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Par Kursa, bakalaura un maģistra darbu elektronisko versiju iesniegšanas, uzglabāšanas un 

pieejas kārtība Latvijas Kultūras akadēmijā 

 

Apstiprināt Kursa, bakalaura un maģistra darbu elektronisko versiju iesniegšanas, 

uzglabāšanas un pieejas kārtību Latvijas Kultūras akadēmijā. 

 

Pielikumā : Kursa, bakalaura un maģistra darbu elektronisko versiju iesniegšanas, 

uzglabāšanas un pieejas kārtība Latvijas Kultūras akadēmijā (2 lpp.). 
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Kursa, bakalaura un maģistra darbu elektronisko versiju iesniegšanas, uzglabāšanas un 

pieejas kārtība Latvijas Kultūras akadēmijā 

Apstiprināta ar 08.05.2020. LKA prorektora akadēmiskajā darbā rīkojumu Nr.__ 

1. Studējošo kursa, bakalaura un maģistra darbu elektronisko versiju iesniegšanas, 

uzglabāšanas un pieejas kārtība Latvijas Kultūras akadēmijā (turpmāk tekstā – LKA) 

nosaka vienotus iesniegšanas, uzglabāšanas un pieejas noteikumus visiem LKA studiju 

darbiem, kuri saskaņā ar atbilstošajiem nolikumiem un noteikumiem par kursa darbiem, 

jaunrades darbiem un studiju programmu gala pārbaudījumiem jāiesniedz un jāuzglabā 

elektroniskā formā. 

2. Kursa, bakalaura un maģistra darbu augšupielādēšanas termiņi atbilst katrā studiju gadā ar 

LKA rīkojumu noteiktajam darbu nodošanas termiņam. Izņēmuma gadījumā, saskaņojot ar 

LKA Studiju departamentu, darbu var augšupielādēt citā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) 

darba dienas pirms tā aizstāvēšanas datuma. 

I Kursa darbi 

3. Kursa darbu augšupielādes iespēja tiek nodrošināta studējošā profilā vietnē e-

studijas.lka.edu.lv (turpmāk tekstā e-studijas) e-kursā ar nosaukumu Kursa darbs.  

4. Augšupielādējot kursa darbu e-studijās, studējošais sniedz sekojošu informāciju kursa 

darba augšupielādes formā:  

4.1. studenta vārds, uzvārds; 

4.2. pilnais darba nosaukums; 

4.3. kursa darba anotācija. 

5. Kursa darba datnes nosaukumu studentam jāveido pēc dotā parauga. 

6. Kursa darbs tiek augšupielādēts kā viens dokuments PDF (Portable Document Format) un 

Word formātos.  

7. Studējošajam atļauts augšupielādēt darbu vairākas reizes, bet saglabāta tiek tikai pēdējā 

augšupielādētā darba versija. 

8. Pēc kursa darba augšupielādes studējošais elektroniski apstiprina automātiski sagatavoto 

apliecinājumu, ka darbs izstrādāts patstāvīgi un atbilstoši prasībām par akadēmisko 

godīgumu studiju procesā. Dokumentārā lapa jāpievieno darba augšupielādes formai. 

Elektroniski apstiprināts apliecinājums tiek saglabāts e-studijās. 

9. Darba vadītājs e-studiju vietnē saskaņo iesniegto darbu, atzīmējot “Kursa darbs 

rekomendēts aizstāvēšanai” vai “Kursa darbs nav rekomendēts aizstāvēšanai”. Studiju 

daļas lietvedis var darbu pieņemt un reģistrēt tikai pēc tam, kad darba vadītājs izdarījis 

atbilstošo atzīmi. 

