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1. Vispārīgā daļa 

1.1.Pieteikuma veidlapu aizpilda elektroniski, izmantojot MS Word veidņa (template) formāta 

veidlapu (publicēta LLU portāla sadaļā „Par LLU\Dokumenti\Studiju dokumenti”), atvēlētajās 

vietas ierakstot tekstu, izvēloties no saraksta vai ieklikšķinot ar peli. 

1.2.Lūdzu rakstīt tikai pelēkajos ievades laukos (arī tad, ja Jūsu MS Word programmas versija pieļauj 

rakstīšanu ārpus tiem!). Tas, ka veidlapās ievadītais teksts nav pelēkajos ievades laukos, pirmkārt, 

apgrūtina datu ievadīšanu LLU IS un, otrkārt, katram ievades laukam ir ierobežojumi (ievadāmais 

rakstu zīmju skaits), lai pieteikums aprobežotos ar divām lapaspusēm. 

1.3.Kad kursors atrodas uz pelēki iekrāsotā ievades lauka, tad ekrāna apakšā ir redzams īss 

paskaidrojums par šo lauku un tajā ievadāmo informāciju. 

1.4.Pieteikumi ir jāraksta un jāiesniedz par visiem no jauna reģistrējamajiem Jūsu struktūrvienības 

piedāvātajiem studiju kursiem (gan obligātajiem, gan izvēles), kā arī no jauna reģistrējot un veicot 

izmaiņas kursu reģistrā jau esošajos BOVA studiju kursos. Profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības programmu studiju kursiem ir cita pieteikuma veidlapa! 

1.5.Katrs pieteikums būs uz divām lapaspusēm, kuras pirms parakstīšanas 1:1 jāsakopē A4 formāta 

lapas abās pusēs. Pieteikums jāiesniedz Studiju centra vadītājas vietniekam V.Tomsonam 

elektroniski e-pastā: vilnis.tomsons@llu.lv un uz papīra parakstīts. 

1.6.Atveriet veidni un saglabājot to uz sava datora cietā diska, kā datnes (file) nosaukumu ierakstiet 

attiecīgā studiju kursa nosaukumu. Datņu nosaukumu rakstīšanai lietojiet TIKAI LATĪŅU 

ALFABĒTA burtus un dažus simbolus (domu zīmi, pasvītrojuma zīmi un tukšumu). 

1.7.Saīsinot vārdus failu nosaukumos (nav nepieciešams), lūdzu NELIETOT punktus!!! Jo, tikko faila 

nosaukumā ir vairāk par vienu punktu (starp nosaukumu un tā paplašinājumu), servera pretvīrusu 

programma var izolēt šo datni (file), izsūtot paziņojumu: “Ir aizdomas, ka failā ir vīruss, kas 
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mēģina slēpt savu identitāti.” Tas nozīmē, ka šāds, e-pasta vēstulei pievienots fails, adresātu 

visticamāk nesasniegs. 

1.8.Ja studiju kursa realizācijā atšķiras tikai:  

1.8.1. semestris, kurā kursu studē;  

1.8.2. studiju programma, kuras studentiem kurss paredzēts (vairākām vienāds) un/vai  

1.8.3. studiju forma (pilna vai nepilna laika studijas), bet  

1.8.4. viss pārējais ir identisks (KP skaits, saturs utt.), tad pietiek ar vienu pieteikumu.  

1.9. Ja kursu studē vairākus semestrus, tad katrai kursa daļai jāsagatavo atsevišķs pieteikums, kurā 

norādīts tikai tas KP apjoms, kuru izpilda attiecīgajā semestrī. Tas nozīmē arī to, ka diploma 

pielikumā par konkrēto studiju kursu parādīsies tik ierakstu, cik pieteikumu ir (jeb cik semestrus 

to studē). Piem., Augkopība I, Augkopība II utt. ar katrai daļai atbilstošajiem KP un vērtējumu. 

2. Veidlapas sadaļas 

2.1. Studiju kursa nosaukums (latviski un angliski) 

Studiju kursu nosaukumu veidošanā jāievēro šajā nolikumā formulētās prasības. 

Ja ir vairāki studiju kursi ar vienādu nosaukumu dažādām studiju programmām, tad precizē, piemēram, 

Makroekonomika ekonomikas akadēmiskās (bakalaura) programmas studentiem [ekon.B.] vai [ekon.M.], 
liekot šo informāciju, [piem., studiju programmas nosaukuma saīsinājumu vai norādi “visām LF studiju 

programmām utt.], kvadrātiekavās. Tāpat [kvadrātiekavās] var norādīt arī citu papildinformāciju, piem., 

[kursa darbs, prakse, nepilna l., semestris, kurā kursa studijas paredzētas u.tml.]. Drukājot diploma 

pielikumus, kvadrātiekavās norādītais netiks drukāts, bet ir nepieciešams dekanātu lietvedēm, lai lielajā 

studiju kursu klāstā (daudzi ar vienādiem vai līdzīgiem nosaukumiem) atrastu to, kurš paredzēts tieši tai 

studiju programmai, kuras studiju plānu tās sastāda. 

