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1. Nolikumā lietotie saīsinājumi un termini 

IEVF – RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 

KSM katedra – LKA Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra 

LAIS – LKA studiju sistēma 

LKA – Latvijas Kultūras akadēmija 

Metodiskie norādījumi – RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studiju un 

noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi. 

ORTUS – RTU studiju sistēma, kas nodrošina e-studiju vidi, karjeras sadaļu, virtuālu 

nodarbību un sesijas plānu sistēmu, zinātniskās darbības atbalsta sistēmu, informāciju 

darbiniekiem, normatīvo aktu bāzi, projektu vadības sistēmu. 

Programma – akadēmiskā bakalaura studiju programma “Radošās industrijas”. 

RTU – Rīgas Tehniskā universitāte. 

UIVI – RTU IEVF Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. 

ZPC – LKA Zinātniskās pētniecības centrs
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2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Programmas studējošais līdzās citiem studiju elementiem un pārbaudījumiem izstrādā 

un aizstāv dažādus studiju darbus – referātus, projektus un citus individuālus vai grupās 

sagatavotus darbus, kursa darbu un bakalaura darbu. Šie darbi studiju programmā ir 

iekļauti ar mērķi, lai studējošie atbilstoši tās saturam iegūtu prasmes un iemaņas 

teorētisko zināšanu sistematizēšanā, informācijas analīzē un praktiskā lietošanā, kā arī 

akadēmiskajā rakstīšanā. 

2.2. 3. (trešajā) semestrī, studiju kursa “Pētniecības metodes un akadēmiskā rakstīšana” 

ietvaros studējošais apgūst problēmas analīzes un strukturēšanas, dažādu datu ieguves 

un analīzes metožu pielietošanas iemaņas, kā arī izmantoto avotu un literatūras saraksta 

bibliogrāfisko norāžu noformēšanas prasmes, kas sagatavo kursa un bakalaura darba 

izstrādes procesam. Biznesa datu analīzes metodes tika apgūtas studiju kursos: 

“Informācijas tehnoloģija un biznesa datu analīze”, “Inovatīvu produktu izstrāde”, “E-

komercija”, “Grāmatvedība un finanses”, kā arī “Uzņēmējdarbība”. 

2.3. Kursa un bakalaura darba izstrādes gaitu, tā apjomu un struktūru, iesniegšanas un 

aizstāvēšanas kārtību, vērtēšanas kritērijus u. c. aspektus reglamentē šis nolikums.  

2.4. Kursa un bakalaura darba noformējumu nosaka Metodiskie norādījumi – pieejami: 

https://www.rtu.lv/lv/ievf/studijas-ievf/studiju-process/metodiskie-noradijumi. 

2.5. Kursa un bakalaura darba izstrādes grafiks tiek noteikts ar Programmas padomes 

lēmumu katram studiju gadam un tiek publicēts augstskolu tīmekļa vietnēs.  

2.6. Kursa un bakalaura darba temata izvēles un problēmu apzināšanas procesā ieteicams 

konsultēties ar LKA KSM katedras un RTU IEVF UIVI akadēmisko personālu un 

Programmas direktoriem abās augstskolās.  

2.7. Kursa un bakalaura darba zinātniskais vadītājs nevar būt pieaicināts mācībspēks – 

vieslektors, viesdocents vai viesprofesors, izņemot gadījumus, kad to ierosina 

programmas direktori.  

2.8. Nolikums ir saistošs gan studējošajam, gan kursa un bakalaura darba vadītājiem, gan 

pētnieciskā darba recenzentam. 

2.9. Nolikums par kursa un bakalaura darba izstrādi pieejams un paredzēts lietošanai 

elektroniskajā vidē. LKA un RTU neuzņemas atbildību par satura atbilstību pašrocīgi 

izdrukātajās kopijās.

https://www.rtu.lv/lv/ievf/studijas-ievf/studiju-process/metodiskie-noradijumi
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3. Kursa darbs 

3.1. Kursa darba pamatnoteikumi 

3.1.1. Programmas 4. (ceturtajā) semestrī katrs studējošais izstrādā individuālu un 

patstāvīgu pētījumu – kursa darbu, kas LKA studiju dokumentācijā tiek saukts par 

kursa darbu, bet RTU – par studiju darbu.  

3.1.2. Kursa darbus vada LKA KSM katedras mācībspēki, tiek piesaistīti arī LKA citu 

katedru mācībspēki, LKA ZPC vadošie pētnieki un zinātniskie asistenti, LKA 

doktoranti. Kursa darbus recenzē LKA KSM katedras mācībspēki, LKA doktoranti 

un pieaicinātie eksperti.  

3.1.3. Lai attīstītu starpdisciplināras pētnieciskas prasmes un iemaņas, studējošajam 

jāizvēlas temati, kuru izpētē piemērojamas gan humanitāro, gan sociālo zinātņu 

pieejas un pētnieciskās metodes. Tematam jāatbilst studējošā interesēm un 

Programmas mērķiem1.  

3.1.4. Kursa darbā veikto pētniecību ieteicams tematiski tālāk attīstīt bakalaura darbā, taču 

kursa darba nodaļas nevar tikt mehāniski iekļautas bakalaura darbā. 

3.1.5. Kursa darba tematam jābūt aktuālam organizācijas, nozares vai metodoloģijas līmenī 

līdz pat darba aizstāvēšanas brīdim. Nav akceptējami temati par jau atrisinātām 

problēmām. 

3.1.6. Kursa darba temata izvēles laikā veicama priekšizpēte un vēlams konsultēties ar 

Programmas īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem, apzināt līdz šim izstrādātos 

pētnieciskos darbus par līdzīgām tēmām (programmas bakalaura darbi pieejami LKA 

bibliotēkā). 

3.1.7. Pirms izvēlētā kursa darba temata iesniegšanas apstiprināšanai studējošam jābūt 

skaidrībai par pētījuma ideju, pētāmo problēmu, pētījuma lauka un tēmas robežām, 

kā arī jāapzina kursa darba izstrādei nepieciešamā un pieejamā teorētiskā literatūra un 

informācijas avoti. 

3.1.8. Apstiprināšanai iesniedzamais kursa darba temats tiek formulēts kā darba virsraksts 

(ja nepieciešams, var būt arī apakšvirsraksts) latviešu un angļu valodā. Iesniegumā 

par temata apstiprināšanu (skat. 1. pielikumu) norāda vadītāju, ar kuru jau notikusi 

vienošanās par sadarbību darba izstrādē. Ja studējošais nav vienojies ar konkrētu 

docētāju, iespējams norādīt vēlamo darba vadītāju vai iesniegt iesniegumu bez 

norādes par darba vadītāju. Šādā gadījumā vadītāju nozīmē LKA KSM katedra. 

                                                
1 Programmas apraksts: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/radosas-industrijas/ 
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3.1.9. Iesniegums par kursa darba temata apstiprināšanu izdrukātā veidā, datorrakstā 

iesniedzams LKA studiju daļā ar studējošā parakstu saskaņā ar attiecīgajā studiju gadā 

noteikto laika grafiku. Iesniegums par kursa darba tematu noteiktajā kārtībā jāiesniedz 

arī Erasmus+ mobilitātes programmā esošajam studējošajam2. 

3.1.10. Kursa darba tematus apstiprina LKA KSM katedras sēdē divu nedēļu laikā pēc 

termiņa, kas noteikts temata iesnieguma iesniegšanai. 

3.1.11. Pēc kursa darba temata iesnieguma saņemšanas LKA KSM katedras sēdē izvērtē 

iesniegumu un apstiprina vai maina studējošā izvēlēto kursa darba vadītāju (ja tāds ir 

norādīts), vai nozīmē kursa darba vadītāju no LKA (ja iesniegumā zinātniskais 

vadītājs nav norādīts). Apstiprinātā kursa darba tematu reģistrē LKA Studiju 

departamentā un paziņo studentam. 

3.1.12. Ja iesniegtais kursa darba temats netiek apstiprināts, studējošam tas jāpārdefinē un 

atkārtoti jāiesniedz apstiprināšanai saskaņā ar šī nolikuma 3.1.7. – 3.1.9. punktiem. Ja 

kursa darba temats netiek atkārtoti apstiprināts, tad jāvienojas individuāli ar 

programmas direktoriem par temata saskaņošanas iespējām konkrētajā akadēmiskajā 

studiju gadā. 

3.1.13. Gadījumā, ja kursa darba izstrādes gaitā rodas nepieciešamība apstiprināto tematu 

precizēt vai izņēmuma gadījumā mainīt, studējošam jāraksta iesniegums par darba 

temata izmaiņām (skat. 2. pielikumu) un tas jāsaskaņo ar darba vadītāju un LKA 

programmas direktoru ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms darba aizstāvēšanas. Kursa 

darba tematu precizēt var arī kursa darba atskaites sēdes laikā, tad iesniegums nav 

jāraksta, temata nosaukuma precizējums tiek fiksēts protokolā. 

3.2. Kursa darba izstrādes procesa kontrole 

3.2.1. Lai pārraudzītu kursa darba izstrādes gaitu, kursa darba izstrādes procesa vidū 

(saskaņā ar laika grafiku) tiek organizēta kursa darbu priekšaizstāvēšana, ko organizē 

programmas direktors LKA, un LKA KSM katedra. Tās laikā studējošais iepazīstina 

komisiju ar darba izstrādes norisi, informē par paveikto un turpmākajām iecerēm. 

Priekšaizstāvēšanas galvenais mērķis ir kontrolēt kursa darba izstrādes procesu, sniegt 

atbalstu kursa darba izstrādē. Priekšaizstāvēšanai studējošais sagatavo prezentāciju (3 

min.), kurā ietver darba temata izvēles pamatojumu, norāda pētāmo problēmu, darba 

                                                
2 Erasmus+ mobilitātes studijās esošie var iesūtīt ieskanētu un parakstītu iesnieguma versiju, ko vispirms 

nosūta  savam darba vadītājam, kurš e-pastā to apstiprina un pārvirza uz LKA studiju daļu - studijas@lka.edu.lv 

 

mailto:studijas@lka.edu.lv
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mērķi un uzdevumus un informē komisiju par darba izstrādes progresu. Noslēgumā 

studējošais atbild uz komisijas jautājumiem (5 min.). 

3.2.2. Kursa darba priekšaizstāvēšanas laiks, kārtība un komisijas sastāvs, balstoties uz LKA 

programmas direktora ieteikumu, tiek apstiprināts ar LKA prorektora akadēmiskajā 

darbā lēmumu. 

3.3. Kursa darba noformējums un apjoms 

3.3.1. Kursa darbs jānoformē atbilstoši Metodiskiem norādījumiem. 

3.3.2. Kursa darba apjoms ir. apm. 25 - 30 standarta izmēra lapas datorrakstā, t. i., 60 000 – 

75 000 rakstzīmes (ar atstarpēm). Darba apjoms attiecas uz darba tekstuālo daļu – no 

ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar atsaucēm un citām zemsvītras piezīmēm. 

3.3.3. Pielikumus noformē un tajos iekļauj saskaņā ar Metodiskiem norādījumiem 

ilustratīvo materiālu, interviju transkripcijas, anketu paraugus, dokumentus vai to 

fragmentus, statistiskās tabulas, attēlus, shēmas, kartes un citus ar pētāmo tēmu 

saistītos materiālus. Pielikumi jānumurē un uz tiem jāatsaucas pamattekstā. Ja 

pielikumos izmantoti citu autoru darbi, materiāli vai idejas, atsaucē pie katra 

pielikuma vai kopējā sarakstā obligāti jānorāda to avoti. 

3.4. Kursa darba struktūra 

3.4.1. Titullapa (skat. 3. pielikumu). 

3.4.2. Anotācija (skat. 5. pielikumu). 

3.4.3. Satura rādītājs. Noformē saskaņā ar Metodiskajiem norādījumiem. 

3.4.4. Ievads. Ievadā pamato temata izvēli un aktualitāti, problēmu, galveno pētījuma 

jautājumu,  darba  mērķi  un  uzdevumus, pamato darba struktūru, pētījuma periodu, 

sniedz darba teorētisko pamatojumu, sniedz konspektīvu izmantoto teorētisko avotu 

raksturojumu, pamato un nosauc izmantotās empīriskās pētniecības metodes. 

3.4.5. Pētījuma izklāsts (pamatdaļa), kas sadalīts daļās, nodaļās un apakšnodaļās atbilstoši 

darba saturam izvirzītajām prasībām; ietver teoriju un konceptu apskatu un studējošā 

veiktā pētījuma izklāstu. Katras nodaļas nobeigumā ieteicams formulēt nodaļas 

kopsavilkumu loģiskai pārējai uz nākamo nodaļu, tomēr jācenšas neatkārtot vārds 

vārdā jau iepriekš nodaļā aprakstīto. Parasti darbam ir 3 – 4 nodaļas ar apakšnodaļām 

(nodaļai nevar būt tikai viena apakšnodaļa, jābūt vismaz divām), viena no nodaļām 

var būt balstīta empīrisko datu analīzē jeb tā saucamā empīriskā daļa. Lai nodrošinātu 

starpdisciplināru izvēlētā temata izpēti, studiju programmas “Radošās industrijas” 
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studējošajam, būtiski ņemt vērā, ka izpētē jāpiemēro gan humanitāro, gan sociālo 

zinātņu pieejas (teorijas, avoti, metodes). Nav ieteicams pamatteksta nodaļas sākt un 

noslēgt ar citātiem. Jāseko līdzi arī atsauču apjomam, nepārspīlējot to apjomu, tās 

nedrīkst būt katras rindkopas noslēgumā, studējošajam jāveido teksts un jāformulē 

savas atziņas, salīdzinot un izvērtējot dažādu autoru viedokļus.   