II Noslēguma darbi 

10. Noslēguma darbu – bakalaura un maģistra darbu un jaunrades darbu teorētisko 

pamatojumu – augšupielādes iespēja tiek nodrošināta studējošā profilā LKA informatīvajā 

sistēmā (turpmāk tekstā – LAIS). Šis e-pakalpojums tiek aktivizēts pirms 

priekšaizstāvēšanas un slēgts līdz ar noslēguma darba drukātā eksemplāra iesniegšanu 

Studiju daļā ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms ieplānotās darba aizstāvēšanas. 

11. Pēc noslēguma darba augšupielādes studējošais elektroniski apstiprina automātiski 

sagatavoto apliecinājumu, ka darbs izstrādāts patstāvīgi un atbilstoši prasībām par 

akadēmisko godīgumu studiju procesā un ka darba elektroniskā versija atbilst darbam 



 

 

papīra formātā. Dokumentārā lapa jāpievieno darba augšupielādes formai. Elektroniski 

apstiprināts apliecinājums tiek saglabāts LAIS. 

12. Augšupielādējot noslēguma darbu, t. i., bakalaura vai maģistra darbu, LAIS sistēmā, 

studējošais apstiprina sniegto informāciju noslēguma darba augšupielādes formā, kas ietver 

sekojošu informāciju, kā arī pievieno darba anotāciju latviešu valodā un angļu valodā un 

atslēgvārdus. 

12.1. Noslēguma darba veids; 

12.2. darba temats latviski; 

12.3. darba temats angliski; 

12.4. darba vadītājs vai vadītāji (vārds, uzvārds, akadēmiskais amats); 

12.5. faila nosaukums; 

12.6. anotācija 

12.6.1. latviešu valodā; 

12.6.2. angļu valodā; 

12.7. atslēgvārdi. 

13. Studējošajam atļauts augšupielādēt darbu vairākas reizes, bet saglabāta tiek tikai pēdējā 

augšupielādētā noslēguma darba versija. 

14. Darba vadītājs elektroniski saskaņo iesniegto darbu. Studiju daļas lietvedis var darbu 

pieņemt un reģistrēt tikai pēc tam, kad darba vadītājs to apstiprina. 

15. Noslēguma darbs tiek augšupielādēts kā viens dokuments PDF (Portable Document 

Format) formātā.  

16. Noslēguma darba datnes nosaukumu studentam jāveido pēc augšupielādes formā dotā 

parauga. 

17. Pēc augšupielādes noslēguma darba pilna elektroniskā versija LAIS ir pieejama darba 

autoram, darba vadītājam, darba recenzentam un LKA lietvedim, kurš Vienotajā 

datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā veic teksta sakritību pārbaudi. 

18. Pēc darba sekmīgas aizstāvēšanas 30 kalendāro dienu laikā tā pilna elektroniskā versija 

tiek arhivēta un ir pieejama visiem LKA autorizētiem lietotājiem.  

19. Aizstāvētā noslēguma darba nosaukums latviešu un angļu valodās, kā arī darba 

vadītāja/vadītāju vārds un uzvārds automātiski tiek fiksēts studējošā Studiju kartē LAIS 

uzreiz pēc tam, kad Studiju departamenta lietvedis apstiprinājis elektroniskā noslēguma 

darba atbilstību darba tekstam papīra formātā. Noslēguma darba recenzenta vārdu un 

uzvārdu LAIS ievada lietvedis. 

20. No sekmīgi aizstāvētajiem darbiem LKA bibliotēka veido Noslēguma darbu 

bibliogrāfisko datu bāzi IS ALEPH sistēmā, nodrošinot bibliogrāfisko aprakstīšanu un 

klasificēšanu. 

21. Ja studējošais ir devis atļauju, noslēguma darba pilna drukātā versija LKA bibliotēkā ir 

pieejama visiem studējošajiem. Ja atļauja nav dota, LKA bibliotēkā pieejami tikai 

noslēguma darba metadati un anotācijas. Atļauju vai liegumu studējošais norāda Studiju 

departamenta lietvedim, kas atzīmē to tam paredzētājā laukā pie noslēguma darba 

apstiprināšanas LAIS sistēmā. 

 


