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VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMA NOLIKUMS  
Jūrmalā 

 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 20.03.2001. 

noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmu apguves valsts noslēguma pārbaudījums kvalifikācijas piešķiršanai 

un diploma izsniegšanai. 

 

1.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas valsts noslēguma 

pārbaudījums ir kvalifikācijas eksāmens. Kvalifikācijas eksāmena daļas: 

1.2.1. kvalifikācijas darbs; 

1.2.2. tests vai integrētais eksāmens. 

 

1.3. Studējošo zināšanas valsts noslēguma pārbaudījumā vērtē valsts noslēguma 

pārbaudījuma komisija.  

 

1.4. Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas sastāvā ir sekojoši komisijas pārstāvji: 

komisijas priekšsēdētājs un vismaz 4 (četri) komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs 

un ne mazāk kā puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba 

devēju pārstāvji.  

 

1.5. Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija ir lemttiesīga, ja tās lēmumu pieņemšanā 

piedalās komisijas priekšsēdētājs un vismaz 3 (trīs) komisijas locekļi. Ja valsts noslēguma 

pārbaudījuma komisijas pārstāvju balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss.   

 

1.6. Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas sastāvu pēc katedru vadītāju priekšlikuma ar 

rīkojumu apstiprina koledžas direktors. 

2. Valsts noslēguma pārbaudījuma organizēšana 

2.1. Valsts noslēguma pārbaudījums notiek pēc studiju programmas sekmīgas apguves. 

 



2.2. Katedru vadītāji sagatavo un iesniedz koledžas direktoram studentu sarakstus pa grupām, 

kuri ir sekmīgi apguvuši studiju programmas teorētisko un praktisko daļu. Koledžas 

direktors izdod rīkojumu par atļauju studējošam kārtot valsts noslēguma pārbaudījumu.  

 

2.3. Valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošanas grafiku izstrādā direktora vietnieks studiju 

darbā. 

 

2.4. Studējošie tiek iepazīstināti ar valsts noslēguma pārbaudījuma grafiku ne vēlāk kā 1 

(vienu) mēnesi pirms pārbaudījumu sākuma. 

 

2.5. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļas - kvalifikācijas darba izstrādāšanu, iesniegšanu un 

aizstāvēšanu reglamentē koledžas kārtība “Kvalifikācijas darba izstrādāšanas, 

iesniegšanas un aizstāvēšanas kārtība” un noteikumi “Kvalifikācijas darba noformēšanas 

noteikumi”. 

 

2.6. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļas – testa apjoms ir 100 jautājumi ar vairākiem 

jautājumu izkārtošanas variantiem atbilstoši studējošo skaitam. Jautājumi ir izvēlēti no 

800 (divgadīgās studiju programmās) vai 1200 (trīsgadīgās studiju programmās) 

jautājumu bāzes par visu studiju kursu saturu. Testa bāzes jautājumus iesniedz studiju 

kursu vadītāji un apstiprina studiju programmu padomes sēdē. Bāzes jautājumu 

komplektu studējošie saņem pirms kvalifikācijas prakses sākuma. Testa atbildēm 

atvēlētais laiks ir 1,5 minūtes uz 1 jautājumu. Tests tiek novērtēts pozitīvi, ja vismaz 70 

atbilžu ir pareizas. Testa vērtēšanas kritēriju tabulu skatīt šā nolikuma 1. pielikumā. 

 

2.7. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļā – integrētā eksāmenā ir ietverta: 

2.7.1. teorētiskā daļa (klīniskās situācijas raksturojums); 

2.7.2. praktiskā daļa (manipulāciju izpilde/laboratorijas darbi).  

 

2.8. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļā – integrētā eksāmenā studējošais izlozes kārtībā 

atbild uz teorētiskās daļas jautājumiem un veic praktiskās daļas uzdevumus. Vērtēšanas 

kritērijus un iegūto punktu skaitu atbilstoši katras studiju programmas specifikai izstrādā 

un apstiprina studiju programmu padomes sēdē. Integrētā eksāmena kopējo vērtējumu 

veido 50% teorētiskās daļas un 50% praktiskās daļas novērtējums. 

 

2.9. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļu - testu kārto studējošie sekojošās studiju 

programmās: 

2.9.1. “Māszinības”; 

2.9.2. “Sociālā aprūpe”; 

2.9.3. “Sociālā rehabilitācija”. 