Ja kursu studē vairākus semestrus, tad katrai tā daļai ir jāaizpilda savs pieteikums, aiz nosaukuma ar 

romiešu cipariem, norādot kursa daļu, piem., Makroekonomika I, Makroekonomika II utt. 

Nosaukumu latviski lūdzu rakstīt tikai ar pirmo lielo burtu, bet parejos – mazos! 

Kursa nosaukumā angļu valodā visi galvenie vārdi rakstāmi ar lielo burtu, piem., Multivariate 

Biodata Analisys vai History of Art and Culture. 

Lūdzu, pārbaudiet vai studiju kursa nosaukums angliski atbilst latviskajam!!! Kopējot jau aizpildītus 

pieteikumus un pēc tam tajos mainot citam kursam atbilstošo informāciju, dažreiz tie nesakrīt. 

2.2. Studiju kursa līmenis (sarežģītības pakāpe) 

Kursa līmenis norāda studiju kursa sarežģītības pakāpi. Viens no kritērijiem ir studiju gads, kurā kursu 

paredzēts studēt, kā arī nepieciešamās priekšzināšanas augstskolas studiju kursos. Akadēmiskie 

(fundamentālie) studiju kursi iedalāmi 7 līmeņos, no kuriem: 

 1.-4. līmenis atbilst pamatstudijām; 

 5.-6. līmenis – maģistra studijām; 

 D līmenis doktora studijām; 

 T līmenis - tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei; 

 P līmenis - prakses un studiju kursi, kuri dod praktiskas iemaņas, ir profesionālās ievirzes studiju 

kursi. Piemēram, rokdarbi, adīšana, profesionālā svešvaloda u.c.  

Pirmā (1.) sarežģītības līmeņa studiju kursi galvenokārt ir 1. studiju gadā un tajos nav nepieciešamas 

citos augstskolā tajā pašā studiju programmā studētu kursu priekšzināšanas. Pirmā sarežģītības līmeņa 

studiju kursi var būt arī vēlākajos studiju gados. Augstāka sarežģītības līmeņa studiju kursi jau balstās uz 

priekšzināšanām augstskolā tajā pašā studiju programmā studētajos kursos, kuru kods un nosaukums arī 

jānorāda pieteikumā, tam paredzētajā vietā (priekšzināšanas). 

Lai pēc iespējas precīzāk norādītu kursa sarežģītības līmeni, jāsaskaņo: 

 tas vai nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūstamas tajā pašā programmā, kurā iekļauts arī kurss, 

kuram gatavo pieteikumu. Ja priekšzināšanas nav nepieciešamas, tad sarežģītības līmenis ir 1; 

 cik daudz priekšzināšanu nepieciešams (tiek norādīti to studiju kursu kodi un nosaukumi, kuriem 

jābūt studētiem iepriekš). Jo vairāk priekšzināšanu nepieciešams, jo augstāka sarežģītības pakāpe; 
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 ar semestri, kurā kursu studē. Studiju pirmajos semestros parasti ir kursi, kuriem nav 

nepieciešamas priekšzināšanas vai nepieciešams nedaudz priekšzināšanu. Sarežģītības līmenis 

parasti ir 1 vai 2; 

 tuvojoties studiju noslēgumam, kursu sarežģītības pakāpe ir 3 vai 4. 

Kursa sarežģītības pakāpe var atšķirties kursiem, no kuriem viens ir pamatkurss, bet otrs – profilkurss, 

kā arī līdzīgam studiju kursam dažādu studiju programmu studentiem. Piem., kursa “Lauksaimnieciskā 

ražošana” Lauksaimniecības bakalaura studiju programmas studentiem sarežģītības pakāpe varētu būt 

augstāka, nekā līdzīga nosaukuma kursam, piem., “Ekonomikas” bakalaura studiju programmas 

studentiem. 

 

Jautājums: “Cilvēka aizsardzību” apgūst gan 1., gan 2. un arī 3. un 4. kursā, ja mēs rakstām 

1. sarežģītības pakāpi, tad jau priekšzināšanu ailē mums nav ko rakstīt, vai tā drīkst?  