3.4.6. Nobeigums. Nobeigumā tiek konstatēts, vai ir sasniegts pētījuma mērķis un izpildīti 

uzdevumi, kā arī tiek izklāstīti apsvērumi par to, kādu pētījuma problēmas daļu var 

uzskatīt par izpētītu, un kāda atbilstošajā tematikā ir nākotnes pētījumu perspektīva. 

3.4.7. Secinājumi. Tos raksta tēžu veidā un numurē pēc kārtas. Rekomendējams uz katru 

darba uzdevumu izdarīt 2 – 3 secinājumus. Tiek formulētas atziņas par visiem 

pētījuma uzdevumiem un slēdzieni, kas izriet no visa darba satura, ieteicams iekļaut 

arī ieteikumus, ja tādi formulēti pētījuma rezultātā.  

3.4.8. Izmantoto avotu un literatūras saraksts. Noformē saskaņā ar Metodiskajiem 

norādījumiem. 

3.4.9. Pielikumi. Pielikumi tiek numurēti un noformēti saskaņā ar Metodiskajiem 

norādījumiem. 

3.4.10. Dokumentārā lapa. Atbilstoši paraugam (skat. 6. pielikumu) noformēts autora 

parakstīts galvojums, ka darbs ir izstrādāts patstāvīgi un ka tajā izmantotajiem 

tekstiem vai to fragmentiem dotas precīzas atsauces uz to ieguves avotu. Saturā 

dokumentāro lapu nenorāda un nenumurē.
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4. Bakalaura darbs 

4.1. Bakalaura darba pamatnoteikumi 

4.1.1. Programmas 6. (sestajā) semestrī katrs studējošais izstrādā bakalaura darbu – 

individuālu un patstāvīgu pētniecisko darbu, uz kā pamata tiek piešķirts  akadēmiskais 

bakalaura grāds. Bakalaura darbs parāda autora spējas izmantot bakalaura studijās 

gūtās teorētiskās zināšanas, profesionālās zināšanas,  prasmes un pieredzi. Bakalaura 

darbs ir ne tikai noslēguma darbs, bet arī Programmas nozīmīgākais projekts, 

padziļināts pētījums, kas demonstrē attiecīgās Programmas studējošā kompetenci 

izvēlētajā studiju jomā. 

4.1.2. Bakalaura darbs apliecina zināšanas par pētījuma tematam atbilstošām teorijām, to 

kritiskās analīzes prasmēm. Zināšanas par empīrisko datu ieguves un biznesa dizaina 

daļas metodēm, to pielietošanas prasmēm, pētniecības darba organizācijas prasmēm 

un prasmi patstāvīgi izdarīt secinājumus.  

4.1.3. Studējošais izstrādā bakalaura darbu brīvi izvelētā jomā, kas atbilst studējošajā 

interesēm un Programmas mērķiem3, veicot  rūpīgu jautājumu (problēmu) analīzi.  

4.1.4. Bakalaura darbu noformē un aizstāv atbilstoši šajā nolikumā noteiktajai kārtībai, 

pamatojot pētījuma rezultātus ar konkrētiem datiem un faktiem un izstrādājot 

oriģinālus priekšlikumus un problēmu risinājumus. Bakalaura darbs ir teorētisks un 

empīrisks pētījums, kā arī efektīvs problēmas risinājuma priekšlikums. 

4.1.5. Bakalaura darbiem ir divi vadītāji – viens no LKA un viens no RTU. LKA vadītāju  

KSM katedras mācībspēku, LKA citas katedras mācībspēku, ZPC pētnieku vai 

doktorantu  studējošais izvēlas pats, vienojoties ar vadītāju par sadarbību un norāda 

to iesniegumā. RTU vadītāju piešķir Programmas padome4.   

4.1.6. Veidojot darba struktūru, jāievēro, ka atsevišķu jautājumu izklāstam jāiekļaujas 

kopējā temata iztirzājumā, tādēļ tie savstarpēji jāsaista. Sākotnējo darba struktūru 

autors saskaņo ar darba vadītāju.  

4.1.7. Bakalaura darbā studējošais apliecina prasmi orientēties pētāmās tēmas problemātikā 

un teorētiskajā literatūrā, apkopot un sistematizēt faktu (datu) materiālu, analizēt un 

kritiski vērtēt avotus un viedokļus, izdarīt patstāvīgus un argumentētus secinājumus, 

tāpēc bakalaura darbs nedrīkst būt veidots kā citu autoru publicēto materiālu 

kompilācija. Atsauces uz citu autoru darbiem un tajos pausto viedokli nevar veidot 

                                                
3 Programmas apraksts: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/radosas-industrijas/ 
4 Programmas direktori var rosināt arī citu darba vadītāju piešķiršanas kārtību, par to konkrētajā studiju 

gadā informējot visas iesaistītas puses. 
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visu bakalaura darba teorētiskās daļas pamatu. Gadījumos, kad nepieciešams 

noformēt atsauci, tai tekstā jābūt tieši tur, kur bakalaura darba autors izmanto citu 

autoru idejas vai viedokli, nevis tikai rindkopas beigās. Atsauces uz citu autoru 

darbiem un viedokli, nevar veidot visu teorētiskās daļas pamatu, autoram jāsalīdzina, 

jāanalizē, jāvērtē citu autoru viedoklis, jāizdara secinājumi, jāpamato savs viedoklis.  

Bakalaura darbs un tā aizstāvēšana Programmā demonstrē studējošā: 

▪ teorētiskās zināšanas, spēju orientēties izvēlētajā izpētes jomā, spēju praktiski 

lietot teorētiskās zināšanas un atbilstošu terminoloģiju; 

▪ zināšanas jomās, kas saistītas ar radošajām industrijām, to aktuālajām attīstības 

tendencēm; 

▪ prasmi iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt informāciju, spēju lietot dažādas 

metodes un instrumentus problēmas oriģinālai risināšanai, kā arī izmantot 

analītiskās spriešanas spējas un kritisko domāšanu; 

▪ sistemātisku un loģisku pieeju Bakalaura darba izstrādē; 

▪ prasmi izmantot atbilstošus informācijas avotus un pieejamās informācijas 

apstrādes tehnoloģijas; 

▪ spēju izdarīt argumentētus secinājumus un izstrādāt reālus un pamatotus 

priekšlikumus, prezentēt tos un pamatot savu personisko profesionālo viedokli. 

4.1.8. Par bakalaura darba struktūru un saturu studējošajam regulāri jākonsultējas un 

jāvienojas ar bakalaura darba zinātnisko vadītāju LKA un zinātnisko vadītāju RTU. 

4.1.9. Lai attīstītu starpdisciplināras pētnieciskas prasmes un iemaņas, studējošajam 

jāizvēlas bakalaura darba temats, kuru izpētē piemērojamas gan humanitāro, gan 

sociālo zinātņu pieejas un pētnieciskās metodes. 

4.1.10. Bakalaura darba temata izvēlē būtiski paredzēt tā biznesa aspektu izpētes iespējas. 

4.1.11. Bakalaura darba tematam jābūt aktuālam organizācijas, nozares vai metodoloģijas 

līmenī līdz pat darba aizstāvēšanas brīdim. Nav akceptējami temati par jau atrisinātām 

problēmām. Bakalaura darbā neiekļauj vispārzināmu risinājumu pārstāstu.  

4.1.12. Ja bakalaura darba tematu ierosina studējošā darba devējs, tad šī organizācija var 

nozīmēt studējošam savu konsultantu. Svarīgi ir izpētīt, vai darba autoram būs 

pieejama vajadzīgā informācija, tostarp organizācijas dati, kas nepieciešami temata 

izstrādei. 

4.1.13. Bakalaura darba temata izvēli ieteicams saistīt ar Programmas studiju kursu “Prakse 

organizācijā”, kura tiek plānota 6. (sestajā) semestrī, gan prakses vietas izvēlē, gan 

pielietojamo metožu pielietojumā / testēšanā prakses atskaitē. 
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4.1.14. Bakalaura darba temata izvēles laikā veicama priekšizpēte un vēlams konsultēties ar 

studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem. 

4.1.15. Pirms izvēlētā bakalaura darba temata iesniegšanas apstiprināšanai studējošam jābūt 

skaidrībai par pētījuma ideju, pētāmo problēmu, pētījuma lauka un tēmas robežām, 

kā arī jāapzina bakalaura darba izstrādei nepieciešamā un pieejamā teorētiskā 

literatūra un informācijas avoti. 

4.1.16. Apstiprināšanai iesniedzamais bakalaura darba temats tiek formulēts kā darba 

virsraksts (ja nepieciešams, var būt arī apakšvirsraksts) latviešu un angļu valodā. 

Iesniegumā par temata apstiprināšanu (skat. 1. pielikumu) norāda vadītāju, ar kuru jau 

notikusi vienošanās par sadarbību darba izstrādē, vadītājs līdz ar studējošo paraksta 

iesniegumu5.  

4.1.17. Iesniegums par bakalaura darba temata apstiprināšanu izdrukātā veidā, datorrakstā 

iesniedzams LKA studiju daļā6 ar studējošā parakstu saskaņā ar attiecīgajā studiju 

gadā noteikto laika grafiku. Iesniegums par bakalaura darba tematu noteiktajā kārtībā 

jāiesniedz arī Erasmus+ mobilitātes programmā esošajam studējošajam7.  

4.1.18. Bakalaura darba tematus apstiprina Programmas padomes sēdē trīs nedēļu laikā pēc 

noteiktā termiņa, kas noteikts temata iesnieguma iesniegšanai. 

4.1.19. Pēc bakalaura darba temata iesnieguma saņemšanas Programmas padome izvērtē 

iesniegumu un apstiprina vai maina studējošā izvēlēto darba vadītāju LKA. 

Apstiprinātā bakalaura darba tematu reģistrē gan LKA Studiju departamentā, gan 

RTU Studiju vadības sistēmā un paziņo studentam. 

4.1.20. Programmas padome pēc temata iesniegšanas nozīmē bakalaura darba vadītāju RTU. 

4.1.21. Ja iesniegtais bakalaura darba temats netiek apstiprināts, studējošam tas jāpārdefinē 

un atkārtoti jāiesniedz apstiprināšanai saskaņā ar šī nolikuma 4.4.14. – 4.4.17. 

punktiem. 

4.1.22. Gadījumā, ja bakalaura darba izstrādes gaitā rodas nepieciešamība apstiprināto tematu 

precizēt vai izņēmuma gadījumā mainīt, studējošam jāraksta iesniegums par darba 

temata izmaiņām (skat. 2. pielikumu) un tas jāsaskaņo ar darba vadītāju un LKA 

programmas direktoru ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms darba gala aizstāvēšanas. 

Darba tematu iespējams precizēt bez iesnieguma bakalaura darbu priekšaizstāvēšanas 

laikā. Šādos gadījumos precizētā temata formulējuma maiņa tiek fiksēta 

priekšaizstāvēšanas sēdes protokolā.

                                                
5 Ja attiecīgajā Studiju gadā netiek lemts citādi. 
6 Ja attiecīgajā Studiju gadā netiek lemts citādi. 
7 Erasmus+ mobilitātes studijās esošie var iesūtīt ieskanētu un parakstītu iesnieguma versiju, ko vispirms 

nosūta  savam darba vadītājam, kurš e-pastā to apstiprina un pārvirza uz LKA studiju daļu - studijas@lka.edu.lv 

mailto:studijas@lka.edu.lv
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4.2. Bakalaura darba izstrādes procesa kontrole 

4.2.1. Bakalaura darba izstrādes gaitā studējošajam notiek divas bakalaura darba izstrādes 

progresa pārbaudes – darba priekšaizstāvēšana LKA un bakalaura darba prezentācija  

RTU.  

4.2.2. Vispirms bakalaura darba priekšaizstāvēšanu organizē LKA. Tajā tiek prezentēta 

pētījuma ideja un tās pamatojuma kopsavilkums, darba struktūra, teorētiskais 

pamatojums, metodes un izmantojamo avotu un literatūras saraksts.  

4.2.3. Bakalaura darbu priekšaizstāvēšanas komisiju un kārtību katram studiju gadam 

apstiprina ar LKA rīkojumu.  

4.2.4. Bakalaura darba priekšaizstāvēšanas prezentācijas garums vienam studējošajam ir 

līdz 5 minūtēm, debatēm un komisijas jautājumiem tiek atvēlēts laiks vēl līdz 5 

minūtēm. 

4.2.5. Otro bakalaura darba izstrādes pārbaudi organizē RTU. Studējošajam jāsagatavo 1-2 

lpp. tēzes un jāprezentē tās RTU IEVF Studentu zinātniskajā konferencē. Tēzes 

jāsagatavo atbilstoši RTU noteiktajai formai ORTUS studiju portālā (skat. tiešsaistes 

formas paraugu 8. pielikumā).  

4.2.6. Bakalaura darba izstrādes laikā studējošajam ir pienākums savlaicīgi un regulāri 

tikties ar bakalaura darba vadītājiem atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 

mēnesī, lai konsultētos un izvērtētu paveikto darbu. 

4.2.7. Izstrādātais darba materiāls loģiski pabeigtos posmos ir regulāri jāatrāda vadītājam. 

Bakalaura darba materiālu iesniedz darba vadītājam atbilstoši kopīgi izveidotajam 

darba grafikam par kuru jāvienojas, uzsākot sadarbību.  

4.2.8. Kad autors darbu pabeidzis, to nedēļu pirms darba iesniegšanas termiņa iesniedz 

vadītājiem. Zinātniskie vadītāji darbu izskata un, ja tas atbilst prasībām, sagatavo 

bakalaura darba atsauksmi (skat. 9. pielikumu), darbs tiek novērtēts un akceptēts 

iesniegšanai, ko apliecina darba vadītāja paraksts darba izpildes un novērtējuma lapā 

(skat. 11. pielikumu). 

4.2.9. Pabeigts Bakalaura darbs jāiesniedz LKA Studiju departamentā saskaņā ar noteikto 

darba izstrādes grafiku. Darba elektronisko kopiju PDF formātā augšupielādē arī 

ORTUS studiju vidē un  LAIS sistēmā. 

