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Kursa darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējie noteikumi izstrādāti Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – 

Koledža) studējošajiem kursa darbu izstrādei, noformēšanai, aizstāvēšanai (turpmāk – 

Prezentēšana). 

2. Kursa darbu izstrādāšanas mērķis ir nostiprināt studentu zināšanas un prasmes 

attiecīgajā kursā un sekmēt sava viedokļa argumentēšanas iemaņu apguvi, apgūt 

zināšanas un pieredzi zinātniski – praktisko pētījumu veikšanā, noformēšanā un 

prezentēšanā. 

3. Profilējošā katedra ir tiesīga noteikt papildus prasības darbu izstrādei, 

noformēšanai, Prezentēšanai, izveidojot pielikumu/-us šiem noteikumiem un apstiprinot 

Koledžā noteiktā kārtībā. 

4. Kursa darbu skaits un aizstāvēšanas laiks ir noteikts studiju programmā un 

atspoguļots studiju procesa grafikā. 

5. Kursa darba autors, savā darbā izmantojot citu autoru darbus, ievēro 

akadēmisko godīgumu. Konstatējot pārkāpumu, kursa darbs netiek pieņemts 

prezentēšanai vai iegūtais vērtējums tiek atsaukts/anulēts. 

 

II. Kursa darbu izstrādes organizēšana 

6. Katedras vadītājs. 

6.1. Akadēmiskā gada sākumā (augustā/septembrī) sadarbībā ar katedras 

lektoriem sagatavo: 

6.1.1. kursa darbu paraugtēmas;  

6.1.2. studiju procesa grafiku, kurā noteikts kursa darbu izstrādes un 

Prezentēšanas laiks; 
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6.1.3. kursa darbu novērtēšanas komisijas sastāva projektu, norādot komisijas 

priekšsēdētāju;  

6.1.4. paraugtēmas, studiju procesa grafiku, komisijas sarakstu iesniedz 

direktora vietniekam studiju un tālākizglītības jomā (turpmāk – Vietnieks) saskaņošanai. 

6.2. Paraugtēmas, studiju procesa grafiku, komisijas sarakstu apstiprina Koledžas 

direktors. 

6.3. Apstiprinātu studiju procesa grafiku publisko Koledžas mājas lapā 

www.jak.lv. 

6.4. Trīs darba dienu laikā pēc kursa darba Prezentēšanas saņem no kursa darba 

vadītāja darbu un prezentāciju PDF formātā. 

6.5. Organizē aptaujas par kursa darbu kvalitātes uzlabošanu, veic apkopojumus. 

6.6. Aptauju rezultātus izskata profilējošās katedras sēdē. Secinājumus un 

priekšlikumus ņem vērā studiju procesa organizēšanā. Par iesniegtajiem priekšlikumiem 

informē Vietnieku. 

6.7. Pārrauga kursa darbu izpildes gaitu, iepazīstoties ar pārskata un atskaites 

veidlapām, vai izmantojot citas pārraudzības metodes. 

6.8. Ir tiesīgs pārraudzīt kursa darbu novērtēšanas komisijas darbu. 

7. Kursa darba vadītājs. 

7.1. Kursa darbu vada kursa darba vadītājs. 

7.2. Konsultē studējošos kursa darbu izstrādē, noformēšanā, Prezentēšanā. 

7.3. Atbild par kursa darba atbilstību šajos noteikumos minētajām noformēšanas 

un satura prasībām.  

7.4. Piedalās kursa darbu Prezentēšanā un novērtēšanā. 

7.5. Aizpilda vērtējuma lapu par kursa darbu un iepazīstina studējošo klātienē vai 

elektroniski ar vērtējumu/ieteikumiem vismaz vienu darbadienu pirms darba 

Prezentēšanas (līdz plkst. 17.00). Atļauj studentam Prezentēt kursa darbu, ja vērtējuma 

lapā ir iegūti vismaz 3 punkti (1.pielikums). 

