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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Jēkabpilī 

   

14.08.2019.          Nr.1.-8/8 

 

Kvalifikācijas darbu izstrādes 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 kvalifikācijas eksāmenā ietilpstošā kvalifikācijas darba izstrādei 

un noformēšanai.  

2. Profilējošā katedra drīkst noteikt papildus prasības darbu izstrādei un 

noformēšanai. Tās tiek apstiprinātas koledžā noteiktā kārtībā.  

3. Kvalifikācijas darbu izstrādāšanas mērķis ir parādīt studējošo zināšanas un 

prasmes attiecīgajā programmā, sava viedokļa argumentēšanas iemaņas, zināšanas un 

pieredzi zinātniski – praktisko pētījumu veikšanā, noformēšanā un aizstāvēšanā (turpmāk 

– Prezentēšana). 

4. Kvalifikācijas darba autors savā darbā, izmantojot citu autoru darbus, ievēro 

akadēmisko godīgumu. Konstatējot pārkāpumu, darbs netiek pieņemts Prezentēšanai vai 

iegūtais vērtējums tiek atsaukts/anulēts. 

5. Kvalifikācijas darbs pēc Prezentēšanas atrodas Koledžas bibliotēkā 12 gadus.  

6. Kvalifikācijas darbs tiek izsniegts autoram pēc 10 gadiem, pamatojoties uz 

rakstisku iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

 

II. Kvalifikācijas darbu izstrādes organizēšana 

7. Koledžas direktors apstiprina Kvalifikācijas darbu tematus un Kvalifikācijas 

darbu vadītājus. 

8. Katedras vadītājs: 

7.1. Studiju procesa grafikā iestrādā kvalifikācijas darbu izstrādāšanas un 

Prezentēšanas laikus un paziņo to studējošajiem un kvalifikācijas darbu vadītājiem. 

7.2. Sagatavo kvalifikācijas darbu paraugtēmas. 
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7.3. Saskaņo Kvalifikācijas darbu tēmas, parakstot Kvalifikācijas darba tēmas 

pieteikumus. 

7.4. Izveido kvalifikācijas darbu novērtēšanas komisijas sastāvu un iesniedz 

koledžas direktora vietniekam studiju jomā (turpmāk - Vietnieks). 

7.5. Kontrolē kvalifikācijas darbu izpildes gaitu. 

7.6. Apkopo un izskata katedras lektoru iesniegtos ieteikumus par kvalifikācijas 

darbu kvalitātes uzlabošanu, secinājumus iesniedz Vietniekam.  

8. Kvalifikācijas darbu vada kvalifikācijas darba vadītājs: 

8.1. Konsultē studējošos kvalifikācijas darbu izstrādē, noformēšanā, Prezentēšanā 

un iesniegšanā profilējošās katedras vadītājam. 

8.2. Atbild par kvalifikācijas darba atbilstību šajos noteikumos minētajām 

noformēšanas un satura prasībām. 

8.3. Sagatavo un iesniedz Studiju daļas lietvedei vērtējumu par Kvalifikācijas 

darbu (10.pielikums). 

8.4. Sagatavo priekšlikumus kvalifikācijas darbu kvalitātes paaugstināšanai, 

metodisko noteikumu izmaiņām un papildinājumiem; tos iesniedz profilējošās katedras 

vadītājam. 

9. Studējošais: 

9.1. Kvalifikācijas darba tēmu izvēlas patstāvīgi vai konsultējoties ar 

kvalifikācijas darba vadītāju. 

9.2. Kvalifikācijas darba tēmas pieteikumu iesniedz studiju daļas lietvedībā 

atbilstoši studiju grafikā noteiktajam termiņam (1.pielikums). 

9.3. Izstrādātu Kvalifikācijas darbu iesniedz Kvalifikācijas darba vadītājam 

pārbaudei 5 darba dienas pirms Studiju grafikā noteiktā iesniegšanas termiņa. 