Atbilde: Jā, ja priekšzināšanas kādā/kādos no šīs studiju programmas studiju plānā esošajiem studiju 

kursiem nav nepieciešamas studiju kursa “Cilvēka aizsardzība” sekmīgām studijām. 

2.3. Apjoms (KP) 

Norādīt studiju kursa apjomu kredītpunktos. 1 KP atbilst studenta 40 stundu studiju darba apjomam jeb 

vienai studiju darba nedēļai (kontaktstundas un studenta patstāvīgās studijas atbilstoši kursa sekmīgu 

studiju nosacījumiem). 

Ja studiju kursam ir vairākas daļas (studē vairākus semestrus), tad summējot atsevišķo daļu KP, 

jāiegūst kopējais kursa apjoms KP apjoms, kas norādīts studiju plānā. 

2.4. BOVA 

Ieklikšķina ar peles kursoru, ja kurss sagatavots un tā studijas paredzētas BOVA augstskolu sadarbības 

tīkla ietvaros. Šiem pieteikumiem atšķiras parakstu daļā norādāmā informācija. 

2.5. Zinātnes nozare / apakšnozare 

Zinātnes nozares nosaukuma saīsinājums ir studiju kursa koda sastāvdaļa, tāpēc, kursam norādītās 

zinātnes nozares maiņa ir būtiskas izmaiņas no kursu reģistra viedokļa un šādas izmaiņas nepieciešams 

reģistrēt kā kursu ar jaunu kodu. 

Norādīt studiju kursam atbilstošo nozari un apakšnozari atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes 

apstiprinātajam zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstam (LZP 1999. gada 16. novembra lēmums 

Nr. 9-3-1 ar vēlākiem grozījumiem). Starpnozaru studiju kursiem uzrādīt to zinātnes nozari, kurai ir 

lielāks īpatsvars. Būs tādi studiju kursi, kuriem grūti norādīt apakšnozari (Pētījumu metodoloģija, Civilā 

un darba aizsardzība u.c.). Šajos izņēmuma gadījumos ir iespēja izmantot nozares apzīmējumu “cita”. 

Zinātnes apakšnozare jānorāda arī tāpēc, ka datu bāzē ir izveidots filtrs atlasei pēc apakšnozares. 

Nozare norāda kursa satura atbilstību kādai zinātnes nozarei, nevis atbilstību studiju programmas 

zinātnes nozarei, kurā šo kursu studē. Citiem vārdiem, pieteikumā jānorāda tā zinātnes nozare un 

apakšnozare, kurai atbilst studiju kursa saturs/galvenais saturs, neatkarīgi no tā, kuras fakultātes 

studentiem tas paredzēts. Zinātnes nozare/apakšnozare vienlaikus norāda arī to, kura fakultāte atbild par 

šo studiju kursu, jo katra fakultāte ir atbildīga par noteiktām zinātņu nozarēm un apakšnozarēm (LLU 

Senāta 08.05.2013. lēmums Nr. 8-14 „Par zinātņu nozaru un apakšnozaru (jomu) piesaisti studiju kursu 

apstiprināšanai”). 

No zinātņu nozaru sarakstiem jāizvēlas tikai viena – tā, kura visvairāk atbilst studiju kursu saturam! 

Lūdzu norādīt tikai vienu apakšnozari (LLU IS atšķirībā no pieteikuma veidlapas, iespējams ievadīt 

tikai vienu apakšnozari! Norādiet precīzu un esošu apakšnozares nosaukumu! 

2.6. Apjoms (auditoriju nodarbību stundās) 

1 KP atbilst studenta 40 stundu studiju darba apjomam jeb vienai studiju darba nedēļai. Auditoriju 

nodarbību apjoms 1 kredītpunktā ir 16-24 stundas (nepilna laika studijās mazāk), pārējais studiju darbs ir 

studenta patstāvīgās studijas atbilstoši kursa sekmīgu studiju nosacījumiem. 

Šajā sadaļā ieraksta auditoriju nodarbību kopējo stundu skaitu, norādot to sadalījumu. Norādāmo 

stundu skaits jāsaskaņo ar kursam atvēlēto KP skaitu (1 KP=16 h auditoriju nodarbību). Ja nav norādīti 
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apjomi stundās, tad acīmredzot auditoriju nodarbības nav paredzētas. Ja kursa studijas notiek individuāli, 

tad tas jāapraksta sadaļā "Prasības KP iegūšanai". 

2.7. Studiju daļas piezīmes 

AIZPILDA PILĪ!!! 

Pieteikuma saņemšanas datumi (drukāti, e-pastā). 

Studiju centra vadītājas vietnieka paraksts un datums – pieteikums nosūtīts reģistrēšanai LLU IS kursu 

reģistrā vai arī reģistrēšana atteikta. 

