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Pielikums Senāta 09.04.2014. 

 lēmumam Nr. 8 - 65 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Studiju noslēguma pārbaudījumu (SNP) studijās organizē kā studiju noslēguma darbu (SND), t.i., 

kvalifikācijas darba, diplomdarba, diplomprojekta, bakalaura darba vai maģistra darba aizstāvēšanu 

un valsts eksāmenu (VE) atbilstoši attiecīgās studiju programmas prasībām. 

1.2. Nolikums ietver normas par studiju noslēguma pārbaudījumu komisiju (turpmāk – komisija) 

izveidi, SND priekšaizstāvēšanu, recenzēšanu un SNP kārtošanu, vērtēšanu, kā arī grāda un/vai 

kvalifikācijas piešķiršanu. 

1.3. Komisija darbojas studiju plānā paredzētajā laikā un atbilstoši fakultātes dekāna apstiprinātajam 

grafikam, kas komisijas locekļiem un studējošajiem jāpaziņo ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 

komisijas pirmās sēdes. 

1.4. SND vada fakultātes mācībspēks vai nozares pārstāvis ar studiju līmenim un programmai atbilstošu 

kvalifikāciju. 

1.5. SND izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtību nosaka fakultātes Dome, balstoties uz šo Nolikumu. 

1.6. Studiju noslēguma darba priekšaizstāvēšana un aizstāvēšana notiek klātienē. Izņēmuma gadījumos 

gan priekšaizstāvēšana, gan aizstāvēšana var notikt arī neklātienē, piemēram, videokonferences 

veidā, lai būtu iespējama diskusija ar pretendentu reālā laika režīmā. Tehniskās iespējas nodrošina 

katedra/institūts, kurā notiek priekšaizstāvēšana. 

2. Komisijas izveide 

2.1. SNP vērtēšanai veido šādas komisijas septiņu personu sastāvā: 

2.1.1. valsts noslēguma pārbaudījumu komisija (VNPK, pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmās), kurā iekļauj priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un 

locekļus; priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas locekļiem ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji; 

2.1.2. valsts pārbaudījumu komisija (VPK, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura/maģistra studiju programmās, kurā iekļauj 

priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un locekļus; priekšsēdētājs un vismaz puse no 

komisijas locekļiem ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji; 

2.1.3. valsts eksāmena komisija (VEK, akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmās), 

kurā iekļauj priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un locekļus; 

2.1.4. maģistra eksāmena komisija (MEK, akadēmiskās maģistra studiju programmās), kuras 

sastāvu veido no specializācijas/nozares vadošajiem zinātniekiem, LLU un citu Latvijas 

Republikas augstskolu mācībspēkiem un pētniecības institūtu darbiniekiem. Maģistra 

eksāmenu komisijas sastāvā ieteicams iekļaut vismaz vienu Latvijas Zinātnes padomes 

apstiprinātu ekspertu attiecīgajā zinātnes nozarē un nozares profesionālo organizāciju vai 

darba devēju pārstāvi, kura pamatdarbavieta nav LLU. 

2.2. Priekšlikumus komisijas sastāvam sagatavo studiju programmas direktors un iesniedz izskatīšanai 

fakultātes domes sēdē. Studiju programmas direktoram ir tiesības ieteikt atšķirīgus komisiju 

sastāvus atsevišķām apakšprogrammām vai specializācijas virzieniem studiju programmas 

ietvaros. 

2.3. Komisijas sastāvu apstiprina vienam studiju gadam ar rektora rīkojumu, kuru sagatavo Studiju 

centrā saskaņā ar fakultātes domes sēdes protokola izrakstu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 

komisijas darba uzsākšanas. 
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2.4. Ar fakultātes dekāna rīkojumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms komisijas darba uzsākšanas 

apstiprina tās tehnisko(-os) sekretāru (-us), kas atbild par dokumentu sagatavošanu komisijas 

sēdēm un protokolu noformēšanu. 