4.2.10. Ja studējošais neievēro studiju plānā noteiktos termiņus, darbu nevērtē un studējošais 

netiek pielaists pie darba aizstāvēšanas. Obligāta termiņu ievērošana attiecas uz 

visiem bakalaura darba izstrādes posmiem. 
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4.3. Bakalaura darba noformējums un apjoms 

4.3.1. Bakalaura darbs jānoformē atbilstoši Metodiskiem norādījumiem. 

4.3.2. Bakalaura darba apjoms ir apm. 50 – 70 standarta izmēra lapas datorrakstā, t. i., 120 

000 – 150 000 rakstzīmes (ar atstarpēm). Darba apjoms attiecas uz darba tekstuālo 

daļu – no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar atsaucēm un citām zemsvītras 

piezīmēm. 

4.3.3. Pielikumus noformē un tajos iekļauj saskaņā ar Metodiskiem norādījumiem 

ilustratīvo materiālu, interviju transkripcijas, anketu paraugus, dokumentus vai to 

fragmentus, statistiskās tabulas, attēlus, shēmas, kartes un citus ar pētāmo tēmu 

saistītos materiālus. Pielikumi jānumurē un uz tiem jāatsaucas pamattekstā. Ja 

pielikumos izmantoti citu autoru darbi, materiāli vai idejas, atsaucē pie katra 

pielikuma vai kopējā sarakstā obligāti jānorāda to avoti. 

4.4. Bakalaura darba struktūra 

4.4.1. Titullapa (skat. 4. pielikumu). 

4.4.2. Anotācija (skat. 5. pielikumu).  

4.4.3. Satura rādītājs. Tajā jābūt skaidri norādītām darba daļām – teorētiskā daļa, 

empīriskā daļa un biznesa dizaina daļa, kā arī daļu, nodaļu un apakšnodaļu 

nosaukumiem. Daļu nosaukumus nenumurē, nodaļu nosaukumus un apakšnodaļu 

nosaukumus secīgi numurē. Satura rādītāju noformē saskaņā ar Metodiskajiem 

norādījumiem. (skat. 14. pielikumu). 

4.4.4. Ievads. Pamatojoties uz temata aktualitāti studējošais nosaka un formulē darba mērķi, 

nosaka mērķa sasniegšanai veicamos uzdevumus. Ja nepieciešams, apraksta temata 

ierobežojumus. Nosaka darbā izmantojamās pētījuma metodes un nosaka pētījuma 

periodu. Detalizēti ievada struktūru apraksta Metodiskie norādījumi. 

4.4.5. Pamatdaļa. Izstrādā saskaņā ar Metodiskiem norādījumiem. 

4.4.6. Nobeigums, kurā tiek konstatēts, vai ir sasniegts pētījuma mērķis un izpildīti 

uzdevumi, kā arī tiek izklāstīti apsvērumi par to, kāda pētījuma problēmas daļa 

uzskatāma par izpētītu un kāda atbilstošajā tematikā ir nākotnes pētījumu perspektīva. 

4.4.7. Secinājumi un priekšlikumi, kas ir darba noslēdzošā sadaļa. Tos raksta tēžu veidā 

un numurē pēc kārtas – vispirms secinājumus un tad priekšlikumus. Izstrādā ievērojot 

Metodiskos norādījumus. Rekomendējams uz katru darba uzdevumu izdarīt 2 – 3 

secinājumus un 1 – 2 priekšlikumus. 
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4.4.8. Izmantotās literatūras un avotu saraksts, kas aptver visus literatūras un citus 

avotus, kas izmantoti darba izstrādāšanā. Sarakstā jābūt ne mazāk par 15–20 

publicētiem, citējamiem avotiem (neskaitot standartus, normatīvos dokumentus, 

interneta, uzņēmuma nepublicētos materiālus). Noformē saskaņā ar Metodiskajiem 

norādījumiem. 

4.4.9. Pielikumi (ja tie ir nepieciešami) darbā ir ievietojami pēc izmantotās literatūras un 

avotu saraksta. Pielikumi satur papildu materiālu apkopojumu, tie neietilpst 

Bakalaura darba lappušu skaitā, un tiem veido atsevišķu uzskaitījumu un tos numurē 

secīgi ar arābu cipariem: 1. PIELIKUMS, 2. PIELIKUMS utt. Ja pielikums izvietots 

uz vairākām lappusēm, tad konkrētā pielikuma pirmā lapa tiek numurēta, piemēram 

– 2. PIELIKUMS, bet uz katras nākamās lapas attiecīgi raksta: 2. PIELIKUMA 

TURPINĀJUMS. Bakalaura darba pielikumos jāiekļauj tikai būtiskie dati. Uz 

informācijas avotiem, no kuriem attiecīgie dati iegūti, ir jādod atsauces. 

4.4.10. Studiju un noslēguma darba autora apliecinājums, kas iegūts, augšupielādējot 

darba elektronisko versiju ORTUS studiju sistēmā. Studējošais to izdrukā un 

pašrocīgi paraksta un pievieno darbam. 

4.4.11. Darba izpildes un novērtējuma lapa (skat. 11. pielikumu). 

4.4.12. Kopsavilkums. Vienlaikus ar bakalaura darbu ir jāiesniedz tā kopsavilkums 5 

(piecos) eksemplāros latviešu valodā8. Kopsavilkuma apjoms datorsalikumā kopā ar 

titullapu ir 4 lpp. Kopsavilkums saīsinātā veidā atspoguļo visus bakalaura darba 

ievada elementus. Kopsavilkuma ieteicamā struktūra: 

▪ temata aktualitātes un nozīmīguma raksturojums; 

▪ pētījuma jautājums(i); 

▪ pētījuma mērķis un uzdevumi; 

▪ pētījuma metodes un ierobežojumi;  

▪ zinātniskā novitāte un praktiskā nozīme; 

▪ visu triju (teorētiskā, empīriskā un biznesa dizaina) daļu īsa anotācija. 

▪ kopsavilkuma drukāšanas iestatījumi:  

a) print all pages; 

b) pages – 2, 3, 4, 1; 

c) print on both sides;  

d) portrait orientation;  

e) A4;  

                                                
8 ja konkrētajā studiju gadā netiek noteikts citādi 
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f) 2 Pages per Sheet 

(skat. paraugu 12. pielikumā). 

4.5. Bakalaura darba pamatdaļas izstrāde 

4.5.1. Saskaņā ar plānoto bakalaura darba struktūru autors patstāvīgi veic pamatdaļas 

izstrādi. Pamatdaļas uzdevums ir sistematizētā veidā dot pētāmā jautājuma teorētisko 

pamatojumu, datu analīzi, autora pētījuma rezultātus, secinājumus un pamatotus 

priekšlikumus. Pamatdaļas visās daļās ieteicams iekļaut ilustratīvo materiālu – 

teorētiskajā daļā, lai pārskatāmāk strukturētu tekstu, biznesa dizaina daļā ilustratīvais 

materiāls vai/un aprēķini: analītiskās tabulas, attēli ir jāiekļauj obligāti, empīriskajā 

daļā – pēc iespējas, atkarībā no datu ieguves metodēm. 

4.5.2. Pētāmā materiāla izklāsta pamatdaļu sadala daļās – teorētiskā, empīriskā un biznesa 

dizaina daļa. Daļas nenumurē, tās sadala nodaļās, kas tiek secīgi numurētas. Apjoma 

ziņā lielas nodaļas lietderīgi sadalīt apakšnodaļās. Nodaļu un apakšnodaļu skaits izriet 

no darba apjoma un satura. Darbā nevar būt tikai viena nodaļa, un nodaļai nevar būt 

tikai viena apakšnodaļa. Nodaļām ir jāformulē nosaukums, kas saistīts ar konkrētās 

daļas saturu. Ieteicams neveidot pārāk daudz nodaļu un apakšnodaļu, lai 

nesadrumstalotu darbu. Apakšnodaļu var izdalīt, ja tajā ir vismaz divas lappuses.  

4.5.3. Bakalaura darbs sākas ar teorētisko daļu, kuras uzdevums ir sniegt bakalaura darba 

tēmas risinājuma teorētisko pamatojumu, zinātnisko publikāciju, materiālu un 

literatūras izvērtējumu. Teorētiskajā daļā pēta dažādu autoru publicētos viedokļus, 

tomēr darbā nav jāpārstāsta teorijas. Bakalaura darba autors salīdzina un izvērtē 

dažādus teorētiskus konceptus un sniedz savu viedokli un vērtējumu par tiem. 

Bakalaura darba teorētiskā daļa nedrīkst balstīties tikai uz viena autora viedokli, un tā 

nedrīkst pārvērsties par grāmatas (vai citu informācijas avotu) konspektu. Teorētiskie 

aspekti būtu jāaplūko arī radošo industriju nozaru, kultūras un radošo industriju 

organizāciju, uzņēmumu darbības skatījumā, caurvijot analīzi ar specifiskiem, 

tematam aktuāliem aspektiem. Šajā daļā autors sniedz atbildes uz jautājumiem: 

▪ Kādi materiāli par attiecīgo tēmu ir publicēti? 

▪ Kādas teorētiskās nostādnes un modeļi ir aktuāli pēdējā laikā? 

▪ Vai šīs nostādnes un modeļus ir iespējams tieši izmantot Bakalaura darbā aplūkoto 

problēmu risināšanai, vai arī tie šim nolūkam ir īpaši jāpielāgo? 

▪ Ko citi pētnieki ir atklājuši, analizējot līdzīgas problēmas? 

▪ Kāds ir konkrētā Bakalaura darba ieguldījums attiecīgās pētījumu jomas attīstībā? 
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4.5.4. Teorētiskā daļa ir paredzēta, lai tajā dotais pamatojums tiktu pielietots darba 

turpmākajās daļās, (empīriskajā un biznesa dizaina daļā), tādēļ uzmanība jāpievērš 

tam, lai novērtētu, kādas teorētiskās nostādnes var izmantot darbā aplūkotās situācijas 

analīzei, kādi teorētiskie vai analītiskie principi var tikt izmantoti, lai analizētu datus 

bakalaura darbā aplūkotās problēmas izpētē un kā šīs teorētiskās nostādnes palīdz 

atbildēt uz pētnieciskajiem jautājumiem, kas izvirzīti bakalaura darbā? 

4.5.5. Bakalaura darba turpinājumā atkarībā no tēmas ir jāizstrādā  empīriskā daļa un 

biznesa dizaina daļa. Tās var būt arī apvienotas.  

4.5.6. Empīriskā daļa. Autoram jāpamato empīrisko datu ieguves metodes, laika periods. 

Apraksta un pamato datu iegūšanas metodes un instrumentus un datu atlases 

principus. Bakalaura darbā izmantotie dati precīzi jādokumentē. Ja pētījumam ir 

kvantitatīvs raksturs, tad liels datu apjoms varētu tikt iegūts no aptaujām, arī no 

sekundārajiem informācijas avotiem, piemēram, oficiālās statistikas, publiski 

pieejamām datu bāzēm vai citiem publicētiem avotiem. Interesentiem vajadzētu spēt 

rekonstruēt datu kopumu par visiem izmantotajiem datiem, kas iegūti no 

sekundārajiem informācijas avotiem. Ja pētījuma raksturs ir kvalitatīvs, tad daudz 

datu tiek iegūts no primārajiem informācijas avotiem, piemēram, intervijām, 

novērojumiem, fokusgrupu diskusijām u.tml. Svarīgi, lai empīriskās daļas rezultātā 

tiktu skaidri definētas problēmas un izaicinājumi, kuri tālāk tiks risināti biznesa 

dizaina daļā vai kā citādi var noderēt biznesa dizaina daļas izstrādē. 

4.5.7. Biznesa dizaina daļas galvenais mērķis ir piedāvāt oriģināli izstrādātu un ekonomiski 

pamatotu iespējamo risinājumu (piemēram, biznesa modelis, stratēģija, konkrēta 

produkta vai pakalpojuma izstrāde, mārketinga plāns, biznesa plāns vai to 

kombinācija u.c.) pētāmās organizācijas biznesa attīstībai vai nozares, problēmas 

ekonomiskajai attīstībai. Pamatojoties uz izvirzīto mērķi, autoram jānosaka veicamie 

uzdevumi (tajos obligāti jāiekļauj uzdevums par finanšu aprēķiniem, kas ir 

nepieciešami piedāvātā risinājuma efektivitātes pamatošanai), lai sasniegtu uzstādīto 

mērķi. Metožu izmantošana ir atkarīga no daļas mērķiem un uzdevumiem. Studentam 

jādemonstrē prasmes: 

▪ prasme analizēt aktuālas jomas vai organizācijas finanšu rādītājus, kā arī veikt 

pētījumus un aprēķinus, kas ir nepieciešami uzstādītā mērķa sasniegšanai; 

▪ prasme jomas vai organizācijas problēmu risināšanā pielietot mūsdienu 

informācijas tehnoloģijas, izmantojot matemātiskās un statistiskās analīzes 

metodes, ekonomiskās analīzes metodes, uzņēmējdarbības vides analīzes metodes 

(piem. SVID, PEST, M.Portera 5 Spēki u.c.), produktu un biznesa modeļu attīstības 
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pieejas (A. Ostervaldera Biznesa Modeļa Kanvas, Bostonas Konsultāciju Grupas 

produktu portfeļa matricu u.c.), kā arī analizēt un novērtēt ienākumu un izdevumu 

plūsmu veidošanos, pamatot priekšlikumu lietderīgumu un ekonomisko 

izdevīgumu; 

▪ demonstrēt spējas patstāvīgi strādāt un pieņemt lēmumus, kas ir cieši saistīti ar 

jomas vai kādas konkrētas organizācijas  mērķiem; 

▪ demonstrēt zināšanas par mūsdienīgu ekonomiskās domāšanas pieeju radošajās 

industrijās, uzņēmējdarbībā un dažādās darījumu attiecībās; 

▪ prasme piedāvāt pamatotu redzējumu pētāmās problēmas biznesa dizainam.
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5. Izmantotās literatūras un avotu saraksts un atsauču 

noformēšana 

5.1. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ievieto visus darbā izmantotos avotus, darbus 

u.c. informācijas avotus, uz kuriem tekstā dotas atsauces. Tas nozīmē, ka katrai sarakstā 

minētajai bibliogrāfiskai norādei jābūt arī kādā no atsaucēm tekstā, un otrādi – visām 

atsaucēs esošajām bibliogrāfiskajām norādēm jābūt apkopotām darbā izmantotās 

literatūras un avotu sarakstā.  

