošās  kvalitātes  vadību un  tās  galvenajiem

darbības principiem;
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Iegūtas prasmes un iemaņas procesa un produkta kvalitātes 
noteikšanā un sociālo institūciju kvalitātes novērtēšanā

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
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KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa mērķis - Nodrošināt teorētisko un praktisko
iemaņu kopumu procesa kvalitātes  nodrošināšanai
un  pilnveidei.  Kursā  dots  kvalitātes  jēdziena
attīstības īss vēsturisks pārskats; aplūkoti Deminga
kvalitātes  teorijas  galvenie  principi;  dažādas
kvalitātes  definīcijas,  to  darbības  jomas  un
pielietošana  kvalitātes  mērījumos.  Aplūkots
kvalitātes  novērtēšanas  mehānisms  un
Visaptverošās  kvalitātes  vadības  jēdziens,  tā
darbības  pamatprincipi  un  kvalitātes  vadības
sistēmas loma procesu pilnveidē. 

The  aim  of  the  course  –  to  ensure  the  set  of
theoretical  and  practical  skills  to  provide  and
improve the quality. There is a short description
of  development  notion  of  the  quality.  Several
concepts have been defined and characterized of
quality. Esential principles of the quality theory of
Deming’s  have  been  discussed.  Considered  the
several definition of the quality and their use for
the measurement of the quality.
Have  been  considered  the  mechanism  of
assurance  quality  of  the  social  institution,  the
notion of the Total Quality Management, its role
in the process of the quality improvement.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss

dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās

nodarbības,
laboratorijas darbi)

Kvalitātes jēdziena izpratnes attīstība pasaulē (W. Teilors, V.Šūharts,
J. Jūrāns, W.E. Demings, F. Krosbijs, A. Feigenbaums, V. Mesvigs, K.
Kvalitātes  definīcijas  un  to  pielietošanas  jomas.  Visaptverošā
kvalitātes  vadība:  ISO  –  9000  sērijas  definīcija,  Hārvija,  Grīna
kvalitātes definīcijas. Visaptverošās kvalitātes jēdziens. Visaptverošās
kvalitātes  vadība.  Kvalitātes  definīcija  kā  kvalitātes  mērīšanas  un
pilnveides rīks. Kvalitātes principi.

2 lekcija

Kvalitāte  sociālajā  darbā:  kvalitātes  mērīšana,  sociālo  organizāciju
atšķirība no saimnieciskajām organizācijām un to darbības pilnveide
virzībā uz kvalitatīvu organizāciju. 

2 seminārs

 Procesā  orientētas  organizācijas  efektīvas  darbības  cikla
pamatjēdzieni:  organizācijas  misija,  pamatvērtības,  vīzija,  stratēģija,
mērķi, šo jēdzienu apzināšana, formulēšana un nozīme organizācijas
darbā un tās attīstībā.

2 lekcija

Sociālās organizācijas misija,  pamatvērtības, vīzija,  stratēģija,  mērķi
Vīzijas formulēšana un stratēģijas izstrādes metodes. Problēmu koks.
Mērķu formulēšana. TRIKA teorijas pamatprincipi. Mērķu koks.

2 seminārs

Vērtēšana  un  tās  loma  kvalitātes  nodrošināšanā:  vērtēšanas  būtība,
vērtēšanas  divas  dimensijas:  pašvērtējums  un  ārējā  vērtēšana.
Novērtējuma indikatori.
Pašvērtējums un tā praktiskā realizācija.

2 lekcija

Sociālā darba un sociālo institūciju kvalitātes vērtēšana. Institūcijas un
individuālais pašvērtējums. Pašvērtējuma karšu piemēri

2 semināri

 Kvalitātes  vadības  sistēmas:  kvalitātes  vadības  sistēmas
pamatprincipi, kvalitātes vadības sistēmas izveide, kvalitātes vadības
sistēmu veidi,  kvalitātes  vadības  sistēmas  dokumentācija:  kvalitātes
politikas un procedūru rokasgrāmatas; normatīvo dokumentu kopa.

