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APSTIPRINĀTS  

Rektora rīkojums Nr. 20/1.1-11/184  

PR0041-02, 17.11.2020. 

 

Biznesa un ekonomikas fakultātes  

attālināta noslēguma pārbaudījumu organizēšanas kārtība 

 

 

1. Noslēguma darba iesniegšana 

 

1.1. Studējošais noslēguma darbu un galvojumu par darba izpildi iesniedz elektroniski (nosūta, 

izmantojot e-pastu) zinātniskajam vadītājam divas darba dienas pirms noteiktā noslēguma darba 

nodošanas termiņa.  

1.2. Zinātniskais vadītājs nosūta studējošā noslēguma darbu kopā ar savu zinātniskā vadītāja atsauksmi 

(1.pielikums – Zinātniskā vadītāja atsauksme) attiecīgajam studiju programmas direktoram vienas 

darba dienas laikā. Elektroniski iesūtītie dokumenti ir derīgi bez paraksta. 

1.3. Studiju programmas direktors elektroniski nosūta akceptētu noslēguma darbu kopā ar zinātniskā 

darba vadītāja atsauksmi attiecīgajam studiju programmas administratoram. Elektroniski nosūtīts 

programmas direktora apstiprinājums noslēguma darba aizstāvēšanai derīgs bez paraksta. 

1.4. Studiju programmas administrators nosūta studējošajam e-pastu, ka noslēguma darbs ir pieņemts 

novērtēšanai, un saiti uz noslēguma darba izstrādāšanas procesa novērtējuma anketu. 

 

2. Noslēguma darba recenzēšana 

 

2.1. Studiju programmu administrators vienas darba dienas laikā pēc noslēguma darba pieņemšanas 

elektroniski nosūta studējošā noslēguma darbu recenzentam recenzijas sagatavošanai, norādot recenzijas 

iesniegšanas termiņu. 

2.2. Recenzents sagatavo recenziju (2.pielikums – Recenzija) un ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms 

aizstāvēšanas to nosūta elektroniski studiju programmas administratoram. Elektroniski iesūtītā 

recenzija ir derīga bez paraksta. 

2.3. Studiju programmas administrators nosūta uz e-pastu studējošajam un zinātniskā darba 

vadītājam recenziju (nenorādot vērtējumu) vienas darba dienas laikā no recenzijas saņemšanas brīža. 

 

3. Noslēguma darba publiskās aizstāvēšanas organizēšana 

 

3.1. Studiju programmas administrators ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms noslēguma darba 

aizstāvēšanas, noslēguma darbus un zinātniskā vadītāja atsauksmes, un komisijas darbam visus 

nepieciešamos dokumentus saglabā mākoņpakalpojuma vietnē Onedrive. Recenzijas studiju 

programmas administrators nosūta Valsts pārbaudījuma komisijas (VPK) sekretāram (turpmāk 

tekstā – Komisijas sekretārs) uz e-pastu. 

3.2. Studiju departamenta vadītāja piesaka informācijas tehnoloģiju nodaļai tiešsaistes licencētas 

platformas Zoom pieejas laiku (Grafiku), lai sagatavotu tiešsaistes pieeju attālinātai darbu aizstāvēšanai.
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3.3. Komisijas sekretārs saņem tiešsaistes platformas Zoom pieejas licenci, sagatavo tiešsaistes pieeju. 

Informāciju par to nosūta studiju programmas administratoram ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms 

noslēguma darba publiskās aizstāvēšanas.  

3.4. Komisijas sekretārs organizē aizstāvēšanās procesu Zoom platformā (pilda host funkcijas). 

3.5. Studiju programmas administrators nosūta tiešsaistes pieeju un noslēguma pārbaudījuma 

komisijas darba kārtību (3.pielikums – Valsts pārbaudījumu komisijas darba kārtība) studējošajiem, 

Valsts pārbaudījuma komisijai (turpmāk tekstā - Komisija) un studiju programmas direktoram. 

3.6. Studējošajam uz noslēguma darbu aizstāvēšanu ir jāpieslēdzas ar datoru (ar audio un video 

iespējām), jāsagatavo noslēguma darba aizstāvēšanas prezentācija un jākoplieto (screen sharing) tā 

komisijas locekļiem, uzsākot darba prezentāciju. 