5.2. Izmantotās literatūras un avotu sarakstu noformē atbilstoši Metodiskiem norādījumiem.  

5.3. Atsauces noformē atbilstoši Metodisko norādījumu prasībām9. 

5.4. Ja kursa vai bakalaura darbā izmantoti arī kvalitatīvo jeb dziļo (arī padziļināto un daļēji 

strukturēto) interviju un fokusgrupu diskusiju citāti, jāņem vērā tas, ka to noformējums 

parasti atšķiras atkarībā no tā, vai pētnieciskais darbs izstrādāts humanitāro zinātņu vai 

sociālo zinātņu pētniecības tradīcijā, ekonomikas vai uzņēmējdarbības jomā.  

5.5. Sociālajās zinātnēs empīriskie dati parasti tiek analizēti atsevišķā/-ās pētījuma nodaļā/-

ās, dodot izvērstu metodes izvēles, lietojuma un respondentu/informantu izlases 

aprakstu. Šajā gadījumā kvalitatīvo interviju respondentu/informantu pilnu sarakstu 

noformē kā vienu no pielikumiem. Pielikumā ievieto arī intervijas / fokusgrupas 

jautājumu vadlīnijas. 

5.6. Ja pētījumā kā metode (vai viena no metodēm) izmantota kvalitatīvā intervija vai 

fokusgrupas diskusija, tad vismaz vienas intervijas/fokusgrupas diskusijas pilns 

transkripcijas teksts jāpievieno pielikumā. Tādā gadījumā pamattekstā aiz katra citāta 

pamattekstā iekavās tiek dota atsauce, kurā iekļauj respondenta/informanta identitāti 

(vārdu vai pseidonīmu un tos parametrus, kuri ir būtiski pētījuma datu analīzē). Tekstā 

var tikt paskaidrots, ka datu analīzes gaitā ekspertu/informantu viedoklis atspoguļots 

anonīmi, aiz informantu izteikumu citātiem norādot tikai respondenta/informanta 

piederību noteiktai sociālajai grupai vai iniciāļus. Citāti tekstā tiek izcelti, vai nu tos 

liekot pēdiņās vai slīprakstā, atsevišķā rindkopā.  

▪ Piemērs – kursa vai bakalaura darba pamatteksta daļas un intervijas citāta 

noformējums: 

Intervijās tiek minēta arī pretēja pieredze – situācija, kad bērnam interesē grāmatas  

un  lasīšana,  taču  ģimenē  neviens  cits,  regulāri  nelasa.  Tas prasa no bērna lielāku 

pašiniciatīvu un personīgo motivāciju. 

                                                
9 Rekomendēts veidot zemsvītras atsauces 
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Mums bija totāli pretēji. Man neviens nelasa ģimenē, varbūt tur kaut kādu 

“Privāto Dzīvi”. Tad es ar savu Nīči tāds vientuļš. Tā atkal tā grāmatas 

burvība, tu lasot esi piederīgs tai pasaulei kaut kādā ziņā, un nav svarīgi, 

ka pie pusdienu galda nav ar ko pārrunāt Dieva nāvi. (Vīrietis ar 

augstāko izglītību, vidējiem/augstiem ienākumiem, 25)
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6. Citvalodu īpašvārdu pareizrakstība 

6.1. Citvalodu īpašvārdi pētnieciskajos darbos atveidojami latviešu valodā. Īpaša uzmanība 

jāpievērš citvalodu ģeogrāfisko nosaukumu un personvārdu atveidei latviešu valodā10.   

6.2. Tekstā pirmo reizi lietojot transkribēto citvalodu īpašvārdu, iekavās pieņemts dot tā 

oriģinālformu11.  

6.3. Ieteicams izmantot publicētos norādījumus par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un 

pareizrunu latviešu valodā12. Izmantojama arī portāla letonika.lv Citvalodu personvārdu 

atveides vārdnīca (https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&f=1&r= 

184&q=la), Nacionālā enciklopēdija (https://enciklopedija.lv/) un citi resursi.

                                                
10 Atšķirībā no angļu, franču un daudzām citām valodām, latviešu valoda ir valoda, kurā raksta tā, kā runā 

(izņēmumu skaits ir niecīgs), pastāv arī citas būtiskas atšķirības, piemēram, arī nominatīvam ir specifiskas 

galotnes un liela daļa sintaktisko funkciju tiek izteikta ar locījumiem. Tādēļ citvalodu īpašvārdi latviešu valodā 

tiek atveidoti pēc iespējas tuvāk to izrunai (nevis rakstībai) oriģinālvalodā, vienlaikus respektējot valodā 

iesakņojušos tradīciju (tādēļ ir arī vesela virkne izņēmumu) un tie iekļaujami latviešu valodas gramatiskajā 

sistēmā. Lai gan dažādās publikācijās nav vienotas pieejas citvalodu īpašvārdu atveidei latviešu valodā, nav 

pieļaujams, ka studiju darbā vienas un tās pašas personas, piemēram, Francijas karaļa Henri IV, vārds nereti būtu 

rakstīts atšķirīgi – Anrī, Anrijs, Indriķis t. tml. (izņemot atsauces, kur atveides forma jāsaglabā). 
11 Piemēram, Ogists Konts (Auguste Comte), Emīls Dirkems (Émile Durkheim), Jirgens Hābermāss 

(Jürgen Habermas), Džovanni Džentile (Giovanni Gentile), Maikls Oukšots (Michael Oukeshott), Moda Ūlafsone 
(Maud Olofsson). 

12 Piemēram, Angļu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. A. Ahero. Rīga: Zinātne, 2006. 

Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā: Francija. Beļģija. Šveice. Kanāda. Sast. B. Bankava. Rīga: Zinātne, 

2004.; Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. S. Karkonens-Svensons, 

I. Mežaraupe, I. Balode u. c. Rīga: Norden AB, 2003. 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&f=1&r=184&q=la
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&f=1&r=184&q=la
https://enciklopedija.lv/
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7. Kursa darba aizstāvēšana un vērtēšana 

7.1. Kursa darba iesniegšanas kārtība 

7.1.1. Kursa darbs studiju programmas padomes noteiktajā termiņā jāiesniedz LKA, 

attiecīgajā studiju gadā noteiktajā kārtībā. 

7.1.2. Studējošais, kurš nav iekļāvies Programmas padomes noteiktajā kursa darba 

iesniegšanas termiņā, raksta iesniegumu Programmas direktoram, kurš nosaka galējo 

iesniegšanas termiņu. Pēc šī termiņa iesniegtie darbi tiek vērtēti nākamajā studiju 

gadā.  

7.1.3. Studējošais, kurš nokavējis kursa darba iesniegšanas termiņu, to var iesniegt tikai pēc 

maksājumu veikšanas, atbilstoši LKA Senāta lēmumam “Par maksājumiem studiju 

procesā” (izņemot gadījumus, kad iesniegumam pievienota izziņa par studējošā 

slimību vai citiem attaisnojošiem apstākļiem un studiju programmas direktors reizē 

ar darba iesniegšanas galējo termiņu norādījis, ka studējošais no maksājuma 

atbrīvots). 

7.1.4. Ja studējošais kursa darba izstrādes semestrī atrodas Erasmus+ mobilitātes 

programmā, vēlams kursa darbu izstrādāt plānotajā laikā, sazinoties ar vadītāju 

elektroniski. Ja tas nav iespējams, kursa darbu jāiesniedz līdz nākamā semestra pirmā 

mēneša beigām un jāaizstāv mēneša laikā pēc iesniegšanas. 

7.2. Kursa darba vērtēšana 

7.2.1. Kursa darba aizstāvēšanu organizē programmas direktors sadarbībā ar  LKA KSM 

katedru13. 

7.2.2. Programmas studējošais kursa darbu aizstāv pie programmas direktora izveidotas un 

ar LKA prorektora akadēmiskajā darbā rīkojumu apstiprinātas  komisijas.  

7.2.3. Kursa darbu vērtē darba zinātniskais vadītājs un recenzents, vēlama viņu dalība kursa 

darbu aizstāvēšanā. Ja darba zinātniskais vadītājs nevar piedalīties aizstāvēšanā, 

viņam jāsagatavo rakstiska atsauksme par kursa darbu un pirms aizstāvēšanas 

jāiesniedz LKA KSM katedrā, ne vēlāk kā vienu dienu pirms darba aizstāvēšanas 

(atsauksmes paraugu skat. 7. pielikumu). 

                                                
13 Kursa darbu aizstāvēšana notiek klātienē, tomēr attālināta studiju procesa gadījumā aizstāvēšana var 

notikt arī attālināti.    
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7.2.4. Kursa darba recenzija  tiek sagatavota rakstiski, tā jāiesniedz vismaz vienu darba 

dienu pirms darba aizstāvēšanas, lai studējošais varētu ar to iepazīties (recenzijas 

paraugu skat. 10. pielikumā).  

7.2.5. Recenzijā netiek norādīts kursa darba vērtējums ar atzīmi. Ja darba recenzents vai 

zinātniskais vadītājs nevar būt klāt darba aizstāvēšanas sēdē, darba vērtējums ar 

atzīmi tiek atspoguļots atsevišķā lapā, kuru darba zinātniskais vadītājs vai recenzents 

iesniedz LKA KSM katedrā.  

7.2.6. Kursa darba aizstāvēšanas procedūru veido: 

▪ kursa darba autora īss (4 min.) ziņojums par temata izvēles motivāciju, mērķi, 

uzdevumiem, pētījuma gaitu un svarīgākajām darba atziņām. Kursa darba 

aizstāvēšanas prezentācijā jāiekļauj informācija par darba tēmas aktualitāti, 

problēmas pamatojums, darba teorētiskās daļas raksturojums ar norādītiem avotiem 

/ autoriem, empīriskās daļas raksturojums, secinājumi un atbilde uz pētniecisko 

jautājumu,  

▪ komisijas jautājumi  (līdz 5 min.); 

▪ kursa darba vadītāja atsauksmes noklausīšanās (1 min.); 

▪ kursa darba recenzijas noklausīšanās un studējošā atbildes uz jautājumiem, kam 

jābūt iekļautiem prezentācijā aiz noslēdzošā kursa darba prezentācijas slaida (līdz 

5 min.); 

7.2.7. Kursa darbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, tos vērtē, ņemot vērā vadītāja, recenzenta un 

komisijas locekļu vidējo vērtējumu. Kursa darba vērtējumu nosaka šādi kritēriji: 

▪ pētniecības darba temata novitāte, temata un pētījuma satura atbilstība Programmai;  

▪ pētījuma problēmas, galvenā pētījuma jautājuma, mērķa un uzdevumu formulējuma 

skaidrība un savstarpējā loģika; 

▪ teorētisko avotu izvēle, apkopojums un analīze; 

▪ empīrisko datu ieguves metožu raksturojums un pielietojums, iegūto datu analīze 

pētījuma teorētiskās un empīriskās daļas sabalansētība; 

▪ studējošā spēja izdarīt secinājumus un tos pamatot darba kopsavilkumā; 

▪ pētniecības darba valodas gramatiskā un stilistiskā puse gan darba pamattekstā, gan   

pievienotajās anotācijās; 

▪ sadarbība ar darba vadītāju; 

▪ spēja darbu izstrādāt noteiktajos termiņos; 

▪ kursa darba noformējuma atbilstība Metodiskajiem norādījumiem; 

▪ bibliogrāfisko norāžu un atsauču noformējuma atbilstība Metodiskajiem 

norādījumiem.
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8. Bakalaura darba aizstāvēšana un vērtēšana 

8.1. Bakalaura darba iesniegšanas kārtība 

8.1.1. Bakalaura darbs tiek iesniegts vienā eksemplārā Programmas padomē noteiktajā 

termiņā, ar pievienotu: 

▪ studiju un noslēguma darba autora apliecinājumu (skat. 4.4.10. punktu), 

▪ darba izpildes un novērtējuma lapu (skat. 11. pielikumu). 

8.1.2. Bakalaura darbs jāiesien cietos vākos14. 

8.1.3. Bakalaura darbs vienlaikus jāiesniedz arī elektroniski Programmas padomes 

noteiktajā termiņā, augšuplādējot RTU ORTUS studiju sistēmā un studējošā profilā 

LKA studiju datu bāzē LAIS. Pēc augšuplādes Bakalaura darbā nedrīkst veikt 

labojumus. 

8.1.4. Lai stiprinātu akadēmisko kultūru un godīgumu RTU akadēmiskajā vidē, skaidrotu 

akadēmiskā godīguma jēdzienu un ar to saistīto rīcību, kā arī galvenās procedūras 

akadēmiskā godīguma pārkāpumu izskatīšanā, RTU Senāts ir apstiprinājis 

Akadēmiskā godīguma kodeksu15. Lai uzlabotu rakstu darbu kvalitāti, veidotu 

noslēguma darbu bibliogrāfisko datubāzi un ieviestu automatizētu kontroles sistēmu 

plaģiātisma atklāšanai, studenti augšupielādē savu darbu elektroniskās versijas 

ORTUS e-studiju vidē. Studiju procesā RTU izmanto divus nozīmīgus plaģiātisma 

kontroles rīkus: Vienoto datorizēto plaģiātisma kontroles sistēmu (VDPKS) un 

TurnitIn®, kas ir viens no pasaulē vadošajiem rakstu darbu labošanas un plaģiātisma 

novēršanas rīkiem. 