Reģistra kods, datums un par studiju kursu reģistra operatora paraksts – informācija reģistrēta sistēmā. 

2.8. Kursa autors / autori 

Norādīt autora vai autoru, ja ir vairāki, vārdu un uzvārdu, struktūrvienību un akadēmisko amatu, tā, lai 

veidojas teikums, piem., Jānis Bērziņš, Ķīmijas katedras docents. Pirmajā ievades laukā ieraksta autora 

vārdu un uzvārdu, atbilstošajā (ir 2 atšķirīgi saraksti) struktūrvienību nosaukumu laukā no saraksta izvēlas 

katedras (centra, institūta) nosaukumu, bet nākamajā ievades laukā no saraksta izvēlas akadēmisko amatu 

atbilstošajā dzimtē. 

2.9. Kursa apstiprināšana 

2.9.1. LLU studiju kursiem/praksēm u.c. 

Apstiprināšanas datums tās katedras (centra, institūta) akadēmiskā personāla sēdē, kurā šis kurss 

izstrādāts. 

Katedras (centra, institūta) nosaukumu izvēlas no atbilstošā saraksta. Otrajā – neatbilstošajā sarakstā 

paliek tukšā rindiņa! 

Apstiprināšanas datums tās fakultātes Domē, kura atbildīga par zinātnes apakšnozari, kurai studiju 

kurss, prakse utt. atbilst (LLU Senāta 08.05.2013. lēmums Nr. 8-14 „Par zinātņu nozaru un apakšnozaru 

(jomu) piesaisti studiju kursu apstiprināšanai”). 

BOVA kursiem – BOVA rektoru valdē, atstājot tukšu (sarakstā izvēloties pirmo – tukšo rindiņu) 

fakultātes nosaukumu. 

Valodu centra un Sporta centra kursus apstiprina (pieteikumus dekāniem paredzētajā vietā paraksta) 

studiju prorektors.  

 

2.9.2. Citu augstskolu kursu reģistros esošiem studiju kursiem/praksēm u.c. 

Jānorāda augstskolas nosaukums un studiju kursa/prakses u.c. kods šīs augstskolas kursu reģistrā. 

2.10. Priekšzināšanas (kursu kodi un nosaukumi) 

Norādīt to studiju kursu kodu un nosaukumu (nominatīvā!), kuri šajā studiju programmā ir jāapgūst, lai 

sekmīgi studētu kursu, kuram raksta pieteikumu. Piem., Peda2051 Didaktika I, Peda2052 Didaktika II 

u.tml. 

Ja kursam ir vairākas daļas, tad nākamajām daļām priekšzināšanas parasti ir iepriekšējās, piem., kursa 

„Atkritumu saimniecība II” pieteikumā priekšzināšanās norādīts kurss VidZ5012 „Atkritumu 

saimniecība I”. 

Priekšzināšanās jānorāda tikai to studiju kursu kodi un nosaukumi, kuri apgūstami tajā pašā studiju 

programmā, kurā iekļauts pieteikumā aprakstītais kurss (piem., maģistra studiju programmā)! Bakalaura 

grāds un bakalaura līmeņa kursi ir priekšnoteikums, lai vispār varētu pretendēt studijām maģistra 

programmā un priekšzināšanās nav norādāmi!  

Priekšzināšanu ievades lauks jāatstāj tukšs, ja priekšzināšanas nav nepieciešamas! 

2.11. Kursa anotācija (latviski un angliski) 

Tildes datorvārdnīcas (2011) skaidrojums: "Anotācija - iespieddarba, cita dokumenta, to kopas vai 

atsevišķas daļas satura, zinātniskās un mākslinieciskās vērtības, adresējuma u.c. pazīmju īss 

raksturojums ..." 

Ne vairāk kā 600 rakstu zīmes (dažus piemērus skat. zemāk). 
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Ja kurss ir vairākus semestrus (tam ir vairākas daļas), tad anotācija visām daļām ir viena ar īsu norādi 

par kursa daļām, bet katras daļas konkrētais saturs ir redzams studiju kursa aprakstā – plānā (skat. 

2.13. punktu). 

Zināšanām, prasmēm un kompetencei - studiju rezultātiem, ko students iegūs pēc kursa studijām, ir 

atvēlēta atsevišķa sadaļa (2.12.), tāpēc tos nav nepieciešams iekļaut anotācijas tekstā. 