3.7. Studiju programmas direktors seko līdzi noslēguma darbu aizstāvēšanai un pārliecinās par 

studējošo identitāti. 

4. Noslēguma darba publiskā aizstāvēšana 

 

4.1. Komisija strādā attālināti. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms noslēguma darba 

aizstāvēšanas nosūta katram Komisijas loceklim pieeju Komisijas dokumentu kopumam (noslēguma 

darbi, protokolu veidlapas). Katrs Komisijas loceklis pirms noslēguma darba publiskās aizstāvēšanas 

lejupielādē savā datorā nepieciešamos dokumentus. 

4.2. Komisijas sekretārs organizē attālināto noslēguma darba publisko aizstāvēšanas procedūru atbilstoši 

klātienē noteiktajai kārtībai. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā 30 minūtes pirms paredzētā noslēguma 

darbu aizstāvēšanas laika atver tiešsaistes platformas Zoom pieeju dalībniekiem. 

4.3. Komisijas loceklis saglabā savā datorā un aizpilda studējošā vērtējuma veidlapu (4.pielikums – 

VPK_noslēguma darba vērtējums).  

4.4. Kad notikusi visu paredzēto noslēguma darba aizstāvēšana, Komisijas sekretārs Zoom platformā 

izveido atsevišķu “break-out istabu” Komisijas locekļiem. 

4.5. Studējošo atzīmju apspriešana Komisijā notiek attālināti Komisijas locekļu “break-out istabā” 

klātienes aizstāvēšanai atbilstošā kārtībā.  

4.6. Komisijas priekšsēdētājs aizpilda studējošo atzīmes kopējā studējošo vērtējuma veidlapā 

(5.pielikums – VPK studējošo kopējais novērtējums) un saglabā to savā datorā vēlākai nosūtīšanai 

Komisijas sekretāram. 

4.7. Komisija apspriež aizstāvēšanas kopējos rezultātus, Komisijas sekretārs protokolē Komisijas 

kopējo viedokli (6.pielikums – VPK kopsavilkuma anketa). 

4.8. Komisijas sekretārs Zoom platformā atsauc visus noslēguma darbu publiskās aizstāvēšanas 

dalībniekus uz “sākotnējo istabu”. Komisijas priekšsēdētājs attālināti noslēdz Komisijas sēdi. 

4.9. Uzreiz pēc Komisijas sēdes noslēguma Komisijas locekļi elektroniski iesūta studējošā vērtējuma 

veidlapas (4.pielikums – VPK noslēguma darba vērtējums) Komisijas sekretāram. E-pastā iesūtītās 

vērtējuma veidlapas derīgas bez paraksta. 

4.10. Komisijas priekšsēdētājs aizpildīto kopējo studējošo vērtējuma veidlapu (5.pielikums – VPK 

studējošo kopējais novērtējums) elektroniski nosūta Komisijas sekretāram. E-pastā iesūtītais dokuments 

sākotnēji derīgs bez paraksta. 

4.11. Komisijas sekretārs aizpilda individuālos Komisijas protokolus (7.pielikums VPK protokols), 

Komisijas lēmumu (8.pielikums – VPK lēmums), saglabā tos un izdrukā vēlākai parakstīšanai.   

4.12. Komisijas sekretārs Komisijas dokumentus nodod studiju programmas administratoram. 

Studiju programmas administrators, pamatojoties uz šiem dokumentiem, sagatavo rīkojuma projektu 

par diplomu izsniegšanu. 
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4.13. Pēc rīkojuma par diplomu izsniegšanu parakstīšanas studiju programmas administrators 

sagatavo diplomus. 

4.14. Studiju programmas administrators uzaicina Komisijas priekšsēdētāju parakstīt izdrukātos 

Komisijas dokumentus (5.pielikums – VPK studējošo kopējais novērtējums, 7.pielikums – VPK protokols, 

8.pielikums – VPK lēmums)  un diplomus. 

4.15. Individuālie Komisijas protokoli, Komisijas lēmums un kopējā studējošo vērtējuma veidlapa ir 

derīgi ar Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas sekretāra parakstiem. 

 

5. Noslēguma darbu glabāšana 

 

5.1. Noslēguma darbi glabājas RISEBA Bibliotēkas elektroniskā vietnē. Tos vietnē ievieto Studiju 

programmas administrators. 

 

Sagatavoja: 

 

Kvalitātes vadītājs         M.Dubickis 

 

 