7.6. Nākamajā darba dienā pēc kursa darba Prezentēšanas komisijai, elektroniski 

saņem no studējošā kursa darbu PDF formātā, pārskata un trīs darba dienu laikā nosūta 

profilējošās katedras vadītājam. 

7.7. Piecu darba dienu laikā no Prezentēšanas sagatavo atskaiti par visiem 

vadītajiem kursa darbiem un iesniedz to profilējošās katedras vadītājam. 

8. Studējošais. 

8.1. Kursa darba pētāmais objekts ir uzņēmums, kurā tiek izieta kvalifikācijas 

prakse. 

8.2. Kursa darba tēmu izvēlas patstāvīgi vai konsultējoties ar kursa darba 

vadītāju. 

8.3. Izvēlēto kursa darba tēmu saskaņo ar kursa darba vadītāju. 

8.4. Students aizpilda kursa darba tēmas pieteikuma veidlapu un iesniedz studiju 

daļas lietvedībā atbilstoši studiju procesa grafikā noteiktajam termiņam (2. pielikums). 
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8.5. Saņem profilējošās katedras vadītāja pirmreizējo un kursa darba vadītāja 

atkārtotu instruktāžas par kursa darba izstrādes, novērtēšanas, Prezentēšanas, 

iesniegšanas prasībām. 

8.6. Ir tiesības saņemt kursa darba vadītāja konsultācijas apstiprināta konsultāciju 

grafika noteiktajā laikā vai abpusēji vienojoties. 

8.7. Izstrādātu kursa darbu izprintētu papīra formātā un elektronisko formu 

iesniedz kursa darba vadītājam ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms noteiktās 

Prezentēšanas dienas. Vēlāk iesniegtu kursa darbu kursa darba vadītājs ir tiesīgs 

neizskatīt un nevirzīt uz kursa darba Prezentēšanu. 

8.8. Ir tiesīgs saņemt kursa darba vadītāja elektroniski nosūtītu 

vērtējumu/ieteikumus iepriekšējā darba dienā pirms Prezentēšanas ne vēlāk kā līdz 

plkst. 17.00. 

8.9. Nākamajā darba dienā pēc kursa darba Prezentēšanas veic nepieciešamos, 

vēlamos labojumus un elektroniski PDF formātā nosūta kursa darba vadītājam.  

9. Kursa darbu vērtē apstiprināta komisija, tās darbu vada komisijas 

priekšsēdētājs.  

10. Uz kursa darba Prezentēšanu studējošais ir tiesīgs uzaicināt darba devēju 

pārstāvi, kura uzņēmumā darbība tika pētīta kursa darbu ietvaros, studentu pašpārvaldes 

pārstāvi vai Koledžas administrācijas pārstāvi. Pārstāvju dalība tiek saskaņota ar 

profilējošās katedras vadītāju. 

 

III. Kursa darba Prezentēšana 

11. Kursa darba Prezentēšanai students sagatavo ziņojumu un uzskates 

materiālus, izmantojot elektroniskā formātā sagatavoto Koledžas vienoto veidni 

(3.pielikums); prezentāciju iepriekšējā darba dienā ir apstiprinājis kursa darba vadītājs. 

12. Prezentācijas ilgums ir līdz 7 minūtēm.  

13. Students Prezentāciju sagatavo, saskaņojot ar darba vadītāju. 

14. Uzskates materiālu prezentācijas formātā struktūra: 

14.1. Titullapa – darba nosaukums, autors, darba vadītājs. 

14.2. Darba mērķis un uzdevumi. 

14.3. Pētāmā objekta īss raksturojums. 

14.4. Galvenie pētījuma rezultāti. 

14.5. Nozīmīgākie secinājumi. 

14.6. Nozīmīgākie priekšlikumi. 

14.7. Kontaktinformācija par autoru. 

15. Visiem uzskates materiāliem jābūt labi saskatāmiem un ērti 

demonstrējamiem, lai atvieglotu ziņojuma uztveršanu un izpratni.  
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IV. Kursa darba vērtēšana 

16. Komisijā ir vismaz divi komisijas locekļi, tajā skaitā komisijas 

priekšsēdētājs. 