Anotācija noteikti nav vienkāršs galveno tematu savirknējums!!! Pierakstot “anotācijas” – tematu 

virknējuma sākumā “Kursā studenti apgūst…”, bet pārējo atstājot nemainītu, tas joprojām ir tikai tematu 

virknējums. Protams, ka ir vienkāršāk anotācijā uzskaitīt tematus (cik atļauj vieta) un viss, bet tā ir tikai 

studiju kursa viena daļa – saturs (tam atvēlēta arī veidlapas 2.13. sadaļa)! Vēl atliek gan mērķis, gan 

process (kā saturs tiek sniegts studentiem), kā orientēts kurss (praktiski, teorētiski), sabalansētība starp 

auditoriju nodarbībām un patstāvīgo darbu, kā arī citi kursa studiju aspekti. 

Lūdzu rūpīgi pārlasīt uzrakstīto vai no kursa pilnās programmas iekopēto tekstu! Bieža kļūda – ja 

kursa izvērstajā programmā anotācija ir garāka par atļauto (600 r.z.), tad veidlapā (rakstu zīmju skaita 

ierobežojumu dēļ) teikums apraujas pusvārdā. Daži anotāciju piemēri: 

Agrārā ekonomika ir nozares studiju kurss, kas balstās uz ekonomikas teorijas atziņām. Tā pēta 

ražošanas attiecības agrārās nozarēs un attīstības ekonomiskās likumsakarības tajās. Kursa apguve ļauj 

atklāt ekonomisko likumu darbības mehānismu, attīstības un ekonomiskās efektivitātes 

paaugstināšanas iespējas agrārās nozarēs. 

Kursa mērķis ir iemācīt apzināti lietot domāšanas likumus un formas, lai varētu paaugstināt domāšanas 

kultūru, attīstīt kritisku attieksmi pret savām un citu domām, prast atklāt loģiskas kļūdas, veikt 

pierādījumus un atspēkojumus, tādējādi padarot domāšanu par pilnīgāku īstenības izziņas sviru. 

Kursa mērķis ir padziļināti apgūt tirgus ekonomikas teorētiskos pamatprincipus un likumsakarības 

makroekonomikas līmenī, apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas, īpašu uzmanību pievēršot 

ekonomikas modeļiem, ilgtermiņa izaugsmes nosacījumiem, investīciju, fiskālai un monetārai politikai, 

Latvijas ekonomikas attīstības analīzei virzībā uz Eiropas Savienību. 

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu, kas jāievēro attiecībās ar 

cilvēkiem, gan personiskajā dzīvē, gan biznesa darījumos, lai uzvarētu konkurences cīņā darba tirgū, 

veiksmīgāk virzītos pa karjeras kāpnēm, īpaši akcentējot darba devēju un darba ņēmēju attiecību 

analīzi 

Studiju kursa mērķis ir padziļināt priekšstatu par uzņēmējdarbības ārējo vidi un par uzņēmumu kā 

sistēmu, kā arī iegūt papildus zināšanas par uzņēmuma darbības dažādiem aspektiem, t.sk. plānošanas 

un vadīšanas metodēm. Uzņēmējdarbības kursā ir apskatītas visas uzņēmuma dzīves cikla stadijas - 

sākot no biznesa uzsākšanas līdz biznesa pabeigšanas variantiem. 

Studenti iepazīstas ar bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku un augu valsts produktu ieguvi, 

pirmapstrādi, uzglabāšanu un pārstrādi. Iegūst vispārīgu priekšstatu par bioloģiskās lauksaimniecības 

produktu atšķirībām no konvencionālā saimniekošanā iegūtā, to ražošanu reglamentējošiem 

dokumentiem un iespējamo risku. 

2.12. Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (latviski un angliski) 

Studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetence), Learning Outcomes (knowledge, skills and 

competence). 

Teksta ierobežojums - līdz 1000 rakstu zīmēm. Lūdzu rūpīgi pārlasīt uzrakstīto vai no kursa izvērstās 

programmas iekopēto tekstu! Bieža kļūda – ja kursa izvērstajā programmā studiju rezultātu formulējumi 

pārsniedz 1000 rakstu zīmes, tad veidlapā (rakstu zīmju skaita ierobežojumu dēļ) teikums apraujas 

pusvārdā. 

2.13. Kursa apraksts-plāns 

Jānorāda lekcijām, semināriem, praktiskajiem un laboratorijas darbiem paredzētais kontaktnodarbību 

stundu skaits un kursā apskatāmo tēmu uzskaitījums pa nedēļām. (Semestra ilgums ir 16 nedēļas). 

Ja ir kursi (parasti maģistra un doktora studijās), kur programmas ir pieskaņotas konkrētā studenta 

izvēlētajai zinātniskā darba tēmai un unificēts apraksts pa nedēļām nav iespējams, tad: 
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1) šī īpatnība jāapraksta “prasībās KP iegūšanai”; 

2) bet aprakstā norāda to, kas ir kopīgs visiem (piem., grupas seminārs reizi trijās nedēļās, norādot tā 

mērķi u.tml.) 