9.4. Kvalifikācijas darba vadītāja parakstītu Kvalifikācijas darbu iesien cietajos 

vākos un Studiju grafikā noteiktajā termiņā to iesniedz profilējošās katedras vadītājam un 

PDF formātā iesūta Vietniekam, parakstoties Plaģiātisma pārraudzības reģistrā. 

9.5. Atbildi par Kvalifikācijas darba pārbaudes rezultātiem Plaģiātisma 

detektēšanas sistēmā saņem no Vietnieka elektroniski. 

 

III. Kvalifikācijas darba vispārējā uzbūve un struktūra 

10. Kvalifikācijas darba sadaļas. 

10.1. Titullapa (2.-7.pielikums). 

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

izmantojama teksta dokumenta automātiska formatēšana. 

10.3. Tabulu saraksts ar numerāciju, nosaukumiem un lappušu norādēm. Tabulu 

sarakstu neveido, ja darbā ir viena tabula. 

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

saprot jebkuru ilustrāciju, shēmu, diagrammu u.tml. Attēlu sarakstu neveido, ja darbā ir 

viens attēls. 
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10.5. Tabulu un attēlu sarakstu raksta katru jaunā lapā. 

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

abreviatūru skaidrojumu saraksts). (sk. “Rakstu darbu noformēšanas kārtība” 

5.pielikums). 

11. Anotācija ir īss kopsavilkums (1 lpp.). Anotācijas saturs: 

11.1. Uzrādīts tēmas nosaukums. 

11.2. Nosaukts darba mērķis un uzdevumi. 

11.3. Aprakstīta darba struktūra, nodaļu un apakšnodaļu saturs. 

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

informācijas avotu skaitu, pielikumu skaitu).  

11.5. Anotācijas latviešu valodas teksts ir kvalitatīvi jāpārtulko vienā no 

svešvalodām (angļu, vācu vai krievu). Ieteicams svešvalodas filologa vai pedagoga 

veikts tulkojums. 

12. Ievads. (1 – 2 lpp.): 

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

12.2. 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. 

12.3. Mērķa sasniegšanai izvirzīto uzdevumu formulējums. Formulēt vismaz trīs 

konkrētus uzdevumus (soļi, posmi), kuru veikšana noved pie mērķa sasniegšanas. 

12.4. Darbā pielietotās pētījumu metodes, paņēmieni.  

12.5. Pētījumu objekta un laika perioda norāde. 

12.6. Izmantoto materiālu un informācijas avotu īss raksturojums. 

13. Darbs tiek iedalīts nodaļās un apakšnodaļās. Darba satura teorētiskā un 

praktiskā apraksta apjoma rekomendējamā attiecība 30 : 70. 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. 

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

15. Secinājumi. Secinājumiem jāsatur jauna, autora pētījumos iegūta informācija 

– teorētiskās atziņas, jauni eksperimentālie dati, praktiskie rezultāti, nevis vispārējo, jau 

zināmo apgalvojumu atkārtojums. Ieteicams katras aprakstītās tēmas beigās izveidot 

būtiskāko secinājumu apkopojumu un to rakstīt, kā šīs nodaļas pēdējo rindkopu. 

Secinājumiem jāatbilst darba uzdevumiem, ja kāds uzdevums darba gaitā nav izpildīts, 

tad autoram jākomentē iemesli. Secinājumus jānumurē un katru jāraksta atsevišķā 

rindkopā. 
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16. 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. 

17. Izmantoto informācijas avotu saraksts. Vismaz 15 avoti (vismaz piecas 

grāmatas, divi recenzēti avoti, no tiem vismaz divi svešvalodā). 

18. Pielikumi. 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. 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. 

19. Autora galvojums (8.pielikums). 

20. Kvalifikācijas eksāmena komisijas lēmums (9.pielikums). 

21. Darba apjoms (ieskaitot informācijas avotu sarakstu, bet neieskaitot 

pielikumus) - no 30 līdz 50 lappusēm. 