8.1.5. Bakalaura darbu paraksta abu augstskolu darba vadītāji. 

8.1.6. Bakalaura darba atbilstību Metodiskajiem norādījumiem vērtē programmas direktori 

un ar savu parakstu apliecina darba virzīšanu uz aizstāvēšanu.  

8.1.7. Erasmus+ mobilitātes aktivitātes nevar būt par iemeslu, lai netiktu ievērots 

Programmas padomes noteiktais bakalaura darba izstrādes grafiks un nodošanas 

termiņš.  

                                                
14 Ieteicams izmantot RTU IEVF UIVI piedāvāto darbu iesiešanas veidu. Vairāk informācijas šeit: 

http://uivi.rtu.lv/studējošaisem/#studiju-un-nosleguma-darbi 
15 Rīgas Tehniskās universitātes Akadēmiskā godīguma kodekss, pieejams: https://www.rtu.lv 

/writable/public_files/RTU_rtu_studiju_reglaments_7.1.1.4..pdf 

http://uivi.rtu.lv/studentiem/#studiju-un-nosleguma-darbi
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_rtu_studiju_reglaments_7.1.1.4..pdf
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_rtu_studiju_reglaments_7.1.1.4..pdf
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8.2. Bakalaura darba aizstāvēšana 

8.2.1. Lai studējošais tiktu pielaists pie bakalaura darba aizstāvēšanas, darbs jāiesniedz 

noteiktajā termiņā un tam jābūt uzrakstītam lietišķā un profesionālā latviešu valodā. 

Darbam pilnībā jāatbilst šim nolikumam un Metodiskajiem norādījumiem. 

8.2.2. Bakalaura darba prezentācijas mērķis aizstāvēšanā ir atspoguļot patstāvīgi veikta 

oriģināla pētījuma rezultātus, lai radītu pārliecību par bakalaura grāda pretendenta 

atbilstību akadēmiskajiem kritērijiem, Programmā apgūtā zināšanu kopuma izpratni.  

8.2.3. Bakalaura darbs klātienē tiek aizstāvēts Gala pārbaudījumu komisijā16. Darba 

aizstāvēšanai tiek pielaists studējošais, kurš pilnībā izpildījis visas akadēmiskās un 

attiecīgajam bakalaura darbam izvirzītās prasības.  

8.2.4. Gala pārbaudījumu komisijā iekļauj Programmas abu augstskolu mācībspēkus un 

administrācijas pārstāvjus. Gala komisiju vada komisijas zinātniskais vadītājs, un tajā 

darbojas vismaz četri komisijas locekļi un komisijas sekretārs. Gala pārbaudījumu 

komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar LKA prorektora akadēmiskajā darbā rīkojumu. 

8.2.5. Vismaz vienu darba dienu pirms aizstāvēšanas studējošajam LKA KSM katedrā ir 

jāiesniedz bakalaura darba aizstāvēšanas prezentācijas galīgā varianta kopija 

elektroniskā (ppt un/vai pdf) formātā. Studējošajam pašam personiski jāpārbauda, vai 

prezentācija ir savietojama ar pieejamo prezentācijas tehniku un programmatūru, lai 

aizstāvēšanas laikā nerastos tehniskas vai cita rakstura problēmas. 

8.2.6. Viena studējošā bakalaura darba prezentācijai ir atvēlēts laiks līdz 7 minūtēm 

(1 minūti pirms noteiktā laika beigām studējošais tiek brīdināts), tai seko atbildes uz 

komisijas jautājumiem  (līdz 6 min.), recenzijas noklausīšanās un atbildes uz 

recenzenta jautājumiem (līdz 7 min.). Prezentācijai atvēlētā laika pārsniegšana var 

negatīvi ietekmēt darba vērtējumu.  

8.2.7. Bakalaura darbs un tā aizstāvēšanas prezentācija demonstrē bakalaura grāda 

pretendenta: 

▪ spējas apstrādāt informāciju un risināt izraudzītās jomas/organizācijas problēmas 

izmantojot teorētiskās zināšanas, 

▪ zināšanas par radošo industriju jomai būtiskiem jautājumiem,  

▪ izpratni par starpnozaru mijiedarbību, 

▪ prasmi iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt datus, 

                                                
16 Ja valstī epidemioloģisku iemeslu dēļ izsludināta ārkārtējā situācija vai, pamatojoties uz rektoru 

rīkojumu, LKA un RTU pārgājušas uz attālinātu studiju procesu, bakalaura darba aizstāvēšana var notikt 

attālināti. Šādā gadījumā tiek sagatavota un visām iesaistītajām pusēm izsūtīta instrukcija, kas reglamentē 

attālinātās aizstāvēšanas procedūru, ievērojot šī Nolikuma prasības.   
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▪ analītiskās spriešanas spējas, 

▪ spējas izmantot teorētiskos avotus, empīriskās metodes problēmas oriģinālai 

risināšanai, 

▪ spējas izdarīt argumentētus secinājumus un formulēt atbilstošus ieteikumus, 

▪ prasmi prezentēt izstrādātos priekšlikumus un aizstāvēt savu personisko viedokli. 

8.2.8. Gala pārbaudījumu komisija galveno uzmanību pievērš bakalaura darbā iegūtajiem 

rezultātiem, to lietderībai un pamatotībai, vienlaikus vērtējot arī darba nepilnības. 

Komisijas vērtējumu būtiski ietekmē autora doto atbilžu pamatotība bakalaura darba 

aizstāvēšanā. Ja darbs nerada pilnīgu priekšstatu par darba autora teorētiskajām 

zināšanām, komisija izvirza vēl atsevišķus teorētiska rakstura jautājumus. 

8.3. Bakalaura darba vērtēšana 

8.3.1. Bakalaura darbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Tiek ņemts vērā tā saturs un 

noformējums, autora prasme prezentēt darbu, spēja atbildēt uz jautājumiem un 

pamatoti aizstāvēt savus uzskatus. 

8.3.2. Bakalaura darba gala vērtējumu veido 3 daļas – 1) LKA un RTU vadītāju vidējais 

vērtējums; 2) recenzenta vērtējums; 3) komisijas vidējais vērtējums. 

8.3.3. Bakalaura darba novērtējumu fiksē darba aizstāvēšanas protokolā. 

8.3.4. Bakalaura darbu vērtē abi zinātniskie vadītāji, sagatavojot kopīgu rakstisku 

atsauksmi (skat. 9. pielikumu), ko vēlākais 1 darba dienu pirms aizstāvēšanas, 

pašrocīgi vai elektroniski parakstītu, iesniedz programmas direktoram. Ja darba 

atsauksme tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, to var iesniegt elektroniski 

nosūtot to programmas direktoram pa e-pastu. Papildus – katrs darba vadītājs nosūta 

programmas direktoriem savu darba vērtējumu – atzīmi 10 ballu sistēmā.  

8.3.5. Bakalaura darba vērtēšanu (recenzēšanu) veic recenzents 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc darba iesniegšanas. Recenzents recenziju sagatavo rakstiski (skat. 13. 

pielikumu) un trīs darba dienas pirms aizstāvēšanas, pašrocīgi vai elektroniski 

parakstītu, iesniedz programmas direktoram. Ja recenzija tiek parakstīta ar drošu 

elektronisko parakstu, to var iesniegt elektroniski nosūtot to programmas direktoram 

pa e-pastu. Recenzents recenzijā vērtējumu nenorāda. Darba vērtējumu – atzīmi 10 

(desmit) ballu sistēmā recenzents iesniedz programmas direktoriem.  

8.3.6. Recenziju autors saņem ne vēlāk kā divas darba dienas pirms aizstāvēšanas, iepazīstas 

ar to un sagatavo atbildes uz recenzenta jautājumiem. 

8.3.7. Studējošais, kura bakalaura darbā ir konstatētas plaģiāta pazīmes, tiek atstādinās no 

aizstāvēšanas. Par šādu studējošā iesniegto rakstu darbu programmas direktori raksta 
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ziņojumu LKA prorektoram akadēmiskajā darbā. Ziņojumu izskata trīs darba dienu 

laikā, pieņem lēmumu un rīkojas saskaņā ar noteikumiem par akadēmisko godīgumu 

LKA17 un RTU18, informējot visas iesaistītās puses.  

8.3.8. Studējošais par akadēmiskā godīguma pārkāpšanu var tikt eksmatrikulēti. Visus 

akadēmiskā godīguma pārkāpumus elektroniski reģistrē studējošā personas lietā. 

8.3.9. Atkārtota noslēguma pārbaudījumu kārtošana tiek atļauta ne ātrāk kā pēc gada, un 

bakalaura darbs ir jāraksta par citu tematu.

                                                
17  Noteikumi par akadēmisko godīgumu LKA, pieejams: https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/dokumenti/  
18

 Akadēmiskā godīguma pārkāpumi un to izskatīšana RTU, pieejams: http://uivi.rtu.lv/studentiem/ 

#studiju-un-nosleguma-darbi 

https://lka.edu.lv/lv/par-akademiju/dokumenti/
http://uivi.rtu.lv/studentiem/#studiju-un-nosleguma-darbi
http://uivi.rtu.lv/studentiem/#studiju-un-nosleguma-darbi
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9. Apelācijas kārtība, kursa un bakalaura darbu 

uzglabāšana 

9.1. Apelācija par kursa darba aizstāvēšanas procedūru iesniedzama LKA 

prorektoram akadēmiskajā darbā.  

9.2. Kursa darba apelācija tiek izskatīta KSM katedras sēdē normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Par pieņemto lēmumu studējošais tiek informēts rakstiski.  

9.3. Apelācija par bakalaura darba aizstāvēšanas procedūru iesniedzama LKA un 

RTU Programmas padomei līdz nākamās darba dienas beigām. Apelācija par 

bakalaura darba aizstāvēšanas procedūru tiek izskatīta Programmas padomes 

sēdē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par pieņemto lēmumu studējošais tiek 

informēts rakstiski.  

9.4. Kursa un bakalaura darbi LKA un RTU tiek uzglabāti augstskolās noteiktajā 

kārtībā. Gan kursa darbs, gan bakalaura darbs tiek uzglabāts elektroniskā formā. 

Kursa darba datorizdrukas eksemplārs pēc kursa darba aizstāvēšanas tiek atdots 

autoram. Bakalaura darbs tiek nodots glabāšanai LKA bibliotēkā.
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Pielikumi 

1. pielikums. Iesnieguma veidlapa kursa un bakalaura darba temata apstiprināšanai 

2. pielikums. Iesnieguma veidlapa par kursa un bakalaura darba temata izmaiņām 

3. pielikums. Kursa darba titullapa  

4. pielikums. Bakalaura darba titullapa  

5. pielikums. Kursa un bakalaura darba anotācijas paraugs latviešu un angļu valodā 

6. pielikums. Kursa darba dokumentārā lapa 

7. pielikums. Kursa darba vadītāja atsauksmes veidlapa 

8. pielikums. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes forma 

9. pielikums. Bakalaura darba vadītāja atsauksmes veidlapa 

10. pielikums. Kursa darba recenzijas veidlapa 

11. pielikums. Bakalaura darba izpildes un novērtējuma lapa 

12. pielikums. Bakalaura darba kopsavilkuma paraugs 

13. pielikums. Bakalaura darba recenzijas veidlapa 

14. pielikums. Satura rādītāja paraugs 

15. pielikums. Jautājumi pašpārbaudei



 

* Aizpilda piesakot kursa un bakalaura darbu. 
** Aizpilda piesakot bakalaura darbu. 
*** Darba vadītāja saskaņojumu apliecina vadītāja e-pasts studiju programmas padomei (studijas@lka.edu.lv), kura 
pielikuma piesaistnē ir pievienots šis iesniegums PDF formātā. 
**** Aizpilda studiju programmas padomes pārstāvis 

 

1. PIELIKUMS 

Iesnieguma veidlapa kursa un bakalaura darba temata apstiprināšanai 

Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes 

kopīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” padomei 

 
Studējošā  vārds uzvārds 

 stud. apliec. Nr.: ierakstīt 

 e-pasts: ierakstīt   

IESNIEGUMS 

Lūdzu apstiprināt izvēlies darba tematu 

latviešu valodā: Ierakstiet tekstu 

angļu valodā: Ierakstiet tekstu 

Darba temata aktualitātes un izvēles pamatojums 

Ierakstiet tekstu 

Pētāmā problēma, galvenais pētnieciskais jautājums 

Ierakstiet tekstu 

Pētījuma izstrādei izmantojamā literatūra (minēt vismaz 5 grāmatas un/vai akadēmiskus zinātniskus rakstus, 

vēlams arī plašāk raksturot darba izstrādē izmantojamo literatūru) 

Ierakstiet tekstu 

un apstiprināt darba zinātnisko vadītāju 

LKA*:  ierakstiet   

 Amats, zin. grāds, vārds, uzvārds Datums Paraksts *** 

RTU**: ierakstiet   

 Amats, zin. grāds, vārds, uzvārds Datums Paraksts *** 

Apstiprinu, ka esmu brīdināts /-a, ka saskaņā ar nolikumu par kursa un bakalaura darba izstrādi LKA un RTU kopīgai 
akadēmiskai bakalaura studiju programmai “Radošās industrijas” mans pienākums ir: 

1) iepazīties ar minēto nolikumu; 

2) sistemātiski strādāt pie kursa darba, regulāri konsultējoties ar darba vadītāju; 
3) darba rakstīšanas procesā ievērot akadēmiskā godīguma principus; 
4) savlaicīgi nodot izstrādāto darbu, atbilstoši iepriekš apstiprinātam grafikam; 
5) ievērot “RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskos 

norādījumus”. 