17. Kursa darbs tiek novērtēts 10 ballu sistēmā. Vērtējums veidojas summāri  no 

kursa darba vadītāja sniegtā novērtējuma (maksimāli 6 punkti) un komisijas izliktā vidējā 

vērtējuma prezentācijai (maksimāli 4 punkti). 

18. Komisijas vērtēšanas protokolu komisijas priekšsēdētājs iesniedz studiju 

daļas lietvedībā. 

19. Lietvedības sekretāre sagatavo kursa darbu novērtēšanas protokolu. 

20. Ja studējošais attaisnojošu iemeslu dēļ noteiktajā datumā nav izstrādājis un 

Prezentējis kursa darbu, profilējošās katedras vadītājs noteiktajā kārtībā organizē 

atkārtotu kursa darba Prezentēšanu. 

21. Studentam kursa darba galīgais vērtējums tiek paziņots trīs darba dienu laikā 

pēc tā Prezentēšanas, veicot ierakstu mācību sociālajā tīklā Mykoob. 

22. Kursa darbi Koledžā tiek uzglabāti elektroniski PDF formātā 6 gadus.  

23. Kursa darbu Prezentēšanā, ar profilējošās katedras vadītāju saskaņotie 

uzaicinātie pārstāvji ir tiesīgi uzdot jautājumus pēc prezentācijas, bet – nepiedalās 

vērtēšanas procesā. 

 

V. Kursa darba vispārējā uzbūve un struktūra 

24. Kursa darba sadaļas. 

24.1. Titullapa (sk. Rakstu darbu noformēšanas kārtība 1.pielikums). 

24.2. Satura rādītājs ar lappušu norādēm. Satura rādītāja veidošanai darbā 

izmantojama teksta dokumenta automātiska formatēšana (sk. Rakstu darbu noformēšanas 

kārtība 2.pielikums). 

24.3. Attēlu saraksts ar numerāciju, nosaukumiem un lappušu norādēm. Ar attēlu 

saprot jebkuru ilustrāciju, shēmu, diagrammu u.tml. (sk. Rakstu darbu noformēšanas 

kārtība 3.pielikums). 

24.4. Tabulu saraksts ar numerāciju, nosaukumiem un lappušu norādēm (sk. 

Rakstu darbu noformēšanas kārtība 4.pielikums). 

25. Darbā lietoto saīsinājumu un svešvārdu saraksts (simbolu, akronīmu, 

abreviatūru skaidrojumu saraksts) (sk. Rakstu darbu noformēšanas kārtība 5.pielikums). 

25.1. Anotācija latviešu valodā un vienā svešvalodā. 

25.2. Ievads. 

25.3. Darba sadaļas, iedalītas nodaļās un apakšnodaļās. Darba satura teorētiskā 

un praktiskā apraksta apjoma rekomendējamā attiecība 30 : 70. 

25.4. Secinājumi. Secinājumiem jāsatur autora pētījumos iegūta informācija – 

teorētiskās atziņas, eksperimentālie dati, praktiskie rezultāti. Ieteicams katras aprakstītās 

tēmas beigās izveidot būtiskāko secinājumu apkopojumu un to rakstīt kā šīs sadaļas 

pēdējo rindkopu. Secinājumiem jāatbilst darba uzdevumiem, ja kāds uzdevums darba 
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gaitā nav izpildīts, tad autoram jākomentē iemesli. Secinājumus jānumurē un katru 

jāraksta atsevišķā rindkopā.  

25.5. Priekšlikumi. Sadaļā autors formulē rekomendācijas, ieteikumus, 

priekšlikumus. Priekšlikumiem jābūt konkrētiem, ar pamatojumu vai atsauci uz 

pamatojumu darbā. Tiem jābūt atbilstošiem apskatītajai tēmai un tieši izrietošiem no 

pētījuma rezultātiem. Priekšlikumus numurē un katru raksta atsevišķā rindkopā. 