Studiju noslēgumā pēdējais semestris parasti ir īsāks, tāpēc no 16 rindām varētu palikt dažas 

neaizpildītas. 

Tā kā pieteikuma veidlapa ir viena, tad pieteikuma veidlapās aprakstā par kursa darbiem/projektiem 

vai studiju projektiem; praksēm; studiju nobeiguma darbiem un valsts eksāmeniem rakstītais varētu nebūt 

apraksts-plāns pa nedēļām, bet, piem., kursa darba izpildes ieteicamās secības vai struktūras apraksts. 

Praksēm, piem., atbilstoši prakses nedēļu skaitam aizpildīts apraksts. 

2.14. Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prasībām KP iegūšanai jābūt pietiekoši izvērstām, lai studentam būtu skaidrs, ko studējot kursu, no 

viņa prasīs! Ieskaite semināros vai uzrakstīti kontroldarbi droši vien, ka nav vienīgā prasība sekmīga 

vērtējuma iegūšanai kursā? 

Kādi darbu veidi (kontroldarbi, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, semestra darbi, referāti u.c.) 

studentam jāizpilda, jānorāda, to īpatsvars kopējā vērtējumā. Kā nodarbību apmeklējums ietekmē gala 

vērtējumu? Akumulējošā novērtējuma iegūšanas nosacījumi u.c. Jānorāda kursa vai tā daļas noslēgumā 

paredzētais pārbaudījuma veids (ieskaite, ieskaite ar atzīmi, eksāmens). Daži piemēri, kā mācībspēki 

formulējuši KP iegūšanas prasības savos studiju kursos: 

1.piemērs: Jābūt iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Gala 

novērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbos, patstāvīgajos darbos un par nodarbību 

apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits - 48, t.sk. 

kontroldarbos - 30 p., patstāvīgajos darbos - 16 p un nodarbību apmeklējums - 2 p. Noslēdzot 

kursa studijas, punktus summē un visus studentus ranžē (sakārto) pēc katra iegūto punktu 

summas. Ranžētajai rindai piekārto 10 ballu skalas vērtējumus. 

2.piemērs: Patstāvīgais darbs: mājas grāmatvedības kārtošana privātājā mājturībā, tās rezultātu analīze 

un budžeta plānojums nākamajam periodam. Grupu darbs: lietišķs pētījums par privāto 

mājturību individuālo dzīvesveidu aktuālajām problēmām vai teorētisks pētījums par privāto 

mājturību dažādiem aspektiem zinātniskajā un lietišķajā vai daiļliteratūrā. Nobeigumā tests par 

teorētiskajā un praktiskajā kursā apskatītajām tēmām, lai iegūtu ieskaiti ar atzīmi. 

3.piemērs: Katrā semināra nodarbibā studenti vāc punktus par problēmuzdevumu risināšanu, sagatavo 

mājas darbus par attiecīgo tēmu; raksta kontroldarbus un galā kārto rakstisko eksāmenu. 

Studentiem regulāri jāseko līdz izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā un jāorjentējas 

pašreizējā ekonomiskajā situācijā. 

4.piemērs: - jāapmeklē vismaz 85% nodarbību 

- studentam patstāvīgi jāsagatavo un jānovada semināra nodarbība - iepriekš izvēlētai tēmai 

sagatavojot teorētisko pamatojumu, prezentāciju un izdales materiālus 

- sekmīgs vērtējums gala pārbaudījumā - testā 

5.piemērs: Studentu zināšanas tiek kontrolētas un novērtētas katru nedēļu, uzrakstot īsus kontroldarbus 

(10-15 min), par ko tiek uzkrāti punkti (augstākais novērtējums 2 punkti par kontroldarbu).  

Studentam ir jāuzraksta kursa darbs (maksimāli iegūstami 18 punkti). Savācot vismaz 30 

punktus, students tiek pielaists pie eksāmena kārtošanas. 

6.piemērs: Sagatavots un aizstāvēts saimnieciskais līgums - 10% (no kopējā vērtējuma); referāts - 10%; 

sagatavots un aizstāvēts biznesa plāns vai projekts - 30%; aktivitāte nodarbībās - 10%; 

rakstisks eksāmens - 40%. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā. Iespējams iegūt 

automātisko zināšanu novērtējumu gadījumā, ja visos kritērijos (līdz rakstiskajam eksāmenam) 

iegūtā atzīme ir 8 (ļoti labi) vai augstāka. 

