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LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA 

Reģ.Nr. 90000022308 

Tomsona iela 37, Rīga, LV – 1013, Tālrunis/Fakss 67371147, e-pasts: medskola@medskola.lv  

 

APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Universitātes  

Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes 

27.11.2020.lēmumu Nr. 15 

 

Nolikums  

par valsts noslēguma pārbaudījuma- kvalifikācijas eksāmena 

organizēšanu un norisi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmās 
 

I Vispārējā daļa 

1. Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums par valsts noslēguma 

pārbaudījumu organizēšanas un norises kārtību ir izstrādāts, pamatojoties uz 

Augstskolu likumu, Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumiem Nr. 141 

„Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, 

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas Nolikumu, Latvijas Universitātes 

Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikumu par kvalifikācijas darba izstrādi un 

noformēšanu un Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikumu par 

studiju un pārbaudījumu kārtību. 

2. Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums par valsts noslēguma 

pārbaudījumu organizēšanas un norises kārtību nosaka, kā tiek organizēts un norit 

valsts noslēguma pārbaudījums. 

3. Valsts noslēguma pārbaudījumu mērķis ir kompleksi izvērtēt absolventu profesionālo 

sagatavotību atbilstoši profesijas standarta prasībām un piešķirt attiecīgo kvalifikāciju. 

4. Valsts noslēguma pārbaudījuma sastāvdaļas: kvalifikācijas  eksāmena praktiskā daļa  

un kvalifikācijas darba aizstāvēšana, kura sastāvdaļas ir teorētiskās daļas 

priekšaizstāvēšana, kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana un kvalifikācijas darba 

aizstāvēšana. 

 

II Valsts noslēguma pārbaudījumu komisija 

5. Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas katedru vadītāji, saskaņojot ar 

direktora vietnieku studiju darbā, sagatavo priekšlikumu: 

5.1. par valsts noslēguma pārbaudījuma sastāvdaļas - kvalifikācijas eksāmena 

praktiskās daļas  komisijas sastāvu katrai studiju programmai atsevišķi. 

5.2.  par valsts noslēguma pārbaudījuma sastāvdaļas - kvalifikācijas darba 

aizstāvēšanas komisijas sastāvu katrai studiju programmai atsevišķi. 

6. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvu apstiprina Latvijas Universitātes 

Rīgas 1.medicīnas koledžas direktors pamatojoties uz direktora vietnieka studiju darbā 

iesniegumu. 

7. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisija tiek izveidota ne mazāk kā piecu cilvēku 

sastāvā, pie kam komisijas priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir 

nozares organizāciju un/vai darba devēju pārstāvji: 
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7.1. komisijas priekšsēdētājs – augsti kvalificēts nozares speciālists ar augstāko 

izglītību un  darba stāžu ne mazāku kā pieci gadi attiecīgajā nozarē vai 

sadarbības augstskolas, koledžas vadošais docētājs, kurš nestrādā Latvijas 

Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā; 

7.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas 

koledžas direktors vai direktora vietnieks studiju darbā; 

7.3. komisijas locekļi – personas ar profesionālo augstāko izglītību attiecīgajā 

nozarē un  darba stāžu ne mazāku kā pieci gadi attiecīgajā nozarē. 

7.4. komisijas sekretārs – persona ar profesionālo un/vai akadēmisko augstāko 

izglītību (vēlams ar profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā nozarē un/vai 

attiecīgās katedras vadītājs). 

7.5. valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir personas, kuras nav 

personīgi ieinteresētas kāda eksaminējamā eksāmena rezultātā. 

8. Ja pirms eksāmena sākuma valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā 

nepieciešams izdarīt pamatotas izmaiņas, tad atbilstoši veiktajām izmaiņām ar Latvijas 

Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas direktora rīkojumu apstiprina jaunu 

noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvu.   

 

III  Valsts noslēguma pārbaudījuma - kvalifikācijas eksāmena  praktiskās daļas  

organizācija 

9. Kvalifikācijas eksāmena  praktiskās daļas  organizācija tiek organizēts pēc 

kvalifikācijas prakses noslēguma saskaņā ar koledžas direktora apstiprināto studiju 

procesa grafiku.  

9.1. Kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļa norises saturs tiek izstrādāts, 

apspriests un apstiprināts katedras sēdē.  

9.2. Katedras vadītājs kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļas materiālus iesniedz 

izskatīšanai Studiju nodaļā. 

9.3. Studiju nodaļa eksāmena materiālus iesniedz  apstiprināšanai  direktora 

vietniekam studiju darbā.  

10. Kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļa tiek vērtēta 10 ballu skalā, tiek aizpildīts 

eksāmena novērtējuma protokols ( pielikums Nr.1). 