22. Darbs jāiešuj cietos vākos ar uzrakstu „KVALIFIKĀCIJAS DARBS”. 

23. Iesieto Kvalifikācijas darbu iesniedz kopā ar baltu A5 formāta aploksni. 

 

IV. Darba noformēšana 

24. Kvalifikācijas darba noformēšanu skatīt Koledžas iekšējā normatīvajā aktā 

„Rakstu darbu noformēšanas kārtība”. 

 

V. Noslēguma jautājums 

25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas 2016.gada 

1.novembra iekšējie noteikumi Nr.1.-8/6 “Kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas 

kārtība”. 

 

 

Direktore         R.Pole 

 

 

Upeniece 65231726 
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1. pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 

KATEDRA 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA TĒMAS PIETEIKUMS 

 

Studiju programma  

 

 grupa students (-e)  

 

Darba tēma: 
 

 
 

 

Darba mērķis:  

  

  

  

Darba uzdevumi:  

  

  

  

  

  

  

  

 

20 ___.gada____.______________   

 paraksts  

Darba vadītāja   

20 ____.gada____.______________ paraksts  

 

akadēmiskais/zinātniskais grāds,  

vārds, uzvārds 

 

SASKAŅOTS 

katedras vadītāja (-s) 

 _________________ vārds, uzvārds 

20 ____.gada____.______________ 
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2. pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (18 pt; Bold ) 

GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES (18 pt) 

 

 

 

 

Tēmas nosaukums (26 pt; Bold) 

Kvalifikācijas darbs grāmatveža kvalifikācijas iegūšanai (16 pt) 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darba autors/-e 

(12 pt) 
 

 

Vārds Uzvārds, 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

Matrikulas Nr. …..,  
   

Kvalifikācijas darba vadītājs/-a 

(12 pt) 
 Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

Katedras vadītāja/-s (12 pt) 
 

Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils 

2019 (18 pt) 
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3. pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (18 pt; Bold ) 

MĀRKETINGS UN INOVĀCIJAS (18 pt) 

 

 

 

Tēmas nosaukums (26 pt; Bold) 

Kvalifikācijas darbs tirgvedības un tirdzniecības speciālista 

kvalifikācijas iegūšanai (16 pt) 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darba autors/-e 

(12 pt) 
 

 

Vārds Uzvārds, 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

Matrikulas Nr. …..,  
   

Kvalifikācijas darba vadītājs/-a 

(12 pt) 
 Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

Katedras vadītāja/-s (12 pt) 
 

Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils 

2019 (18 pt) 
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4. pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (18 pt; Bold ) 

KOMERCDARBĪBA (18 pt) 

 

 

 

Tēmas nosaukums (26 pt; Bold) 

Kvalifikācijas darbs komercdarbības speciālista kvalifikācijas iegūšanai 
(16 pt) 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darba autors/-e 

(12 pt) 
 

 

Vārds Uzvārds, 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

Matrikulas Nr. …..,  
   

Kvalifikācijas darba vadītājs/-a 

(12 pt) 
 Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

Katedras vadītāja/-s (12 pt) 
 

Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils 

2019 (18 pt) 



9 

 

5. pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (18 pt; Bold ) 

NAMU PĀRVALDĪŠANA (18 pt) 

 

 

 

 

Tēmas nosaukums (26 pt; Bold) 

Kvalifikācijas darbs namu pārvaldnieka kvalifikācijas iegūšanai (16 pt) 

 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darba autors/-e 

(12 pt) 
 

 

Vārds Uzvārds, 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

Matrikulas Nr. …..,  
   

Kvalifikācijas darba vadītājs/-a 

(12 pt) 
 Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

Katedras vadītāja/-s (12 pt) 
 

Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils 

2019 (18 pt) 
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6. pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (18 pt; Bold ) 

PROGRAMMĒŠANA UN  

DATORTĪKLU ADMINISTRĒŠANA (18 pt) 

 

 

 

 

Tēmas nosaukums (26 pt; Bold) 

Kvalifikācijas darbs datortīklu administratora kvalifikācijas iegūšanai  
(16 pt) 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darba autors/-e 