3. SND priekšaizstāvēšana 

3.1. Studējošie priekšaizstāvēšanai iesniedz neiesietu SND manuskriptu. 

3.2. Priekšaizstāvēšana notiek katedras/institūta priekšaizstāvēšanas sēdē, kas notiek ne vēlāk kā trīs 

nedēļas pirms studiju noslēguma pārbaudījuma. Priekšaizstāvēšanas sēdes var būt vairākas, un 

katedra/institūts organizē studējošo pieteikšanos konkrētām sēdēm. 

3.3. SND priekšaizstāvēšanas procedūru, kā arī rīcību nesekmīgas priekšaizstāvēšanas gadījumā 
apstiprina fakultātes Dome, pēc katedras/institūta ieteikuma, kurā SND aizstāvēts. 

3.4. Katedras/institūta priekšaizstāvēšanas sēdē var lemt par tiesībām studiju noslēguma pārbaudījumu 

kārtot studējošajiem, kuri noteiktajā termiņā nav iesnieguši SND, par savu lēmumu informējot 

fakultātes dekānu. 

3.5. Pēc sekmīgas priekšaizstāvēšanas, ievērojot sēdē izteiktos ierosinājumus un aizrādījumus, 

studējošais pilnveido SND un fakultātes noteiktajā termiņā un kārtībā iesietu iesniedz aizstāvēšanai 

VNPK, VPK, VEK, MEK tehniskajam sekretāram, kurš pārbauda administratīvo atbilstību. 

3.6. Priekšaizstāvēšanas procedūra ir jāievēro arī pēc eksmatrikulācijas atjaunotiem studējošiem. 

3.7. Atbildīgais par priekšaizstāvēšanas organizēšanu, saskaņā ar fakultātē noteikto kārtību, sniedz 

informāciju studējošā fakultātes dekanāta lietvedei par studējošajiem, kas sekmīgi 

priekšaizstāvējuši savu SND un iekļaujami dekāna rīkojumā par atļauju kārtot SNP. 

 

4. Studiju noslēguma darba iesniegšana komisijā un recenzēšana 

4.1. Sekmīgi priekšaizstāvētu un pilnveidotu SND: 

4.1.1. iesietu drukāto kopiju studējošais iesniedz VNPK, VPK vai VEK tehniskajam sekretāram 

ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms tā aizstāvēšanas sēdes datuma.; 

4.1.2. iesietu maģistra darbu divos eksemplāros maģistra grāda pretendents iesniedz attiecīgās 

fakultātes MEK tehniskajam sekretāram ne vēlāk kā 12 darba dienas pirms tā aizstāvēšanas 

sēdes datuma; 

4.1.3. elektronisko kopiju, atbilstoši 4.4. punktā minētajam studiju prorektora rīkojumam, 

studējošais un maģistra grāda pretendents augšupielādē LLU Informācijas sistēmā (LLU IS) 

izmantojot savu LLU IS lietotāja kontu. 

4.2. Recenzēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus nosaka fakultāte. 

4.3. Ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms komisijas darba sākuma, studējošajam ir tiesības iepazīties ar 

viņa SND recenziju. 

4.4. Prasību par SND iesniegšanu elektroniskā formā iekļauj katras fakultātes studiju noslēguma darbu 

izstrādāšanas prasībās/metodiskajos norādījumos. Kopējo kārtību SND iesniegšanai elektroniskā 
formātā apstiprina ar studiju prorektora rīkojumu. 

5. Studiju noslēguma pārbaudījumi 

5.1. Komisijas sēdes ir atklātas. SND aizstāvēšana var notikt kā LLU un tās filiālēs, tā arī uzņēmumos, 

iestādēs un organizācijās, kas ir ieinteresētas studējošā darba rezultātos un veiktajos pētījumos. 

5.2. SNP organizē reizi gadā saskaņā ar studiju plānu pēc studiju programmas izpildes. Studiju 

programmas izpildi (neskaitot SNP) un studējošā finansiālo saistību nokārtošanas ar LLU apliecina 

dekāna rīkojums par studējošo pielaišanu SNP. 

5.3. SNP kārtojami valsts valodā, izņemot LR normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, ja par to lēmusi 

fakultātes Dome. 