11.  Eksāmena komisija, atbilstoši katras studiju programmas mērķiem un 

sasniedzamajiem rezultātiem, izvērtē eksaminējamā  profesionālajai darbībai 

nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību. 

 

IV Valsts noslēguma pārbaudījuma daļa - kvalifikācijas darba teorētiskās daļas 

priekšaizstāvēšana 

12. Kvalifikācijas darba teorētiskās daļas priekšaiztāvēšana tiek organizēta  mēnesi pirms 

kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, lai monitorētu kvalifikācijas darba izstrādes gaitu 

un novērstu plaģiātisma varbūtību: 

12.1.ar koledžas direktora rīkojumu apstiprināta komisija noklausās studējošā 

ziņojumu (prezentāciju), sniedz rekomendācijas darba pilnveidei  un 

atzinumu par darba izstrādes atbilstību. 

12.2.teorētiskās daļas priekšaizstāvēšanas laikā tiek vērtēts šādu kritēriju atbilstība 

vai neatbilstība : pētījuma mērķis, pētījuma jautājums, pētījuma metodes, 

pētījuma bāze, literatūra. 
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12.2.1.  Komisija aizpilda Kvalifikācijas darba teorētiskās daļas priekšaiztāvēšanas 

protokolu ar komisijas lēmumu pielaist vai nepielaist pie nākamā posma – 

praktiskās daļas izstrādes ( pielikums Nr.2). Protokols ir  Valsts noslēguma 

pārbaudījumu kopējās dokumentācijas sastāvdaļa, to iesniedz Studiju 

nodaļā. 

12.2.2. Komisija nosaka nākamo kvalifikācijas darba teorētiskās daļas 

priekšaizstāvēšanās datumu studējošajiem, kuriem uzdots veikts labojumus 

kvalifikācijas darba teorētiskajā daļā. 

 

V Valsts noslēguma pārbaudījumu daļa- kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana 

13. Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana tiek organizēta ne vēlāk kā nedēļu pirms 

kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, piedaloties kvalifikācijas darbu vadītājiem. 

13.1.ar koledžas direktora rīkojumu apstiprināta komisija noklausās studējošā 

ziņojumu, pārbauda darba noformējuma atbilstību un pieņem lēmumu par 

darba pielaišanu vai nepielaišanu  pie Valsts noslēguma pārbaudījuma. 

13.2. Komisijas locekļi aizpilda Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas  

protokolu, kas  ir  Valsts noslēguma pārbaudījumu kopējās dokumentācijas 

sastāvdaļa, to iesniedz Studiju nodaļā. (pielikums Nr.3) 

13.3.Ja kvalifikācijas darbs netiek pielaists aizstāvēšanā, tad pamatojoties uz 

studenta rakstisku iesniegumu, ne vēlāk kā četras dienas pirms kvalifikācijas 

darba aizstāvēšanas to atkārtoti izskata katedras vadītājs, studiju programmas 

metodiskais vadītājs un darba vadītājs. 

13.4. Par pieņemto lēmumu katedras vadītājs informē direktora vietnieku studiju 

darbā. Pilnveidotā kvalifikācijas darba aizstāvēšana pēc atkārtotas 

priekšaizstāvēšanas var notikt nākamajā kvalifikācijas eksāmena komisijas 

sēdē. 

 

VI Valsts noslēguma pārbaudījumu organizācija- kvalifikācijas darba aizstāvēšana 

14. Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas katedru vadītāji, saskaņojot ar 

direktora vietnieku studiju darbā, nodrošina, lai eksaminējamie, eksāmena komisijas 

priekšsēdētājs, viņa vietnieks, locekļi, komisijas sekretārs un citas iesaistītās personas 

tiktu informētas par eksāmena organizāciju un norisi.  

15. Ar Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas direktora rīkojumu apstiprināto 

valsts noslēguma pārbaudījumu  komisijas sastāvu  (kvalifikācijas eksāmena praktiskā 

daļai, kvalifikācijas darba teorētiskās daļas priekšaiztāvēšanai, kvalifikācijas darba 

priekšaizstāvēšanai un kvalifikācijas darba aizstāvēšanai) un eksāmenu norises grafiku 

ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms eksāmena izliek izglītības iestādē akadēmiskajam 

personālam un eksaminējamajiem redzamā vietā. 

16. Studiju nodaļas vadītājs, saskaņojot ar direktora vietnieku studiju darbā, pirms 

eksāmena sagatavo valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas darbam nepieciešamo 

dokumentāciju: 

16.1.valsts noslēguma pārbaudījuma- kvalifikācijas darba aizstāvēšanas protokola 

veidlapu (pielikums nr.4); 

16.2.valsts noslēguma pārbaudījumu -kvalifikācijas eksāmenu  gala vērtējuma 

protokola veidlapu (pielikums nr.5); 
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16.3.valsts noslēguma pārbaudījumu  norises un satura vērtējuma veidlapu 

(pielikums nr.6.) 