 

2.10. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļu – integrēto eksāmenu kārto studējošie sekojošās 

studiju programmās: 

2.10.1. “Ārstniecība”; 

2.10.2. “Radiologa asistents”; 

2.10.3. “Podoloģija”; 

2.10.4. “Biomedicīnas laborants”; 

2.10.5. “Estētiskā kosmetoloģija”; 

2.10.6. “Ārstnieciskā masāža”.  

 

 

 

 



3. Valsts noslēguma pārbaudījuma vērtēšana 

 

3.1. Valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens tiek vērtēts 10 ballu skalā.  

 

3.2. Zemākais sekmīgais vērtējums katrā valsts noslēguma pārbaudījuma daļā ir 4 (gandrīz 

viduvēji).  

 

3.3. Valsts noslēguma pārbaudījuma daļas vērtējums veidojas kā vidējais aritmētiskais no 

katra valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļa vērtējuma. Dalīta vērtējuma 

gadījumā noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

 

3.4. Valsts noslēguma pārbaudījuma kopējo vērtējumu izskata valsts noslēguma 

pārbaudījuma komisija, par pamatu ņemot vidējo rādītāju no abām valsts noslēguma 

pārbaudījuma daļām. Ja abu daļu vērtējumi ir līdzvērtīgi, noteicošais ir:  

3.4.1. testa vērtējums - studiju programmā “Māszinības”; 

3.4.2. integrētā eksāmena vērtējums - studiju programmās “Ārstniecība”, “Radiologa 

asistents”, “Podoloģija”, ”Biomedicīnas laborants”, “Estētiskā kosmetoloģija”, 

“Ārstnieciskā masāža”; 

3.4.3. kvalifikācijas darba vērtējums - studiju programmās “Sociālā aprūpe”, “Sociālā 

rehabilitācija”. 

 

3.5. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā valsts noslēguma pārbaudījuma komisija 

studējošiem paziņo valsts noslēguma pārbaudījuma novērtējumu. 

 

3.6. Studējošais, kurš nav nokārtojis valsts noslēguma pārbaudījumu vai nav ieradies uz to 

bez attaisnojoša iemesla, tiek eksmatrikulēts. Atkārtota pārbaudījumu kārtošana tiek 

atļauta ne ātrāk kā nākošā akadēmiskā studiju gadā, pamatojoties uz katedras vadītāja 

iesniegumu. 

 

3.7. Studējošam, kurš nav ieradies uz valsts noslēguma pārbaudījumu attaisnojošu iemeslu 

dēļ, valsts noslēguma pārbaudījuma komisija nosaka atkārtotu valsts noslēguma 

pārbaudījuma laiku.  

 

3.8. Pretendentu var atjaunot koledžas studējošo skaitā valsts noslēguma pārbaudījuma 

kārtošanai ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Iespējas atkārtotai valsts noslēguma 

pārbaudījuma kārtošanai reglamentē koledžas kārtība “Studiju uzsākšanas kārtība 

vēlākos studiju posmos”. 

 

4. Apelācijas kārtība 

 

4.1. Studējošais 3 (trīs) darba dienu laikā pēc valsts noslēguma pārbaudījuma vērtējuma 

paziņošanas dienas ir tiesīgs iesniegt apelāciju par valsts noslēguma pārbaudījuma 

norisi.  

 

4.2. Apelācija ir jāiesniedz katedrā. 

 

4.3. Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina ar koledžas direktora rīkojumu.  

 

4.4. Apelācijas komisijas sastāvā jābūt priekšsēdētājam un vismaz 2 (diviem) locekļiem. 

 

4.5. Apelācijas komisijas sastāvā nedrīkst iekļaut personas, kuras piedalījās valsts 

noslēguma pārbaudījuma komisijā.  



 

4.6. Apelācijas komisija izskata studējošā iesniegumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

iesnieguma saņemšanas. Uz apelācijas komisijas sēdi uzaicina apelācijas iesniedzēju un 

valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāju.  

 

4.7. Apelācijas komisijas lēmumu izsniedz studējošam rakstveidā 2 (divu) darba dienu laikā. 

 

4.8. Studējošais ir tiesīgs iesniegt koledžas direktoram apelāciju par procedūras 

pārkāpumiem apelācijas komisijas darbā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc 

apelācijas komisijas lēmuma saņemšanas, pievienojot iesniegumam apelācijas 

komisijas lēmumu.  