Ar Senāta 10.10.2018 lēmuma Nr. 9-163 grozījumiem 
 

4 

 

5.4. Kārtot SNP drīkst tie studējošie, kuri pielaisti tā kārtošanai, kā arī fakultātes noteiktajā termiņā 
iesnieguši dekanātā pases kopiju/identifikācijas kartes kopiju. 

5.5. Studējošo sarakstu, kuriem ir tiesības kārtot SNP, pēc katedras/institūta priekšaizstāvēšanas sēdes 

ieteikuma, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms komisijas darbības uzsākšanas, apstiprina fakultātes 

dekāns. Atbilstoši dekāna rīkojumā apstiprinātajam grafikam, studējošie pierakstās studiju 

noslēguma pārbaudījumu kārtošanai noteiktā dienā. Grafikā ir norādīts komisijas sēdes sākuma 

laiks. 

5.6. Tehniskie sekretāri komisijas sēdēm sagatavo šādus dokumentus: 

5.6.1. rektora rīkojuma kopiju par komisijas apstiprināšanu; 

5.6.2. dekāna rīkojumu kopijas par SND tematu, vadītāju un recenzentu apstiprināšanu; 

5.6.3. dekāna rīkojuma kopiju par tehniskā sekretariāta apstiprināšanu; 

5.6.4. dekāna rīkojumu kopijas par studējošo pielaišanu studiju noslēguma pārbaudījumiem; 

5.6.5. to normatīvo dokumentu kopijas, kuri reglamentē studiju procesu LLU un fakultātē; 

5.6.6. VE programmas/-u kopiju/-as; 

5.6.7. atbilstošas formas protokolus (LLU IS). 

5.7. Komisijas sēdē tehniskais sekretārs aizpilda atbilstošas formas protokolu. 

5.8. Pēc komisijas sēdes aizpildītus un parakstītus protokolus tehniskais sekretārs iesniedz Studiju 

centrā 3 (trīs) darba dienu laikā. 

5.9. VE, ja tāds paredzēts, notiek studiju plānā noteiktajā laikā un atbilstoši fakultātes dekāna 

apstiprinātajam grafikam. Studējošajam ir tiesības iepazīties ar fakultātes domē apstiprinātu VE 

programmu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms VE. 

5.10. Komisijas sēdes norise: 

5.10.1. komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās priekšsēdētājs un vismaz divas trešdaļas 

komisijas locekļu. Sēdes ilgumu plāno ne ilgāk kā sešas stundas. 

5.10.2. sēdes sākumā komisijas priekšsēdētājs iepazīstina ar tās sastāvu un tehnisko sekretāru, kā 
arī ar sēdes norises kārtību. 

5.10.3. SND aizstāvēšana: 

• studējošā ziņojums par SND (visiem studiju programmas studējošajiem vienādu ziņojuma 

ilgumu nosaka komisija); 

• atbildes uz komisijas locekļu un klātesošo jautājumiem; 

• recenzijas nolasīšana; 

• atbildes uz recenzenta jautājumiem; 

• diskusija par darba rezultātiem un veiktajiem pētījumiem; 

• lēmuma pieņemšana un paziņošana. 

5.10.4. Ja recenzenta vērtējums par SND ir negatīvs, bet studējošais un darba vadītājs recenzenta 

vērtējumam nepiekrīt, tad komisija izvērtē SND un lemj par gala vērtējumu. 

5.10.5. Valsts eksāmens: 

• VE kārto rakstveidā un/vai mutiski; 

• sākot VE, komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks iepazīstina ar komisijas sastāvu; 

• rakstiskā pārbaudījuma ilgums līdz trim stundām, bet mutiskā – līdz sešām stundām; 

• rakstiskajā pārbaudījumā VE norisi uzrauga komisijas locekļi; 

• studējošā rakstisko atbilžu vērtēšanai paredzamas divas darba dienas un tiek pieaicināti 
attiecīgo studiju kursu mācībspēki; 

• VE rezultātus apstiprina un paziņo trešajā darba dienā pēc rakstiskā pārbaudījuma; 

• mutiskajos pārbaudījumos komisijas locekļu jautājumus un studējošā atbildes protokolē’ 

• lēmumu par mutiskā VE vērtējumu pieņem un paziņo pārbaudījuma dienā. 
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5.10.6. SNP gaitu protokolē komisijas tehniskais sekretārs, protokolus paraksta komisijas 

priekšsēdētājs un komisijas locekļi, kuri piedalījušies sēdē. 

