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1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža”                         

(turpmāk- Koledža) valsts pārbaudījumu komisijas darbību un ir veidots saskaņā ar LR 

Augstskolu likuma 58.pantu, LR Ministru kabineta 20.03.2001. Noteikumiem Nr. 141 

”Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās izglītības valsts standartu”, Koledžas Studiju 

Nolikumu un Valsts pārbaudījumu (kvalifikācijas darba) nolikumu. 

2. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs un tā apstiprināšanas kārtība 

2.1. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana notiek pie Valsts pārbaudījumu komisijas (turpmāk tekstā - 

Komisija).  

2.2. Komisiju 3 (trīs) līdz 8 (astoņu) cilvēku sastāvā, norādot komisijas priekšsēdētāju un vietnieku, 

ierosina Koledžas direktors un apstiprina Koledžas Padome. 

2.3. Komisijas sastāvā ietilpst 1 (viens) līdz 2 (divi) Koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji un 2 

(divi) līdz 6 (seši) uzņēmēji, nevalstisko organizāciju, darba devēju pārstāvji vai citu augstskolu/ 

koledžu mācībspēki- ārējie eksperti. Komisija var sastāvēt arī tikai no ārējiem ekspertiem. 

2.4. Par Komisijas priekšsēdētāju direktors uzaicina atbilstošas kvalifikācijas speciālistu no citas 

augstākās izglītības mācību iestādes vai atbilstošas profesijas pārstāvi.  

2.5. Par Komisijas priekšsēdētāja vietnieku direktors uzaicina atbilstošas kvalifikācijas speciālistu no 

citas augstākās izglītības mācību iestādes, atbilstošas profesijas pārstāvi vai Koledžas 

akadēmiskā personāla pārstāvi. 

2.6. Gadījumos, kad Komisija tiek apstiprināta 6-8 cilvēku sastāvā, tai ir tiesības strādāt paralēli dalītā 

sastāvā (3-4 cilvēki) kā 2 (divām) komisijām. Vienas paralēli darbojošamies komisijas sastāvā 

ietilpst Komisijas priekšsēdētājs, otrā- Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.  

2.7. Komisijas darbu protokolē komisijas sekretārs, kuru nozīmē Koledžas direktors, bet apstiprina 

Koledžas padome. 

2.8. Par komisijas darba organizatorisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu ir atbildīgs direktors.  
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3. Komisijas tiesības 

2.9. Komisija ir lemt tiesiska, ja laikā, kad studējošais aizstāv darbu, Komisijā ir vismaz trīs komisijas 

locekļi (no kuriem viens ir Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieks). 

2.10. Komisijas lēmums par darba un tā aizstāvēšanas novērtējumu pamatojas uz:  

2.10.1. studējošā prasmi aizstāvēt savu darbu, 

2.10.2. parādītajām zināšanām aizstāvēšanas laikā, 

2.10.3. recenzenta vērtējumu, 

2.10.4. studējošā atbildēm uz Komisijas jautājumiem un recenzijā izteiktām piezīmēm, 

2.10.5. uz darba teorētisko un praktisko nozīmi, 

2.10.6. studējošā prasmi veikt pētījumu, 

2.10.7. darba noformējumu. 

2.11. Lēmumu par darba novērtējumu Komisija pieņem, apkopojot Komisijas locekļu vērtējumu vai 

balsojot. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam (vai 

priekšsēdētāja vietniekam). 

2.12. Komisijas vērtējumu atzīmē protokolā, ko paraksta visi Komisijas locekļi 

2.13. Komisijas lēmums nav apstrīdams. 

2.14. Komisijas lēmumu par kvalifikācijas piešķiršanu apstiprina Koledžas Padome. 