2 lekcija

Kvalitātes un kvalitātes vadības pilnveides rīki.
Kvalitatīvie kvalitātes un kvalitātes vadības pilnveides rīki

2 seminārs

Statistiskie kvalitātes un kvalitātes vadības pilnveides rīki 2 seminārs
Kvalitātes  izmaksas.  Novērtēšanas  izmaksas.  Kļūdu  izmaksas.
Kvalitātes izmaksu apkopošana un analīze.

2 lekcija

Pārmaiņu vadība. 
Visaptverošā kvalitāte un tās pamatprincipi,  visaptverošās kvalitātes
vadība.

2 lekcija
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 EFQM  (Europian  Faundation  Quality  Management)  –  Eiropas
izcilības  sistēma.  Jēdziens  par  EFQM  sistēmu  un  tās  darbības
principiem. EQM sistēmas pielietošana kvalitātes pilnveidē.

2 seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Sociālā darba un sociālo institūciju kvalitātes mērīšana
Deminga cikla izstrāde un pielietošana pilnveides procesā.
Problēmu un mērķu koku izstrāde
Organizācijas pašvērtējuma plāna un tā realizācijas apraksta izveide 
Indivīda pašvērtējuma kartes tās dažādie varianti 
Kvalitātes novērtēšanas mehānismi
Kvalitātes pilnveides rīku pielietošana konkrētos (individuāls 
uzdevums) procesos.
EFQM sistēmas metode kvalitātes pilnveides procesā 
Pārmaiņas kā nepārtraukts kvalitātes pilnveides rīks. Pārmaiņu vadība
Kvalitātes izmaksas, to aprēķināšana un analīze
Kvalitātes vadības sistēmas sociālajās institūcijās 

3
2
2
2
2
2

4
2
2
4
3

*Prasības KRP iegūšanai Jāizprot  kvalitātes  jēdziena  būtība,  jāzina  galvenās  kvalitātes
definīcijas  un  jāprot  tās  pielietot  sociālā  darba  un  institūcijas
vērtēšanā  un  pilnveidē.  Jāapgūst  kvalitātes  pilnveides  rīkus  un
jāprot  tos  piemērot  procesa  un  objekta  kvalitātes  kontrolei  un
pilnveidei.  Jāapgūst  Visaptverošās  kvalitātes  vadības
pamatprincipus un tās darbības nosacījumus.
Jāpiedalās semināros. Jāizpilda patstāvīgā darba tēmas.

*Mācību pamatliteratūra 1. Kvalitātes vadības sistēmas. ZBS 1., 2., 3. daļas – KVS pamati.
Biznesa partneri. Rīga, 2002. – 111 p p.
2.  Kvalitātes  sistēmas  pasaulē  un  Latvijā.  Kvalitātes
nodrošināšanas nacionālā programma. Rīga, 1996.- 24. lpp.
3.  James  R.  Evans,  Jame  W.  Dean,  I.K.  Total  Qquality
Management, Organization and Strategy, 2002.
4.Vincent K. Omachonu, Joel E. Ross. Principles of Total 
Quality.Third Edition,CRCS PRESS Boca Raton London New 
York Washington, D.C., 2004.- 493 pp.
5. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. –
264 lpp. 
6. Kantāne T. Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšanas sistēmas 
konstruēšana. Rīga, SD un SPA, „Attīstība”, 2000.—143 lpp.
7. Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga, SD un SPA 
Attīstība, 2000.
8.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. Rīga, 
SD un SPA Attīstība, 2002.

Mācību papildliteratūra 1. Z. Goša. Statistika. Rīga,”SIA” Izglītības soļi, 2003. – 334 lpp.
2. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes 
pilnveides metode. www.aic.lv

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Žurnāls „Kvalitāte”. Rīga

Kursa autors:       Kārlis Dobelis      
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts:                  
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs: K. Dobelis Matemātikas un informātikas 
katedra

     

http://www.aic.lv/
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