25.6. Izmantoto informācijas avotu saraksts (vismaz 10 avoti, no tiem vismaz 

viens svešvalodā) (sk. Rakstu darbu noformēšanas kārtība 6.pielikums). 

25.7. Pielikumi. Pielikumu materiālu izveidei un izvēlei jābūt pamatotai, uz tiem 

jāatsaucas darba tekstā. Kā pielikumi var būt: dokumenti, aptaujas anketas, fotogrāfijas, 

videomateriāli, shēmas, attēli, tabulas u.c. 

26. Darba apjoms no 25 līdz 30 lappusēm, ieskaitot izmantoto informācijas 

avotu sarakstu, bet neieskaitot pielikumus. Pēdējā numurētā lappuse, kura tiek 

atspoguļota satura rādītājā un norādītā kā darba apjoms, ir pielikumu lappuse. Kursa 

darbā nav vēlama vietniekvārdu (šis, tas u.c.) lietošana. Informāciju var pasniegt, 

nenorādot konkrētu darītāju, piemēram, „pēc pētījuma rezultātiem var secināt, ka ...”. 

Var lietot formu – „autors(-e) uzskata”, „pēc autora(-es) domām”. Aprakstā izmantot 

ciešamo kārtu, piemēram – „nodaļā tiek pētīts, atklāts” u.tml. 

 

VI. Darba noformēšana 

27. Darba noformēšanu skatīt Koledžas iekšējā normatīvajā aktā “Rakstu darbu 

noformēšanas kārtība”. 

 

VII. Darba satura raksturojums 

28. Anotācija – kursa darba vizītkarte. Anotācija ir īss kopsavilkums (1 lpp.). 

Anotācijas saturs: 

28.1. Uzrādīts tēmas nosaukums. 

28.2. Nosaukts darba mērķis un uzdevumi. 

28.3. Aprakstīta darba struktūra, nodaļu un apakšnodaļu saturs. 

28.4. Raksturots darba apjoms (uzrādot lappušu, tabulu, attēlu skaitu, izmantoto 

informācijas avotu skaitu, pielikumu skaitu). 

28.5. Anotācijas latviešu valodas teksts ir kvalitatīvi jāpārtulko vienā no 

svešvalodām (angļu, vācu vai krievu).  

29. Ievada saturs (1 – 2 lpp.): 

29.1. Darba temata izvēles motivācija, aktualitātes, novitātes pamatojums. 

29.2. Darba mērķis – vienā teikumā formulēts darba mērķis, kas izvirzīts saistībā 

ar izvēlētās tēmas pētījuma objekta risinājumiem un kurus plānots sasniegt, pabeidzot 

pētījumu. Mērķis formulēts sasniedzams. 

29.3. Mērķa sasniegšanai izvirzīto uzdevumu formulējums. Formulēt vismaz trīs 

konkrētus uzdevumus (soļi, posmi), kuru veikšana noved pie mērķa sasniegšanas. 
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29.4. Darbā pielietotās pētījumu metodes, paņēmieni: izmantoto pētīšanas 

metožu uzskaitījums, atkarībā no tēmas specifikas. Pēc pētījuma rezultāta novērtējuma 

pielieto kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes, pēc pētījuma mērķa – analīzes, 

prognozēšanas, optimizācijas, modelēšanas u.c. metodes. 

29.5. Pētījumu objekta un laika perioda norāde. 

29.6. Izmantoto materiālu un informācijas avotu īss raksturojums. 

30. Darba analītiskās sadaļas sastāv no nodaļām un apakšnodaļām. Analītiskās 

sadaļas var sastāvēt no teorijas analīzes un praktiskās pētījuma daļas. Students izklāsta 

tēmas teorētisko pamatojumu no dažādu literatūras avotu un autoru viedokļa, pievieno 

aprēķinus, analīzes/pētījuma materiālus, vispārinājumus, aprakstus u.c. Jauna doma, tēma 

ir jāsāk rakstīt jaunā rindkopā. 