Esmu informēts /-a, ka prasību neievērošanas gadījumā, darbs netiks pieņemts aizstāvēšanai. 

dd.mm.gggg.    

Datums Studējošā paraksts  

Studiju programmas padomes pārstāvis**** 

  

 Amats, zin. grāds, vārds, uzvārds Datums Paraksts *** 



 

* Aizpilda piesakot kursa un bakalaura darbu. 
** Aizpilda piesakot bakalaura darbu. 
*** Darba vadītāja saskaņojumu apliecina vadītāja e-pasts studiju programmas padomei (studijas@lka.edu.lv), kura 
pielikuma piesaistnē ir pievienots šis iesniegums PDF formātā. 
**** Aizpilda studiju programmas padomes pārstāvis 

 

 

2. PIELIKUMS 

Iesnieguma veidlapa par kursa un bakalaura darba temata izmaiņām 

Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes 

kopīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” padomei 

 
Studējošā  vārds uzvārds 

 stud. apliec. Nr.: ierakstīt 

 e-pasts: ierakstīt   

IESNIEGUMS 

Lūdzu atļaut mainīt izvēlies darba tematu 

latviešu valodā no: Ierakstiet tekstu 

latviešu valodā uz: Ierakstiet tekstu 

angļu valodā uz: Ierakstiet tekstu 

Temata izmaiņas saskaņotas ar darba zinātnisko vadītāju 

LKA*:  ierakstiet   

 Amats, zin. grāds, vārds, uzvārds Datums Paraksts *** 

RTU**: ierakstiet   

 Amats, zin. grāds, vārds, uzvārds Datums Paraksts *** 

Apstiprinu, ka esmu brīdināts /-a, ka saskaņā ar nolikumu par kursa un bakalaura darba izstrādi LKA un RTU kopīgai 

akadēmiskai bakalaura studiju programmai “Radošās industrijas” mans pienākums ir: 

1) iepazīties ar minēto nolikumu; 
2) sistemātiski strādāt pie kursa darba, regulāri konsultējoties ar darba vadītāju; 
3) darba rakstīšanas procesā ievērot akadēmiskā godīguma principus; 

4) savlaicīgi nodot izstrādāto darbu, atbilstoši iepriekš apstiprinātam grafikam; 
5) ievērot “RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskos 

norādījumus”. 

Esmu informēts /-a, ka prasību neievērošanas gadījumā, darbs netiks pieņemts aizstāvēšanai. 

dd.mm.gggg.    

Datums Studējošā paraksts  

Studiju programmas padomes pārstāvis**** 

  

 Amats, zin. grāds, vārds, uzvārds Datums Paraksts *** 



 

 

3. PIELIKUMS 

Kursa darba titullapa19 

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA 

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts 

Kursa darbs 

Nosaukums 

Bakalaura akadēmisko studiju programmas 

“Radošās industrijas” 

izvēlies. kursa pilna laika klātienes students/-e 

ierakstīt vārdu, uzvārdu 
 

Studenta apliecības. Nr.: ierakstīt 

Studējošā paraksts _______________________________________________ 

Kursa darba vadītājs: __________________________________________________________________________________________ 
Akad. amats, zin./akad. grāds, vārds uzvārds 

Rīga 2020 

                                                
19 Izmantot tikai šo titullapas paraugu. Neņemt vērā Metodiskajos norādījumos noteikto studiju darba 

titullapas paraugu. 



 

 

4. PIELIKUMS 

Bakalaura darba titullapa20 

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA 

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts 

STUDĒJOŠĀ VĀRDS UZVĀRDS 

Nosaukums 

Bakalaura darbs 

Zinātniskais vadītājs LKA: Zinātniskais vadītājs RTU: 

ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu 

ierakstīt Vārdu Uzvārdu ierakstīt Vārdu Uzvārdu 

Rīga 2020 

                                                
20 Izmantot tikai šo titullapas paraugu. Neņemt vērā Metodiskajos norādījumos noteikto noslēguma darba 

titullapas paraugu. 



 

 

5. PIELIKUMS 

Kursa un bakalaura darba anotācijas paraugs latviešu un angļu valodā21 

Anotācija 

Kursa/bakalaura darba autors: Jānis Kalniņš 

Kursa/bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors Dr. oec. Deniss Ščeulovs  

Kursa/bakalaura darba temats:  Personāla atlases un motivācijas sistēmas pilnveidošanas 

projekts 

Kursa/bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, ….. daļas, secinājumi un 

priekšlikumi. Darba apjoms ir …. rakstu zīmes, …. lpp., tajā iekļauti …. attēli, …….tabulas, 

…. formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: … avoti latviešu, …angļu, … un 

… valodā. Darbam pievienoti … pielikumi.  

Kursa/bakalaura darba galvenie rezultāti: 4 – 5 teikumi  

Kursa/bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Piternieks P. (2020). Skaņas un mūzikas 

nozīme zīmolu identitātē un komunikācijā: Bakalaura darbs. Vadītāji lektore L. Ozoliņa, 

docente I. Andersone. RTU Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts un LKA  

Kultūras menedžmenta  katedra, bakalaura akadēmisko studiju programma “Radošās 

industrijas”. 

Atslēgas vārdi: (ierakstiet 3 - 6 atslēgas vārdus) 

Anotācijas apjoms nedrīkst pārsniegt 1 lpp. (ieteicams 2/3 no lpp.) 

                                                
21 Anotāciju katrā valodā raksta jaunā lapā. 



 

 

5. PIELIKUMA TURPINĀJUMS 

Kursa un bakalaura darba anotācijas paraugs latviešu un angļu valodā 

Annotation 

Thesis author: Jānis Kalniņš 

Thesis scientific supervisor: Associated Professor Dr. oec Deniss Ščeulovs 

Title of thesis:  Project on Improvement of Personnel Selection and Motivation System  

Thesis written:  is written in Latvian language, it consists of introduction, ….. parts, 

conclusions and recommendations. Amount of work is …. p., it includes …. pictures, ……. 

tables, …. formulas Bibliography and source list contains … sources in Latvian, … in English, 

… and … language. Work has …. annexes 

The most important results: 4 – 5 sentences 

Bibliographic description of the thesis: Piternieks P. (2020). The role of sound and music in 

brand identity and communication:  Bachelor Thesis. Supervisors lecturer L. Ozolina, assist. 

prof.  I. Andersone. RTU, Institute of Business Engineering and Management FEEM and LAC, 

Department of Cultural Sociology and Management, academic bachelor study programme 

“Creative Industries”. 

Keywords: (enter 3 to 6 keywords) 



 

 

6. PIELIKUMS 

Kursa darba dokumentārās lapas veidlapa 

Kursa darbs 

ierakstiet nosaukumu 

ierakstiet nosaukumu ENG val. 

izstrādāts Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgajā akadēmiskajā 

bakalaura studiju programmā “Radošās industrijas”. 

Ar savu parakstu apliecinu, ka kursa darbs izstrādāts patstāvīgi; izmantojot citu autoru darbos 

publicētus datus, definējumus un viedokļus, dotas precīzas norādes (atsauces) uz to ieguves avotu; 

iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

Darba apjoms (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot) ir ierakstīt skaitu rakstzīmes. 

 

Autors  

dd.mm.gggg. ierakstīt Vārdu Uzvārdu  

   Paraksts 

Zinātniskais vadītājs 

dd.mm.gggg. ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu  

  Paraksts 

Recenzents 

dd.mm.gggg. ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu  

  Paraksts 

Darbs iesniegts 

dd.mm.gggg. lietvedis/-e ierakstīt Vārdu Uzvārdu  

  Paraksts 

Darbs aizstāvēts 

dd.mm.gggg. komisijas sekretārs/-e ierakstīt Vārdu Uzvārdu  

  Paraksts 



 

 

7. PIELIKUMS 

Kursa darba vadītāja atsauksmes veidlapa 

  

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra  
Ludzas iela 24, Rīga, LV - 1003 

Tālr. 67140175, e-pasts: admin@lka.edu.lv, www.lka.edu.lv  

 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts 
Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048 

Tālr. 67089403, e-pasts: uivi@rtu.lv, www.uivi.rtu.lv 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

 “Radošās industrijas” izvēlies. kursa studējošā 

 ierakstīt vārdu, uzvārdu 

 stud. apliec. Nr.: ierakstīt 

 e-pasts: ierakstīt   

Kursa darba 

ierakstiet nosaukumu 

VADĪTĀJA AT SAUKSME 

Pētnieciskā darba apjoms: ierakstīt lpp. (neskaitot pielikumus); ierakstīt tabulas; ierakstīt attēli; ierakstīt 

pielikumi. 

Darba atbilstība temata nosaukumam: ☐ atbilst   ☐ neatbilst 

Atbilstības rādītāji: Jā Daļēji Nē 

Darba apjoms atbilst prasībām ☐ ☐ ☐ 

Temata aktualitāte darbā pamatota ☐ ☐ ☐ 

Mērķa formulējums atbilst tematam ☐ ☐ ☐ 

Uzdevumi atbilst izvirzītajam mērķim ☐ ☐ ☐ 

Saturs atbilst mērķim un uzdevumam ☐ ☐ ☐ 

Darba mērķis sasniegts ☐ ☐ ☐ 

Secinājumi izriet no darba ☐ ☐ ☐ 

Darba noformējums atbilst Metodiskiem norādījumiem ☐ ☐ ☐ 

Studenta personiskā attieksme un ieguldījums, 

savstarpējā komunikācija ar vadītāju: 

Novērtējums (0 - zems; 5 - augsts) 

0 1 2 3 4 5 

Regulārs un rūpīgs darbs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Personiskā iniciatīva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Oriģinalitāte un radošums ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ievēro vienošanās un termiņus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vēlme sadarboties un uzklausīt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

 

7. PIELIKUMA TURPINĀJUMS 

Kursa darba vadītāja atsauksmes veidlapa 

Ņemti vērā vadītāja ieteikumi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kursa  darba galvenie rezultāti, nozīme, risinājumu oriģinalitāte, trūkumi: 

Ierakstiet tekstu 

Kursa darbs ☐ atbilst; ☐ neatbilst; ☐ daļēji atbilst “ Nolikumam par kursa un bakalaura darba izstrādi 

LKA un RTU kopīgajai akadēmiskai bakalaura studiju programmai “Radošās industrijas” prasībām. 

Ieteikums par atļauju darba aizstāvēšanai: ☐ atļaut;  ☐ neatļaut aizstāvēt kursa darbu LKA un RTU 

kopīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” kursa darbu aizstāvēšanas 

komisijā. 

Kursa darba zinātniskais vadītājs  

dd.mm.gggg. ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu  

Paraksts 

 

 

 

 

 



 

 

8. PIELIKUMS 

RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes formas paraugs22 

RTU ___ STUDENTU ZINĀTNISKĀ UN TEHNISKĀ KONFERENCE 20____ 

Darba nosaukums: 

Darba autors: 

RTU fakultāte: INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 

Studiju gads: 

Darba zinātniskais vadītājs: 

Vārds, Uzvārds, zinātniskais grāds  

Ievads 

Jūsu teksts 

Mērķis un uzdevumi 

Jūsu teksts 

Darba gaita un metodoloģija 

Jūsu teksts 

Rezultāti 

Jūsu teksts 

Atsauces 

Jūsu teksts 

Kopsavilkums angļu valodā 

Jūsu teksts 

Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar darbu. Zinātniskā darba rezultāti ir kvalitatīvi 

un atbilst zinātniskajam virzienam. Darbs nav plaģiāts. 

    

Zinātniskais vadītājs:    

Vārds, Uzvārds, zinātniskais grāds Paraksts 

 

 

 

                                                
22 RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes forma jāaizpilda ORTUS studiju portālā 

tiešsaistē. 
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Bakalaura darba vadītāja atsauksmes veidlapa 

  

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra  
Ludzas iela 24, Rīga, LV - 1003 

Tālr. 67140175, e-pasts: admin@lka.edu.lv, www.lka.edu.lv  

 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts 
Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048 

Tālr. 67089403, e-pasts: uivi@rtu.lv, www.uivi.rtu.lv 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

 “Radošās industrijas” studējošā 

 ierakstīt vārdu, uzvārdu 

 stud. apliec. Nr.: ierakstīt 

 e-pasts: ierakstīt   

Bakalaura darba 

ierakstiet nosaukumu 

VADĪTĀJA ATSAUKSME 

Pētnieciskā darba apjoms: ierakstīt skaitu rakstzīmes ierakstīt lpp. (neskaitot pielikumus); ierakstīt 

tabulas; ierakstīt attēli; ierakstīt pielikumi. 

Atbilstības rādītāji: Jā Daļēji Nē 

Darba atbilstība temata nosaukumam ☐ ☐ ☐ 

Darba apjoms atbilst prasībām ☐ ☐ ☐ 

Temata aktualitāte darbā pamatota ☐ ☐ ☐ 

Mērķa formulējums atbilst tematam ☐ ☐ ☐ 

Uzdevumi atbilst izvirzītajam mērķim ☐ ☐ ☐ 

Saturs atbilst mērķim un uzdevumam ☐ ☐ ☐ 

Biznesa dizaina daļa atbilst darba kopējai tematikai ☐ ☐ ☐ 

Darba mērķis sasniegts ☐ ☐ ☐ 

Secinājumi izriet no darba ☐ ☐ ☐ 

Darba noformējums atbilst Metodiskiem norādījumiem ☐ ☐ ☐ 

Studenta personiskā attieksme un ieguldījums, 

savstarpējā komunikācija ar vadītāju: 

Novērtējums (0 - zems; 5 - augsts) 

0 1 2 3 4 5 

Regulārs un rūpīgs darbs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Personiskā iniciatīva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Oriģinalitāte un radošums ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ievēro vienošanās un termiņus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vēlme sadarboties un uzklausīt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Bakalaura darba vadītāja atsauksmes veidlapa 

Ņemti vērā vadītāja ieteikumi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Studenta-/es darba patstāvīgums un ritmiskums: 

☐ darbs izstrādāts patstāvīgi, pietiekami regulāri konsultējoties ar darba vadītāju LKA 

☐ darbs izstrādāts patstāvīgi, pietiekami regulāri konsultējoties ar darba vadītāju RTU 

☐ darbs izstrādāts pārāk patstāvīgi, bez regulārām konsultācijas ar darba vadītāju LKA 

☐ darbs izstrādāts pārāk patstāvīgi, bez regulārām konsultācijas ar darba vadītāju RTU 

Bakalaura darba galvenie rezultāti, nozīme, risinājumu oriģinalitāte, trūkumi LKA vadītāja 

vērtējumā: 

Ierakstiet tekstu 

Bakalaura darba galvenie rezultāti, nozīme, risinājumu oriģinalitāte, trūkumi RTU vadītāja 

vērtējumā: 

Ierakstiet tekstu 

Bakalaura darbs ☐ atbilst; ☐ neatbilst; ☐ daļēji atbilst nolikumam par kursa un bakalaura darba izstrādi 

LKA un RTU kopīgajai akadēmiskai bakalaura studiju programmai “Radošās industrijas” prasībām. 