2.15. Bibliogrāfija 

Bibliogrāfijai veidlapā ir ierobežots norādāmo avotu skaits!!! Pilns saraksts ir iekļauts kursa izvērstajā 

programmā. 
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Literatūras avotus sadaļās (mācību pamatliteratūra, papildliteratūra un periodika un citi informācijas 

avoti) norādīt, sakārtojot (ranžējot) pēc svarīguma. 

Lūdzu ievērot literatūras avotu bibliogrāfisko aprakstu noformēšanas prasības!!! Konsultācijas LLU 

FB Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā. 

Piemēram, pieteikumā sadaļā “periodika un citi informācijas avoti” nepareizi rakstīts: 

1) “Visi periodiskie izdevumi par augsnes zinātnes, laukkopības, augkopības un lopkopības 

jautājumiem”; 

2) “Periodikas raksti par kadastru” 

Komentārs: Diezin vai šāds ieraksts palīdz kādu periodisko izdevumu atrast? 

Literatūras avotu (krieviski) bibliogrāfiskie apraksti jāraksta izmantojot slāvu alfabēta burtus! 

Sarakstos drīkst būt arī INTERNET vietņu adreses, ja tur ir atrodami atbilstoši, kursa studijām 

izmantojami materiāli. 

2.16. Piezīmes 

Tiek norādīts, kurā studiju programmā (kurās studiju programmās) studiju kurss ir iekļauts, vai tas ir 

obligāts vai izvēles. Šeit norādāms arī tas, vai studiju kursu iespējams studēt arī citās valodās (norādīt 

kurās). Tāpat šajā vietā norāda to, vai kursu studē arī citas zinātņu nozares studenti. 

Lūdzu norādīt pareizus studiju programmu nosaukumus. Piem., PTF studiju programmas pareizais 

nosaukums ir “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”. LLU studiju programmas atrodamas 

http://www.llu.lv/studiju-programmas.  

2.17. Pieteikuma parakstīšana 

2.17.1. LLU studiju kursiem/praksēm u.c. 

Pēc studiju kursa apstiprināšanas katedras (institūta, centra) sēdē (tajā struktūrvienībā, kurā kurss 

izstrādāts), pieteikumu paraksta šīs katedras (centra) vadītājs (institūta direktors). 

Studiju kursu apstiprina (pieteikumu paraksta) tās fakultātes dekāns/e, kura atbildīga par zinātnes 

nozari/apakšnozari (jomu), atbilstoši LLU Senāta 08.05.2013. lēmumam Nr. 8-14 „Par zinātņu nozaru un 

apakšnozaru (jomu) piesaisti studiju kursu apstiprināšanai”. Ja kāda katedra (institūts, centrs) vēlēsies 

piedāvāt kursu zinātnes nozarē/apakšnozarē, kas ir citas fakultātes pārziņā, studiju kursa pieteikums būs 

jāparaksta šīs fakultātes dekānam. Iespējama situācija, ka piedāvātais kurss netiek apstiprināts, jo 

atbildīgās fakultātes katedra (institūts) arī var piedāvāt šādu kursu un nav nepieciešamības apstiprināt 

jaunu. 

Valodu centra un Sporta centra studiju kursu pieteikumus apstiprina (pieteikumus dekāniem 

paredzētajā vietā paraksta) STUDIJU PROREKTORS. Fakultāšu nosaukumu sarakstā izvēlas (atstāj) 

pirmo tukšo rindiņu, bet no amatu saraksta izvēlas “studiju prorektors”. BOVA kursiem – fakultātes 

sadaļā paraksta BOVA projekta vadītājs/koordinators LLU. 

 

2.17.2. Citu augstskolu kursu reģistros esošiem studiju kursiem/praksēm u.c. 

Pieteikumu paraksta to sagatavojušās katedras (centra) vadītājs (institūta direktors) un tās fakultātes 

dekāns, kas atbild par studiju programmu, kurā iekļauts kurss/prakse u.c. 

Jautājums: Veidlapā parakstu daļu nav iespējams aizpildīt Word programmā! Vai tur ir jāraksta ar roku? 

Atbilde: Jā. Pieteikuma parakstu daļā (paraksts, atšifrējums, datums) tiek rakstīts ar pildspalvu! 

3. Dažas īpatnības veidlapu aizpildīšanā  

praksēm, kursa darbiem/projektiem, studiju nobeiguma darbiem, valsts eksāmeniem 

Tam, kam atsevišķā rindiņā jāparādās diploma pielikumā (studiju kursi, prakses, kursa darbi un 

projekti, valsts eksāmeni studiju noslēguma darbi – bakalaura un maģistra darbi, kvalifikācijas un 

diplomdarbi vai projekti utt.), jāraksta pieteikums, iekļaušanai LLU IS studiju kursu reģistrā! 