(12 pt) 
 

 

Vārds Uzvārds, 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

Matrikulas Nr. …..,  
   

Kvalifikācijas darba vadītājs/-a 

(12 pt) 
 Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

Katedras vadītāja/-s (12 pt) 
 

Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils 

2019 (18 pt) 
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7. pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (18 pt; Bold ) 

PROGRAMMĒŠANA UN  

DATORTĪKLU ADMINISTRĒŠANA (18 pt) 

 

 

 

 

Tēmas nosaukums (26 pt; Bold) 

Kvalifikācijas darbs programmētāja kvalifikācijas iegūšanai  
(16 pt) 

 

 

 

 

Kvalifikācijas darba autors/-e 

(12 pt) 
 

 

Vārds Uzvārds, 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

Matrikulas Nr. …..,  
   

Kvalifikācijas darba vadītājs/-a 

(12 pt) 
 Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

Katedras vadītāja/-s (12 pt) 
 

Akadēmiskais/zinātniskais  

grāds Vārds Uzvārds (12 pt) 

 
(paraksts, datums) (10 pt) 

 

 

 

 

 

 

Jēkabpils 

2019 (18 pt) 
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8. pielikums 

 

AUTORA GALVOJUMS 

 

Es, Maija Saule, galvoju, ka kvalifikācijas darbs izpildīts patstāvīgi un darbā ir sniegtas 

atsauces uz izmantotajiem citu autoru darbiem. 

Darbs nav publicēts un pirmo reizi iesniegts aizstāvēšanai Kvalifikācijas eksāmena 

komisijai. 

 

20 ____.gada____.________________ 

    Saule 
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9. pielikums 

 

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA KOMISIJAS LĒMUMS 

 

 

 

Kvalifikācijas darbs aizstāvēts Kvalifikācijas eksāmenu komisijas (KEK) sēdē 

 

20 ____.gada____.______________ 

 

Iegūts vērtējums_____________________________________ 

 

 

Protokola Nr. _____________ 

Kvalifikācijas eksāmena komisijas sekretāre (-s) _______________________________ 
                                                                                  (paraksts, vārds, uzvārds) 
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10. pielikums 

 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA VADĪTĀJA VĒRTĒJUMS 

KATEDRA 

Studiju 

programma  

Darba autors  

Darba tēma  

Darba vadītājs  

Vērtējums (ballēs)  

Piezīmes 

 

 

  

  

20 ____.gada____.______________  
 
 
_______________________________ 

 

                             (paraksts) 
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11. pielikums 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 

KATEDRA 

KVALIFIKĀCIJAS DARBA RECENZIJA 

Studiju programma  

Darba autors  

Darba tēma  

Darba vadītājs  
 

1. Darba pozitīvās īpašības (tēžu veidā)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Darbā pieļautie trūkumi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildinājumi (jautājumi), darbu aizstāvot  
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Nr.p.k. Kritēriji 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

Recenzenta 

vērtējums 

1. Atbilst apjoms 1,0   

2. Atbilst informācijas avotu saraksts 0,5   

3. Atbilst noformēšanas prasībām 1,0   

4. Tēma aktuāla, pamatota izvēle 0,5   

5. Mērķis sasniegts, formulēti darba uzdevumi 1,0   

6. Secinājumi izriet no darba uzdevumiem 1,5   

7. Priekšlikumi izriet no darba un vērā ņemami 1,5   

8. 

Darbā ietverts pētījums, ilustrācijas, diagrammas. 

Veikta padziļināta analīze.  1,0   

9. Darbā izmantotas daudzveidīgas pētījuma metodes: 1,0  

10. Novitātes esamība (darbam ir inovatīvs raksturs) 1,0   

  Kopā: 10,00   

 
 

20 ____.gada____.______________ 

 

Recenzents _____________________________ 

 

Zinātniskais/akadēmiskais grāds _______________________ 

 

Akadēmiskais amats ____________________________ 

__________________________ 

                                                                                                               (paraksts) 

 