5.10.7. Komisijas priekšsēdētājs un/vai vietnieks fakultātes domei sniedz rakstisku pārskatu par 

komisijas darba rezultātiem un ieteikumiem studiju programmas pilnveidošanai. Fakultātes 

dome apspriež un analizē SND aizstāvēšanas rezultātus, un izstrādā priekšlikumus studiju 

programmas pilnveidošanai. Pārskatu iesniedz Studiju centrā ne vēlāk kā 10 darba dienas 

laikā pēc fakultātes domes sēdes. 

6. Vērtēšana 

6.1. Komisijas uzdevums ir vērtēt studējošā akadēmiskās zināšanas, profesionālo sagatavotību, radošās 

spējas un prasmes, un lemt par atbilstoša grāda un/vai kvalifikācijas piešķiršanu. 

6.2. SNP vērtējums: 

6.2.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmām un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmām 10 ballu skalā 
zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji); 

6.2.2. profesionālās un akadēmiskās maģistra studiju programmās ar aizstāvēts/neaizstāvēts vai 

10 ballu skalā; 

6.2.3. lemjot par SND aizstāvēšanas gala vērtējumu, komisija ņem vērā arī recenzenta rakstiskajā 
recenzijā norādīto SND vērtējumu; 

6.2.4. SND tiek izstrādāti un vērtēti individuāli. Ja SND izstrādāšanas prasībās ir paredzēts, ka to 

drīkst izstrādāt studējošo grupa, tad jābūt precīzi norādītam katra grupas dalībnieka 

ieguldījumam. Katra grupas dalībnieka ieguldīto darbu vērtē atsevišķi. 

6.3. Lēmumu par SNP vērtējumu, kā arī grāda un/vai kvalifikācijas piešķiršanu pieņem slēgtā komisijas 

sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso vismaz 

puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsu skaits "par" un "pret" ir vienāds, noteicošā ir 
priekšsēdētāja balss. 

6.4. Rīcība nesekmīga vērtējuma gadījumā: 

6.4.1. ja SND aizstāvēšanas vērtējums ir negatīvs, komisija lemj vai studējošajam ir tiesības 

atkārtoti aizstāvēt pārstrādātu to pašu SND vai arī jāizvēlas cits SND temats un darbs 

jāizstrādā no jauna; 

6.4.2. SND atkārtota aizstāvēšana iespējama pēc gada. Kārtošanas tiesības saglabājas 3 gadus. 

Pretendentu studijās atjauno vismaz 25 darba dienas pirms komisijas sēdes; 

6.4.3. ja VE vērtējums 10 ballu skalā ir zemāks par četrām ballēm, studējošajam ir tiesības to 

kārtot atkārtoti pēc gada; 

6.4.4. ja SNP vērtējums 10 ballu skalā ir zemāks par četrām ballēm, studējošais tiek atskaitīts par 

studiju līguma saistību nepildīšanu, nenokārtojis studiju noslēguma pārbaudījumus; 

6.4.5. piesakoties atkārtotai SNP kārtošanai, studējošajam jāmaksā LLU noteiktā maksa par to 

kredītpunktu apjomu, kāds ir paredzēts studiju plānā par noslēguma darbu pēdējā studiju 

semestrī; 

6.4.6. konstatējot, ka studējošais izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai SND ir plaģiāts, komisija 

lemj par studējošā atstādināšanu no SNP un ierosina atskaitīt studējošo par negodīgām 

studijām. SNP atkārtota kārtošana iespējama ne ātrāk kā pēc gada un SND jāizstrādā par 

citu tematu. 

6.5. Apelācijas kārtību par studiju noslēguma pārbaudījumiem reglamentē LLU Studiju nolikums. 

6.6. Komisijas darba pārskatu un protokolus glabāšanu reglamentē LLU Lietvedības nomenklatūra. 