Ieteikums par atļauju darba aizstāvēšanai: ☐ atļaut;  ☐ neatļaut aizstāvēt bakalaura darbu LKA un 

RTU kopīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” bakalaura darbu 

aizstāvēšanas komisijā. 

Bakalaura darba zinātniskais vadītājs LKA 

dd.mm.gggg. ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu  

Paraksts 

Bakalaura darba zinātniskais vadītājs RTU 

dd.mm.gggg. ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu  

Paraksts 
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Kursa darba recenzijas veidlapa 

 

  

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra  
Ludzas iela 24, Rīga, LV - 1003 

Tālr. 67140175, e-pasts: admin@lka.edu.lv, www.lka.edu.lv  

 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts 

Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048 
Tālr. 67089403, e-pasts: uivi@rtu.lv, www.uivi.rtu.lv 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Radošās industrijas” izvēlies. kursa studējošā 

ierakstīt vārdu, uzvārdu 

stud. apliec. Nr.: ierakstīt 

e-pasts: ierakstīt   

 Kursa darba 

 ierakstiet nosaukumu 

 RECENZIJA 

Kursa darba izvērtējums 

Prasību sasniegšanas līmenis: Nav attiecināms (N/A); Nepietiekams (N); Zems (Z); Vidējs (V); Augsts (A) 

Darba 

struktūra 

un saturs 

Vērtēšanas kritēriji 

N/A N Z V A 

Ievads Temata un pētāmo jautājumu aktualitātes pamatojums ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pētāmā problēma skaidri pamatota ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darba mērķis un uzdevumi skaidri formulēti, pamatoti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Teorētiskā 

daļa 

Teorētiskajā pamatojumā izmantoti daudzveidīgi avoti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Teorētiskie avoti salīdzināti un kritiski izvērtēti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Korektas atsauces uz izmantotajiem avotiem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Loģiska saistība starp nodaļām, teorētisko un empīrisko daļu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Secinājumi pamatoti avotos un datos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Empīriskā 

daļa 

Izsmeļoši raksturota pētījumā izmantotā metodoloģija, datu 

ieguves un analīzes metodes, pamatota to izvēle 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autora ieguldījums empīriskā pētījuma veikšanā, datu 

apkopošanā un analīzē 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Kursa darba recenzijas veidlapa 

Secinājumi 

un 

nobeigums 

Darbā ir sniegta atbilde  uz pētniecisko jautājumu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Secinājumi ir konkrēti, pamatoti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbam izvirzītais mērķis ir sasniegts un īstenoti izvirzītie 
uzdevumi 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darba 

atbilstība 

prasībām 

Darba temats izvēlēts atbilstoši LKA un RTU kopīgajai 
studiju programmai “Radošās industrijas” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pietiekams darba kopējais apjoms samērīgi darba daļu 

apjomi 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbs ir gramatiski un stilistiski korekts ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Korekts terminoloģijas lietojums, atbilstoša akadēmiskā 
valoda 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Atbilstoši un informatīvi pielikumi, darbā uz tiem dotas 
atsauces 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pietiekams un atbilstošs ilustratīvais materiāls (attēli) un 

skaitliskais materiāls (dati, tabulas, u.c.) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pietiekams un atbilstošs skaitliskais materiāls (dati, tabulas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darba stiprās puses, īpašās kvalitātes: 

Ierakstiet tekstu 

Darbā konstatētie trūkumi, recenzenta iebildumi: 

Ierakstiet tekstu 

Jautājumi, kas autoram jāatbild, darbu aizstāvot: 

Ierakstiet tekstu 

Slēdziens par kursa darbu 

Darbs ☐ atbilst;  ☐ neatbilst;  ☐ daļēji atbilst nolikumam par kursa un bakalaura darba izstrādi LKA un 

RTU kopīgajai akadēmiskai bakalaura studiju programmai “Radošās industrijas” un RTU IEVF studiju un 

noslēguma darbu noformēšanas metodisko norādījumu prasībām. 

Kursa darbs  ☐ ir pozitīvi vērtējams 

☐ ir pozitīvi vērtējams ar nosacījumu-/iem 

Ierakstiet nosacījumus 

☐ nav pozitīvi vērtējams 

Recenzents LKA  

dd.mm.gggg. ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu  
Paraksts 
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Bakalaura darba izpildes un novērtējuma veidlapa 

Darba izpildes un novērtējuma lapa 

Bakalaura darbs 

ierakstiet nosaukumu 

izstrādāts LKA Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā un 

RTU IEVF Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtā 
   

Bakalaura darba autors/-e ar savu parakstu apliecina, ka darbs izstrādāts patstāvīgi, uz 

visiem izmantotajiem citu autoru darbos apkopotajiem datiem, atziņām un viedokļiem dotas 

precīzas bibliogrāfiskās norādes un atsauces, un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst 

izdrukai. Darba apjoms (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot ar atsaucēm un citām 

zemsvītras piezīmēm) ir ierakstīt skaitu rakstzīmes. 

studējošā Vārds Uzvārds Stud. apliec. Nr.   
  Datums Paraksts 

   

Bakalaura darba zinātniskais vadītājs LKA iesaka bakalaura darbu aizstāvēšanai: 

ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu    
  Datums Paraksts 

   

Bakalaura darba zinātniskais vadītājs RTU iesaka bakalaura darbu aizstāvēšanai: 

ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu   

  Datums Paraksts 

   

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Radošās industrijas” direktori: 

ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu   

  Datums Paraksts 

ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu   

  Datums Paraksts 

   

Atļauts aizstāvēt LKA Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā bakalaura 

akadēmiskās studiju programmas „Radošās industrijas” Gala pārbaudījumu komisijā. 

LKA Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītāja 

ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu Vārdu Uzvārdu   

  Datums Paraksts 

   

Bakalaura darbs aizstāvēts LKA Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā 

akadēmiskās studiju programmas „Radošās industrijas” Gala pārbaudījumu komisijas sēdē 

202_. gada ____. ___________ un novērtēts ar atzīmi ______________________________. 

   

Gala pārbaudījumu komisijas sekretārs/-e: 

 
  

Vārds Uzvārds  Datums Paraksts 
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Bakalaura darba kopsavilkuma paraugs23 

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA 

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts 

 

 

Vārds Uzvārds 

 

 

Bakalaura darba nosaukums  

 

BAKALAURA DARBA KOPSAVILKUMS 

 
 

 

 

 

 

Zinātniskais vadītājs LKA: Zinātniskais vadītājs RTU: 

ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu 

ierakstīt Vārdu Uzvārdu ierakstīt Vārdu Uzvārdu 

Recenzents: 

ierakstīt Akad. amatu, Zin. grādu ierakstīt Vārdu Uzvārdu 

Rīga 2020 

 

                                                
23 Izstrādāšanas noteikumus un printēšanas iestatījumus skatīt šī nolikuma 4.4.12. punktā 
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Bakalaura darba kopsavilkuma paraugs 

Investīcijas nepieciešamas, lai nauda nestu peļņu nevis kļūtu nevērtīgāka inflācijas un 

citu faktoru ietekmē. Fiziskai personai pastāv ļoti daudz investēšanas iespējas, taču bieži vien 

viņam pietrūkst zināšanas, lai ieguldītu “brīvus” naudas līdzekļus ar mērķi saglabāt tā vērtību 

vai pat palielināt. Ir vairāki investīciju veidi – ekonomiskā, finanšu, ārvalstu tiešās investīcijas 

utt.. Dažādi pētījumi rāda, ka atgūstoties no ekonomiskās krīzes cilvēki sapratuši uzkrāšanas 

nozīmi un ar vien stabilāk veido ietaupījumus. Tomēr, nozīmīgi, kur nauda tiek glabāta. To var 

glabāt skaidrā naudā, bankas kontā vai noguldīt depozītos. Ir novērots, ka cilvēkiem investēšana 

šķiet biedējoša un riskanta, viņi uzskata, ka tā naudu iespējams tikai zaudēt. Taču mūsdienās 

investēšana kļūst arvien vienkāršāka un populārākā. Ir skaidrs, ka investēšana ir labākais veids, 

kā sasniegts ilgtermiņa mērķus. Otra lieta, kas cilvēkus attur no investēšanas ir uzskats, ka tam 

nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi. Sākt investēt vari ar mazām, bet regulāri atliktām naudas 

summām. Tātad investēšana ir piemērota principā ikvienam, jo mūsdienās tā neprasa daudz 

naudas un ir padarīta tik vienkārša, ka nav nepieciešama liela pieredze vai spēja veltīt tai pārāk 

daudz laika.  

Pašlaik ar finanšu instrumentu saistītās investīcijas ir diezgan aktuāla tēma, jo tirgus 

konjuktūra, kur valda zemas un pat negatīvas depozīta likmes, stimulē mājsaimniecības 

investēt, meklējot kompromisu starp ienesīgumu un risku. Viena no riska mazināšanas iespējām 

ir saistīta ar portfeļu vadīšanu. Portfeļa vadīšanas metodes ir atkarīgas gan no investora vēlmēm, 

gan no fondu tirgus konjuktūras, kurā tiek veidots šis portfelis. Tas ir daudzveidīgas un var būt 

pielāgotas jebkurai investīciju stratēģijai.  

Investīciju portfeļus veido individuālie un institucionālie investori, dažāda veida risku 

diversifikācijai. Pārsvarā individuālie un institucionālie investori izmanto finanšu instrumentus 

investīciju portfeļa veidošanā.  

Investējot dažādos uzņēmumu aktīvos, investors dod uzņēmumiem iespēju gūt peļņu 

no uzņēmumu stratēģiskajām biznesa vienībām, bet uzņēmums savukārt no gūtās peļņas 

izmaksā investoram dividendes, par ieguldītajiem naudas līdzekļiem. Tādā veidā rodas 

savstarpējais labums, kur gan investori, gan uzņēmumi gūst ienākumus, kā arī patērētāji iegūst 

vēlamo moderno un modificēto produktu, kas veicina darba vietu skaita palielināšanos. Tā 

investora lēmums uzņemties kādu risku sniedz ievērojamu ekonomiskās situācijas uzlabošanos 

valstī.  

Finanšu tirgum raksturīga būtiska nestabilitāte, ko izraisa dažādu bieži neparedzamu 

faktoru darbība. Lai saglabātu un palielinātu pieejamos līdzekļus, investoram kaut kādā veidā 
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Bakalaura darba kopsavilkuma paraugs 

jāreaģē uz izmaiņām tirgus apstākļos un jāprognozē tā dinamika kopumā vai atsevišķo 

finanšu instrumentu. Arvien pieaug privāto investoru skaits, kas ir ieinteresēts, pēc iespējas 

izdevīgāk un drošāk ieguldīt savus naudas līdzekļus finanšu tirgos, neraugoties uz riska 

faktoriem.  

Mūsdienās pasaulē pastāv daudzi attīstības fondu tirgi. Baltijas fondu tirgus ir viens 

no vairākiem attīstības finanšu tirgiem pasaulē. Potenciāli jebkurš attīstības tirgus var ģenerēt 

būtiski augstāku ienesīgumu salīdzinājumā ar jebkuru citu attīstīto finanšu tirgu. Taču attīstības 

tirgum ir savi trūkumi un priekšrocības. Šajā gadījumā investoram rodas aktuāls jautājums par 

to, kā efektīvi investēt šādā tirgū.  

Pētījuma mērķis ir izstrādāt investīciju portfeļa pārvaldīšanas stratēģiju Baltijas akciju 

tirgū ar efektīvu ienesīgumu salīdzinājumā ar dažādiem etaloniem.  

Bakalaura darbā ir izvirzīta šāda hipotēze – modificēta Markovica portfeļa 

metodoloģija ir efektīva mazam investoram Baltijas akciju tirgū.  

Mērķu sasniegšanai un hipotēzes pārbaudei tiek noteikti sekojoši uzdevumi:  

▪ izpētīt iespējamos investēšanas iespējas mazajam investoram;  

▪ izprast investīciju portfeļa pārvaldīšanas modeļus;  

▪ izanalizēt esošas akcijas Nasdaq Baltijas biržā;  

▪ veikt akcijas atlasi investīciju portfeļa veidošanai;  

▪ izanalizēt vēsturiskos akciju cenu svārstības Baltijas tirgum;  

▪ izstrādāt investīciju portfeļa pārvaldīšanas modeli;  

▪ salīdzināt izstrādātā portfeļa efektivitāti ar dažādiem etaloniem.  

Bakalaura darbā tika izmantotas vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes pētījumu 

kvantitatīvās metodes, t.sk. primāro datu analīze, salīdzināšana, kovariācijas-korelācija analīze, 

grafiskā attēlošana. Pētījuma periods – empīriskā pētījuma daļā veikts par laika posmu no 2000. 

līdz - 2018.gadam pa nedēļām.  