16.4.valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdes protokola veidlapu 

(pielikums nr.7). 

17. Katedras vadītāji: 

17.1.saskaņojot ar Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas direktora 

vietnieku studiju darbā, nodrošina valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas 

darbam piemērotu telpu (-as) un funkciju pildīšanai nepieciešamo 

aprīkojumu.  

17.2.pamatojoties uz kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas rezultātiem  

(pielikums Nr.3), kvalifikācijas darbu vadītāju un recenzentu atzinumiem, 

sagatavo eksaminējamo sarakstus, uz kuru pamata Latvijas Universitātes 

Rīgas 1.medicīnas koledžas direktors izdod rīkojumu par atļauju aizstāvēt 

kvalifikācijas darbus. Sarakstu izliek izglītības iestādē mācībspēkiem un 

eksaminējamajiem redzamā vietā ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms valsts 

noslēguma pārbaudījuma- kvalifikācijas eksāmena. 

17.3.saskaņojot ar Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas direktora 

vietnieku studiju darbā, izstrādā valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas 

darba kārtību un saskaņā ar studentu vēlmēm izveido aizstāvēšanas secības 

sarakstus. 

17.4.kvalifikācijas darba autoru iepazīstina ar recenziju vismaz trīs dienas pirms 

darba aizstāvēšanas. 

 

VII   Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas darba aizstāvēšanas norise 

18. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas gaitā autors līdz 10 minūtēm iepazīstina ar 

kvalifikācijas darba tematu, tā aktualitāti, veiktajiem teorētiskajiem un praktiskajiem 

pētījumiem, iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem. 

19. Pēc darba autora runas valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļi, recenzenti 

un pārējie klātesošie interesenti uzdod jautājumus. 

20. Ja recenzents nepiedalās kvalifikācijas darba aizstāvēšanā, tad recenzenta atzinumus 

nolasa kāds no valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas locekļiem vai sekretārs. 

21. Ja kvalifikācijas darba vadītājs nepiedalās kvalifikācijas darba aizstāvēšanā, tad viņa 

viedokli nolasa kāds no valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas locekļiem vai 

sekretārs, ja tas savlaicīgi rakstveidā ir iesniegts valsts kvalifikācijas eksāmena 

komisijai. 

22. Kvalifikācijas darbu vērtē valsts noslēguma pārbaudījumu komisija. 

23. Vērtēšana notiek slēgtā valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē, kurā var tikt 

pieaicināti kvalifikācijas darbu vadītāji un recenzenti, ja viņi nav valsts kvalifikācijas 

eksāmena komisijas locekļi, kā arī nepieciešamības gadījumā arī students – 

kvalifikācijas darba autors.  

24. Vienāda balsu skaita gadījumā, noteicošā balss ir valsts noslēguma pārbaudījuma 

komisijas priekšsēdētājam.  

25. Valsts kvalifikācijas eksāmena komisija, novērtējot kvalifikācijas darbu, ņem vērā: 

25.1.kvalifikācijas darba kvalitāti, teorētisko un praktisko jautājumu risinājumu un 

to izklāstu, noformējumu; 
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25.2.studenta ziņojumu kvalifikācijas darba aizstāvēšanā un atbildes uz 

jautājumiem; 

25.3.kvalifikācijas darba rezultātu teorētisko un/vai praktisko vērtību, kā arī 

izmantošanas iespējas; 

25.4.kvalifikācijas darba vadītāja un recenzenta vērtējumu. 

 

VIII  Kvalifikācijas piešķiršana 

26. Ja kvalifikācijas darba aizstāvēšanā saņemtais vērtējums ir 4 (gandrīz labi) balles un 

vairāk, sekmīgi nokārtota kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļa, valsts noslēguma 

pārbaudījumu komisija lemj par profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu. 

27. Eksāmena komisija ir tiesīga piešķirt tikai to profesionālo kvalifikāciju, kas paredzēta 

akreditētā izglītības programmā. 

28. Ja kvalifikācijas darba aizstāvēšanā saņemtais vērtējums ir zemāks par 4 (gandrīz 

viduvēji), studējošais saņem izziņu par teorētiskā kursa apgūšanu bez kvalifikācijas 

piešķiršanas. Valsts kvalifikācijas eksāmena komisija izlemj par kvalifikācijas darba 

atkārtotu aizstāvēšanu vai jauna temata izstrādi un aizstāvēšanu pēc viena gada. 