31. Secinājumos ir jāformulē pētījuma rezultātā iegūtās atziņas. Secinājumi satur 

jaunu, autora pētījumos iegūtu informāciju - teorētiskās atziņas, jaunus eksperimentālos 

datus, praktiskos rezultātus, nevis vispārējo, jau zināmo apgalvojumu, faktu 

atkārtojumus. 

32. Priekšlikumos uzrāda reālus, konstruktīvus, pamatotus ieteikumus, kas 

radušies pētījuma rezultātā, un parāda pētītā objekta pilnveidošanas iespējas vai 

turpmāko attīstību. 

33. Pielikumus no kopējā darba atdala ar lapu, kuras centrā novieto virsrakstu 

«PIELIKUMI», noformētu kā nodaļas virsrakstu bez numura. Šo lapu numurē un uzrāda 

satura rādītājā. Pārējās pielikumu lapas nenumurē, bet katra pielikuma augšējā labajā 

stūrī uzrāda pielikuma numuru, piemēram, 1.pielikums utt. 

 

VIII. Izmantoto informācijas avotu saraksta noformēšana 

34. Izmantoto informācijas avotu saraksta noformēšanu skatīt skatīt Koledžas 

iekšējā normatīvajā aktā “Rakstu darbu noformēšanas kārtība”. 

 

IX. Noslēguma jautājums 

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas 2017.gada 

10.februāra iekšējie noteikumi Nr.1.-8/5 “Kursa darbu izstrādes un aizstāvēšanas 

kārtība”. 

 

 

Direktore          R.Pole 

 

 

Upeniece 65231726 
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1.pielikums 

 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 

KATEDRA 

Kursa darba vērtējuma lapa  

    

Studiju programma _________________________________________________________ 

Vārds, Uzvārds _______________________________________ Grupa_______________ 

Studiju kurss _______________________________________________________________ 

Kursa darba nosaukums ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

    

Nr.p.k. Kritēriji 
Maksimālais 

punktu 

skaits 

Darba 

vadītāja 

vērtējums 

1. Darba vadītāja izliktie punkti (6 punkti) 6,0   

 Ievēroti darba izstrādes termiņi 0,5  

  Atbilst apjoms 0,5   

  Atbilst informācijas avotu saraksts 0,5   

  Atbilst noformēšanas prasībām 0,5   

  Tēma aktuāla, pamatota izvēle 0,5   

  Mērķis sasniegts, formulēti darba uzdevumi 0,5   

  Secinājumi izriet no darba uzdevumiem 1,0   

  Priekšlikumi izriet no darba un vērā ņemami 1,0   

  

Darbā ietverts pētījums, ilustrācijas, diagrammas. 

Veikta padziļināta analīze. Sniegti inovatīvi risinājumi. 1,0   

2. Prezentācijas punkti (3 punkti) 3,0   

  Ievēro prezentācijas ilgumu 0,5   

  

Kvalitatīvi veidota prezentācija, viegli uztvert 

informāciju, korekti lietoti termini 0,5   

  Atbildes uz jautājumiem 2,0   

3. Pētījums (darba vērtība) (1 punkts) 1,0   

  

Pārliecinošs stāstījums par darbā veikto pētījumu, 

svarīgākajiem veiktajiem secinājumiem, izvirzītajiem 

priekšlikumiem. Pamatojis tēmas aktualitāti. 1,0   

    10   

    

    

Darba vadītājs   

                                         (paraksts, akadēmiskais/zinātniskais grāds, vārds, uzvārds)  

    

Datums     

  dd.mm.gggg.   
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2.pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 

KATEDRA 
 

K U R S A  D A R B A  T Ē M A S  P I E T E I K U M S  

 

 

Studiju programma  

Studiju kurss  

 

 grupas students(-e)  

 

Darba tēma:  

  

 

Darba mērķis:  

  

  

  

Darba uzdevumi:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

20___.gada____.______________   

 paraksts  

 

Kursa darba vadītājs   

20___.gada____.______________ paraksts  akadēmiskais/zinātniskais grāds, vārds, 

uzvārds 
 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Katedras vadītāja (-s) 

 _________________ (vārds, uzvārds) 

20 __.gada____.______________ 

 

 