Bakalaura darba novitātes elementi ir:  

▪ izstrādātā investīciju portfeļa pārvaldīšanai metodoloģija, balstoties uz 

modificētas Markovicas metodes pieeju;  

▪ uzņēmumu akciju atlase un portfeļa pārvaldīšana notiek mazāk attīstītajā biržas 

tirgū – Baltijas tirgū, ņemot vērā tā tirgus specifiku.  

Bakalaura darbā ir šādi ierobežojumi:  

▪ investīciju portfeļa pārvaldīšana notiek Baltijas finanšu tirgū ņemot vērā tā 

specifiku;  
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▪ investīciju portfeļa pārvaldīšanā piedalījās trīs Latvijas uzņēmumu akcijas, 12 

Lietuvas uzņēmumu akcijas un 11 Igaunijas uzņēmumu akcijas.  

▪ portfeļa pārvaldīšanas periods ir ierobežots no 2007.gada līdz 2018.gadam; 

▪ akciju pirkšanai tika izmantotas tikai garas pozīcijas, jo īsas pozīcijas Baltijas 

tirgū nav realizējamas;  

▪ akcijas cenu pirkšanai/pārdošanai tiek izmantoti viens paralēls kanāls;  

▪ investīcijas tiešajos aizdevumos tiek uzskatīti kā bezriska investīcija un 

ieguldīto summu varēs izņemt jebkura brīdī; 

▪ mazais investors ir Latvijas Republikas rezidents;  

▪ nodokļu, transakciju un cita veida izdevumi nav ievēroti.  

Darbs ir izstrādāts pamatojoties uz specializēto literatūru, zinātniskiem rakstiem un 

faktisko informāciju. Bakalaura darba izstrādes pamatā ir publiski pieejamie statistikas datu 

avoti, Nasdaq Baltijas biržas dati, Bloomberg datu bāzes. Bakalaura darbā ir izmantota 

zinātniskā literatūra latviešu, krievu un angļu valodā.  

Darbs ir sadalīts trīs daļas: teorētiskā, metodoloģijas un empīriska daļā. Savukārt katra 

daļa tiek sadalīta nodaļās un apakšnodaļās.  

Bakalaura darba pirmajā daļā tiek izpētītas investīciju iespējas mazajam investoram, 

veikta investīciju iespēju salīdzināšanā pēc ienesīguma/riska pakāpes, aplūkota investīciju 

portfeļa būtība to pārvaldīšanas stratēģijas un mūsdienīgās portfeļu teorijas.  

Bakalaura darba otrajā daļā tiek aprakstīts analizēs un pārvaldīšanas process. Tiek 

sniegta detalizēta informācija par datu vākšanu, organizēšanu un akciju analīzi, kā arī portfeļa 

aktīvo pārvaldīšanu un efektivitātes novērtēšanu.  

Bakalaura darba trešajā daļā tiek paradīts praktiskais pielietojums izstrādātai aktīvai 

investīciju portfeļa pārvaldīšanas stratēģijai mazajam investoram Baltijas finanšu tirgū, kā arī 

tā efektivitāte un ienesīgums salīdzinājumā ar etalonu.  

Bakalaura darba apjoms ir 61 lapaspuses. Tas satur 16 attēlus, 12 tabulas, 46 informācijas 

avotus. 
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Bakalaura darba recenzijas veidlapa 

  

Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra  
Ludzas iela 24, Rīga, LV - 1003 

Tālr. 67140175, e-pasts: admin@lka.edu.lv, www.lka.edu.lv  

 

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts 

Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048 

Tālr. 67089403, e-pasts: uivi@rtu.lv, www.uivi.rtu.lv 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

“Radošās industrijas” studējošā 

 ierakstīt vārdu, uzvārdu 

 stud. apliec. Nr.: ierakstīt 

 e-pasts: ierakstīt   

 Bakalaura darba 

 ierakstiet nosaukumu 

 RECENZIJA 

Darba apjoms: ierakstīt skaitu rakstzīmes.  ierakstīt lpp. (no ievada līdz secinājumiem ieskaitot, ar 

atsaucēm un citām zemsvītras piezīmēm); ierakstīt tabulas; ierakstīt attēli; ierakstīt pielikumi. 

Darba temata aktualitātes, kā arī darba akadēmiskās un praktiskās nozīmes vērtējums:  

Ierakstiet tekstu 

Darba izvērtējums  

Prasību sasniegšanas līmenis: Nav attiecināms (N/A); Nepietiekams (N); Zems (Z); Vidējs (V); Augsts (A) 

Darba 

struktūra un 

saturs 

Vērtēšanas kritēriji 

N/A N Z V A 

Ievads Temata un pētāmo jautājumu aktualitātes pamatojums ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pētāmā problēma skaidri pamatota ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darba mērķis un uzdevumi skaidri formulēti, pamatoti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darba temata ierobežojumi ir precīzi un skaidri noteikti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Teorētiskā 

daļa 

Teorētiskajā pamatojumā izmantoti daudzveidīgi avoti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Teorētiskie avoti salīdzināti un kritiski izvērtēti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Korektas atsauces uz izmantotajiem avotiem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Loģiska saistība starp nodaļām, teorētisko un/vai empīrisko 

un biznesa dizaina daļu 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Secinājumi pamatoti avotos un datos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Bakalaura darba recenzijas veidlapa 

Empīriskā 

daļa 

Izsmeļoši raksturota pētījumā izmantotā metodoloģija, datu 

ieguves un analīzes metodes, pamatota to izvēle 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autora ieguldījums empīriskā pētījuma veikšanā, datu 
apkopošanā un analīzē 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Biznesa 

dizaina daļa 
Izmantotas atbilstošas metodes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Veikti atbilstoši aprēķini ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Secinājumi ir pamatoti skaitļos un aprēķinos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Biznesa dizaina daļa saturiski iekļaujas kopējā darba tēmā ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Secinājumi 

un 

priekšlikumi 

Secinājumi ir konkrēti, pamatoti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ir izteikti pamatoti un lietderīgi ieteikumi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darba 

atbilstība 

prasībām 

Darbā ir sniegta atbilde  uz pētniecisko jautājumu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbam izvirzītais mērķis ir sasniegts un izvirzītie 
uzdevumi īstenoti 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darba temats atbilst LKA un RTU kopīgajai studiju 
programmai “Radošās industrijas” 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skaidra un loģiska nodaļu struktūra, atbilstoši darba daļu 

apjomi 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darbs ir gramatiski un stilistiski korekts ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Korekts terminoloģijas lietojums, atbilstoša akadēmiskā 
valoda 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Atbilstoši un informatīvi pielikumi un/vai ilustratīvais 
materiāls (attēli) un skaitliskais materiāls (dati, tabulas) u.c.,  

darbā uz tiem dotas atsauces 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Pētījuma avoti ir pietiekami (tostarp jaunākā literatūra), to 
plašums, atbilstība mērķim 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Darba stiprās puses, īpašās kvalitātes: 

Ierakstiet tekstu 

Darbā konstatētie trūkumi, recenzenta iebildumi: 

Ierakstiet tekstu 

Jautājumi, kas autoram jāatbild, darbu aizstāvot: 

Ierakstiet tekstu 

Slēdziens par bakalaura darbu 

Darbs ☐ atbilst;  ☐ neatbilst;  ☐ daļēji atbilst nolikumam par kursa un bakalaura darba izstrādi LKA un 

RTU kopīgajai akadēmiskai bakalaura studiju programmai “Radošās industrijas” un RTU IEVF studiju un 

noslēguma darbu noformēšanas metodisko norādījumu prasībām. 

Bakalaura 

darbs  
☐ ir pozitīvi vērtējams 

☐ ir pozitīvi vērtējams ar nosacījumu-/iem 

Ierakstiet nosacījumus 

☐ nav pozitīvi vērtējams 

Recenzents  

dd.mm.gggg. ierakstīt amatu, zin. grādu Vārdu Uzvārdu  

Paraksts 
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Satura rādītāja paraugs24 

Satura rādītājs 

Ievads ..................................................................................................................................... 5 

Teorētiskā daļa25 ..................................................................................................................... 7  

1. Zīmola jēdziens un izveides pamatprincipi .......................................................................... 7  

1.1. Zīmola jēdziena vēsture un attīstība ............................................................................. 9  

1.2. Zīmola teoriju evolūcija no 20. gadsimta beigām līdz mūsdienām ............................. 11  

1.3. Galvenās pieejas zīmola komunikācijas stratēģijas veidošanā .................................... 13  

1.4. Modes sociālie aspekti............................................................................................... 15  

2. Modes zīmola komunikācijas specifikas vispārīgs apskats ................................................ 17 

2.1. Jaunākās tendences modes komunikācijā ................................................................... 19 

2.2. Uz klientu vērstas komunikācijas pieeja un vērtības radīšana ..................................... 21  

2.3. Modes zīmols kā personība ....................................................................................... 23  

2.4. Kultūra kā pieeja modes zīmola veidošanas procesā .................................................. 25 

2.5. Zīmola ietekme uz indivīdu, sabiedrību un tā interpretācija ....................................... 27  

Empīriskā daļa26 ................................................................................................................... 29 

3. Modes zīmolu komunikācijas stratēģija Latvijā ................................................................. 29 

3.1. Atpazīstamāko modes zīmolu komunikācijas stratēģijas Latvijā ................................ 33 

3.2. Latvijas modes zīmola X komunikācijas stratēģijas padziļināta  analīze .................... 37 

Biznesa dizaina daļa ............................................................................................................. 42 

4. Latvijas modes zīmola X komunikācijas stratēģijas īstenošanas finanšu aprēķins un 

ieviešanas variantu izmaksu prognozes ............................................................................ 42 

Nobeigums ........................................................................................................................... 48 

Secinājumi un priekšlikumi .................................................................................................. 50 

Izmantotās literatūras un avotu saraksts ................................................................................ 52 

Pielikumi ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

                                                
24 Papildus Metodiskajos norādījumos noteiktam satura rādītāja paraugam tiek pievienoti daļu nosaukumi. 
25 Tajā var būt 1 – 2 nodaļas ar vai bez apakšnodaļām. 
26 Ja neizdodas veidot atsevišķu empīrisko un biznesa dizainu daļu, tās var apvienot. Tad liek 

starpvirsrakstu – Empīriskā un biznesa dizaina daļa un attiecīgi pakārto nodaļas un apakšnodaļas. 
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Jautājumi pašpārbaudei 

Jautājumi pašpārbaudei 

Pirms Bakalaura darba nodošanas studējošais veic paškontroli, atbildot uz vairākiem 

jautājumiem 

1. Vai darba titullapa ir noformēta atbilstoši metodiskajiem norādījumiem: 

▪ vai ir norādīts pareizais (saskaņotais un apstiprinātais) darba nosaukums? 

▪ vai darba vadītāju vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un/vai ieņemamais amats ir 

norādīti precīzi? 

▪ vai darba izstrādāšanas un iesniegšanas gads ir norādīts pareizi? 

2. Vai darbā ir visas metodiskajos norādījumos noteiktās un nepieciešamās sadaļas: 

anotācija latviešu un angļu vai vācu valodā, satura rādītājs, ievads, pamatdaļa, 

secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts, pielikumi? 

3. Vai visas darbā nepieciešamās daļas ir iekļautas pareizā secībā, un vai darbā nav tukšu 

vai lieku lapu? 

4. Vai darba satura rādītājā dotie daļu, nodaļu un apakšnodaļu nosaukumi atbilst darbā 

esošajiem? 

5. Vai darba daļu, nodaļu un apakšnodaļu numerācija atbilst šo norādījumu prasībām? 

6. Vai satura rādītājā ir uzrādīti atbilstošie lappušu numuri? 

7. Vai lapā uzrakstītais teksts ir izlīdzināts no abām lapas malas pusēm? 

8. Vai ir ievēroti lapu malu izmēri? 

9. Vai lapas numurs ir pareizi izvietots lapā? 

10. Vai numuri uz lapām rakstīti, sākot ar ievada daļu, un vai visas iepriekšējās nenumurētās 

lapas ir iekļautas kopējā lappušu skaitā? 

11. Vai darba ievadā ir pamatota darba temata aktualitāte, 

▪ skaidri definēts darba mērķis, 

▪ noteikti un pamatoti risināmie uzdevumi, 

▪ noteikti darba temata, mērķa un uzdevumu ierobežojumi, 

▪ norādītas pētījuma metodes, 

▪ noteikts pētījuma periods, 

▪ uzskaitītas literatūras un avotu grupas? 

12. Vai visas darba daļas ir sāktas jaunā lappusē?  

13. Vai tekstā atsauces ir atbilstoši noformētas? 

14. Vai darba daļas ir loģiski saistītas un pabeigtas ar secinājumiem? 

15. Vai tekstā ir norādes uz tabulām, attēliem un pielikumiem? 
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Jautājumi pašpārbaudei 

16. Vai visas tabulas, attēli un pielikumi ir pareizi numurēti? 

17. Vai visām tabulām, attēliem un pielikumiem ir nosaukumi? 

18. Vai attēlos ir precīzi norādīti asu nosaukumi, mērvienības? 

19. Vai “Secinājumos un priekšlikumos” ir apkopoti galvenie darba gaitā iegūtie rezultāti 

un secinājumi? 

20. Vai secinājumu un priekšlikumu apjoms ir atbilstošs, un vai tie ir skaidri, lakoniski un 

pamatoti? 

21. Vai priekšlikumi ir reāli, īstenojami un skaidri izklāstīti? 

22. Vai izmantotās literatūras un avotu saraksts ir noformēts atbilstoši metodiskajiem 

norādījumiem, un vai tajā ir vismaz minimālais noteiktais avotu skaits? 

23. Vai ir pārbaudīta latviešu valodas pareizrakstība un gramatika? 

24. Vai darbā nav palikušas neuzmanības kļūdas? 