29. Studentam valsts noslēguma pārbaudījumā saņemtais vērtējums tiek paziņots ievērojot 

konfidencialitāti. 

 

IX  Studenta tiesības 

30. Studenti, kuri kvalifikācijas darba aizstāvēšanā saņēmuši vērtējumu zemāku par 4 

(gandrīz viduvēji) ballēm, pēc eksmatrikulācijas (izslēgšanas no studējošo saraksta) ir 

tiesīgi 3 gadu laikā izstrādāt un aizstāvēt jaunu kvalifikācijas darbu, un, iegūstot 

pietiekamu vērtējumu, saņemt diplomu. 

31. Studentam ir tiesības slēgt līgumu atkārtotām studijām pēdējā studiju gadā. 

32. Eksaminējamajiem, kas attaisnojošu iemeslu dēļ nav kārtojoši valsts kvalifikācijas 

eksāmenu, organizē papildus valsts kvalifikācijas eksāmenu ne ātrāk kā desmit dienas 

pēc paredzētā valsts kvalifikācijas eksāmena.  

33. Atkārtotā un papildus eksāmena organizācija un norise notiek pēc šī nolikuma.  

34. Apelācija par valsts noslēguma pārbaudījuma - kvalifikācijas eksāmena norisi students 

triju darba dienu laikā pēc neiekļaušanas pārbaudījumam pielaisto sarakstā vai pēc 

pārbaudījuma rezultātu paziņošanas iesniedz koledžas direktorei. Apelācijas komisijas 

sastāvu apstiprina koledžas direktors. Apelācijas komisija izskata studenta iesniegumu 

trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un rakstiski informē par pieņemto 

lēmumu. 

 

X  Valsts noslēguma pārbaudījumu dokumentēšana 

35. Valsts noslēguma pārbaudījumu sēdi protokolē komisijas sekretārs. 

36. Komisijas sēdes norises datums un protokola numurs tiek piešķirts katrai studiju 

programmai atsevišķi kalendārā gada ietvaros. 

37. Sēdes, par kvalifikācijas piešķiršanu, norises datums un protokola lēmuma numurs 

tiek ierakstīts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomā; 

38. Valsts noslēguma pārbaudījumu sēdes protokolam (pielikums nr.7) tiek pievienots: 

38.1.kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas protokols, kuru paraksta visi 

komisijas locekļi (pielikums Nr.1); 
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38.2.kvalifikācijas darba teorētiskās daļas priekšaizstāvēšanas protokols, kuru 

paraksta ar rīkojumu apstiprinātā komisija ( pielikums nr.2) 

38.3.kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšanas protokols, kuru paraksta ar rīkojumu 

apstiprinātā komisija (pielikums Nr.3); 

38.4.valsts noslēguma pārbaudījuma- kvalifikācijas darba aizstāvēšanas protokols, 

kuru paraksta visi komisijas locekļi (pielikums Nr.4); 

38.5.valsts noslēguma pārbaudījumu kopsavilkuma protokols, kuru paraksta visi 

komisijas locekļi (pielikums Nr.5); 

38.6.valsts noslēguma pārbaudījumu  norises un satura vērtējuma veidlapa, kuru 

aizpilda un paraksta valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs 

( pielikums Nr.6); 

39. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs valsts noslēguma 

pārbaudījuma  dokumentāciju  iesniedz Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas 

koledžas direktoram. 

 

XI  Noslēguma jautājumi 

40. Kvalifikācijas darbu uzglabāšana Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā:  

40.1.Katedras vadītāji nodod koledžas bibliotēkai tos kvalifikācijas darbus, kuru 

vērtējums ir vismaz 8 (ļoti labi) viena mēneša laikā pēc to aizstāvēšanas.. 

40.2.No iesniegtajiem kvalifikācijas darbiem bibliotēka veido kvalifikācijas darbu 

bibliogrāfisko datu bāzi. 

40.3.Pārējos kvalifikācijas darbus sešus gadus uzglabā attiecīgās studiju 

programmas metodiskais vadītājs. Pēc tam tos noraksta un iznīcina 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

40.4.Katedras vadītājs rūpējas par kvalifikācijas darbu pieejamību studentiem, 

docētājiem un citiem interesentiem. 

41. Valsts noslēguma pārbaudījumus var organizēt visa akadēmiskā gada laikā. 

42. Šim nolikumam pakārtotos normatīvos aktus apstiprina ar koledžas direktora 

rīkojumu. 

43. Atzīt par spēku zaudējušu 27.04.2020. iekšējo normatīvo aktu ,, Nolikums par valsts 

noslēguma pārbaudījumu organizēšanu un norisi pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības programmās”. 

44. Nolikums  stājas spēkā no  2020.gada 1.septembra. 

 