Studiju noslēguma darbiem kursa nosaukuma laukā drīkst būt rakstīts vispārīgais nosaukums, piem., 

„Bakalaura darbs”, jo katra studenta individuālais darba temats (latviski un angliski) tiek apstiprināts ar 

rīkojumu un norādīts diploma pielikumā. 

http://www.llu.lv/studiju-programmas
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Kvadrātiekavās aiz kursa nosaukuma, ja nepieciešams, tad kopā ar studiju programmas nosaukuma 

saīsinājumu, norāda [k.d.], [k.p.], [prakse] u.tml. 

3.1. Prakses 

Sarežģītības līmenis praksēm ir “P”!!! Pieteikuma veidlapā aizpildot apraksta-plāna sadaļu, praksei 

aizpilda tik rindas, cik nedēļas prakse ilgst, īsi norādot tematiku. 

3.2. Kursa darbi/projekti 

Rakstot atsevišķu pieteikumu kursa darbam/projektam, kursa darba KP atrēķina no tā kursa KP, kurā 

kursa darbs iekļauts, lai summējot iegūtu sākotnējo (to, kas norādīts studiju plānā)!  

Pieteikuma veidlapā aizpildot apraksta - plāna sadaļu kursa darbam, kuru izstrādā visu semestri, var 

aizpildīt visas 16 rindiņas, īsi aprakstot šī darba dažādu sadaļu vai tēmu izpildes ieteicamo secību. 

Iespējams arī citāds apraksts. Piemēram, semestra gaitā, katra trešā praktiskā nodarbība atvēlēta grupas 

konsultācijām par kursa darbu. Tad tieši šajās nedēļās pieteikumā arī norāda īsu aprakstu. 

3.3. Studiju nobeiguma darbi, valsts eksāmeni 

Norāda to informāciju, kas attiecas uz nobeiguma darbu izstrādāšanu, valsts eksāmena kārtošanu. 

4. Papildinformācija 

4.1. To, kā studiju kursu pieteikumus noformējuši citi LLU mācībspēki, var redzēt izmantojot LLU IS 

publisko pieeju.  

4.2. LLU IS datu bāzi ir iespējams papildināt, papildus ievadot mācībspēkus (piem., vieslektorus), 

papildus ievadot izvēles studiju kursus, kuri studēti citās augstskolās. 

4.3. Studiju kursa autors (autori) un mācībspēks (mācībspēki), kas vada studiju kursu var atšķirties. 

4.4. No jauna reģistrējamo studiju kursu kodi. Mācībspēkam un katedras vadītājam (institūta 

direktoram) par tiem vairs galva NAV jālauza! Studiju kursa kods izveidojas, ievadot informāciju 

LLU IS studiju kursu reģistrā. Kods veidojas no zinātnes nozares nosaukuma saīsinājuma, kursa 

sarežģītības līmeņa (1-4, 5-6, D, T, P) un trīsciparu skaitļa (kursa kārtas numura reģistrēšanas 

secībā). 

4.5. Pārbaudei un reģistrēšanai ir jāiesniedz elektroniskais eksemplārs (e-pastā) un tikai viens kursa 

pieteikuma drukātais eksemplārs! Ja vienlaikus tiek iesniegti vairāku kursu pieteikumi, lūdzu, 

pārliecinieties, ka e-pastā un drukāti nosūtīto kursu pieteikumu skaits un saraksts savstarpēji 

atbilst! Pārliecinieties, ka nosūtīti abi pieteikuma eksemplāri – gan e-pastā, gan drukātais, jo 

pārbaudes sākas tikai pēc abu eksemplāru saņemšanas! 

5. Kāpēc bija un ir tik daudz komentāru un prasību? 

5.1. Lai korekti noformētu pieteikumus un tajos būtu visa reģistram nepieciešamā informācija un 

iespēja drukāt kvalitatīvus diploma pielikumus; 

5.2. Lai motivētajiem studentiem, kuri ielūkosies kursu reģistrā ar mērķi saprast, ko kursā no manis 

prasīs, kas man būs jāstudē, kādi darbi jāizstrādā utt., būtu iespēja to visu uzzināt jau pirms 

sākušās kursa studijas; 

5.3. Svarīgi tas ir arī iepazīstoties ar brīvās izvēles kursiem, pirms pieteikties to studijām; 

5.4. Lai nebūtu jākaunas par nekvalitatīvi aizpildītiem pieteikumiem, jo izmantojot publisko pieeju, 

jebkuram interesentam ir iespēja aplūkot studiju kursu aprakstus, t.sk., arī studiju virzienu 

akreditācijas komisiju ekspertiem. 