 

4.9. Koledžas direktors izskata studējošā iesniegumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

iesnieguma saņemšanas un rakstiski informē studējošo par pieņemto lēmumu. Koledžas 

direktora lēmums ir galīgs.  

 

5. Komisijas darba protokolēšana 

Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas darbs tiek protokolēts (protokolu veidlapas 

skatīt 2. un 3. pielikumā). Protokolu glabāšanas termiņš – 75 gadi. 

6. Noslēguma jautājumi 

 

6.1. Šis nolikums “Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums” stājas spēkā 2018. gada 1. 

oktobrī. 

 

6.2. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē koledžas Padomes 2015. gada 22. janvāra 

sēdē, protokols Nr.1, apstiprinātais “Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums 

Koledžas 28.08.2018. nolikumam 

“Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums” 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS 

 

 

VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU DAĻAS –  

TESTA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

 
Studiju programmas “Māszinības”, “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” 

 

 % Pareizo atbilžu skaits Vērtējums 

100% 100 10 izcili 

95-99% 95-99 9 teicami 

89-94% 89-94 8 ļoti labi 

83-88% 83-88 7 labi 

77-82% 77-82 6 gandrīz labi 

71-76% 71-76 5 viduvēji 

70% 70 4 gandrīz viduvēji 

 

 

 

 

 



2. pielikums 

Koledžas 28.08.2018. nolikumam 

“Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums” 

 

 

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas 

_________________ katedras  
      (katedras nosaukums) 

Valsts noslēguma pārbaudījuma protokols 

Nr.______ 
 
Studiju programma          Nr.            

 

Kvalifikācija         

 

Grupa       

 

Noslēguma pārbaudījuma datums un laiks: 

 

Tests:     00.00.0000.  plkst. 0000  

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana:  00.00.0000.  plkst. 0000  

   

 
      

Komisijas priekšsēdētājs:  

Vārds UZVĀRDS    amats 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:  

Vārds UZVĀRDS   amats 

                                          

Komisijas locekļi:  

Vārds UZVĀRDS    amats 

 

Komisijas sekretāre:  

Vārds UZVĀRDS   amats



Nr. 

p.k. 

Students 

(Uzvārds Vārds) 
Personas kods 

Tests 

(vērtējums) 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana 

(vērtējums) 

Pārbaudījuma kopējais 

vērtējums 

1.       

2.       

3.    
   

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

Komisijas priekšsēdētājs ______________________ V.Uzvārds  Komisijas priekšsēdētāja vietniece _____________________ V.Uzvārds 

Komisijas locekļi ______________________ V.Uzvārds ______________________ V.Uzvārds ______________________ V.Uzvārds

   ______________________ V.Uzvārds ______________________ V.Uzvārds   



3. pielikums 

Koledžas 28.08.2018. nolikumam 

“Valsts noslēguma pārbaudījuma nolikums” 

 

 

 

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas 

_________________ katedras  
      (katedras nosaukums) 

Valsts noslēguma pārbaudījuma protokols 

Nr.______ 
 
Studiju programma          Nr.            

 

Kvalifikācija         

 

Grupa       

 

Noslēguma pārbaudījuma datums un laiks: 

 

Integrētais eksāmens:  00.00.0000.  plkst. 0000  

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana:  00.00.0000.  plkst. 0000  

   

 
      

Komisijas priekšsēdētājs:  

Vārds UZVĀRDS    amats 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:  

Vārds UZVĀRDS   amats 

                                          

Komisijas locekļi:  

Vārds UZVĀRDS    amats 

 

Komisijas sekretāre:  

Vārds UZVĀRDS   amats



Nr. 

p.k. 

Students 

(Uzvārds Vārds) 
Personas kods 

Integrētais eksāmens 

(vērtējums) 

Kvalifikācijas darba aizstāvēšana 

(vērtējums) 

Pārbaudījuma kopējais 

vērtējums 

1.       

2.       

3.    
   

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

Komisijas priekšsēdētājs ______________________ V.Uzvārds  Komisijas priekšsēdētāja vietniece _____________________ V.Uzvārds 

Komisijas locekļi ______________________ V.Uzvārds ______________________ V.Uzvārds ______________________ V.Uzvārds

   ______________________ V.Uzvārds ______________________ V.Uzvārds     


