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   APSTIPRINĀTS: 

    Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas padomes sēdē                                                                                    

Rīgā, 14.03.2018., protokols Nr. 3-11/6 

      

NOLIKUMS PAR VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU 

KĀRTĪBU STARPTAUTISKAJĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽĀ 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

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

izglītības studiju programmas „Estētiskā kosmetoloģija” (turpmāk – studiju programma) 

apguves Valsts noslēguma pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens (turpmāk – KE) ceturtā 

līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā” / “Masāža” 

piešķiršanai un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas apliecinoša valsts 

diploma izsniegšanai. 

1.2. Studiju programmas apguves beigās kārtojams KE, kura sastāvdaļas ir kvalifikācijas darbs, 

teorētiskā daļa un praktiskā daļa. 

1.3. Tiesības kārtot KE ir studentiem, kuri ir sekmīgi un pilnībā apguvuši studiju programmu, 

sekmīgi nokārtojuši visu studiju kursu noslēguma pārbaudījumus (eksāmeni un ieskaites), 

nostrādājuši un aizstāvējuši studiju programmā paredzēto kvalifikācijas prakse atskaiti, 

ieguvuši nepieciešamo kredītpunktu skaitu, nokārtojuši savas juridiskās un finansiālās saistības 

ar Starptautisko Kosmetoloģijas koledžu un kuri ar koledžas direktora rīkojumu ir pielaisti pie  

KE. 

  

2. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisija 

2.1. KE pieņem neatkarīga valsts noslēguma pārbaudījuma komisija (turpmāk – VPK), uz kuras 

sēdēm tiek uzaicināti darba devēji, recenzenti, kvalifikācijas darba (turpmāk – KD) vadītāji. 

2.2. VPK piecu locekļu sastāvā (komisijas vadītājs un divi komisijas locekļi ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji) ierosina Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas 

(turpmāk – SKK) Padome un to apstiprina SKK direktors ne vēlāk kā mēnesi pirms KE. 

2.3. VPK komisijas locekļu tiesības un pienākumi: 

- piedalīties eksāmena visu tā daļu norisē un vērtēt tās; 

- veikt kvalifikācijas darba un eksāmena teorētiskās (testa) daļas analīzi un 

novērtēšanu; 

- veikt eksāmena praktiskās daļas analīzi un novērtēšanu; 

- veikt galīgo rezultātu apkopošanu un izvērtēšanu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc 

eksāmena pieņemšanas; 

- veikt rezultātu analīzi.  

2.4. Par VPK darba organizatorisko nodrošinājumu ir atbildīgs SKK direktors. 
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3. Kvalifikācijas darbu iesniegšana un recenzēšana 

3.1. Students uzrāda gatavu, bet neiesietu, kvalifikācijas darbu (turpmāk – darbs) zinātniskajam 

vadītājam SKK direktora rīkojumā noteiktajā termiņā. Par zinātnisko vadītāju var  būt 

augstskolu docētājs, kā arī profesionālas profila nozares institūcijas vadītājs. 

3.2. Zinātniskais vadītājs pārbauda iesniegto darbu un visus papildmateriālus. Ja tie atbilst SKK 

Studentu pētniecisko darbu izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas norādījumos 

minētajām prasībām, zinātniskais vadītājs paraksta izziņu par ieteikumu aizstāvēt 

kvalifikācijas darbu. Parakstīto darbu students iesniedz reģistrēšanai SKK administrācijā SKK 

direktora ar rīkojumu noteiktajā termiņā.  

3.3. Noteiktajā termiņā iesniegtu un aizstāvēšanai ieteiktu KD administrācija nodod  recenzēšanai 

ar SKK direktora rīkojumu noteiktajam recenzentam. Par recenzentu var būt SKK vai citu 

augstāko izglītības iestāžu nozares pasniedzēji, profesionālo nozares institūciju vai medicīnas 

iestāžu speciālisti ar augstāko izglītību. 

3.4. Darbu iesniedz recenzentam ne vēlāk kā 10 dienas pirms tā aizstāvēšanas. Recenzents nodod 

darbu   kopā ar recenziju SKK studiju  daļā ne vēlāk kā 3 dienas pirms  tā aizstāvēšanas. 

Recenzentam ir tiesības uzaicināt studentu paskaidrojumu sniegšanai par savu darbu.  

3.5. Recenzents recenziju raksta valsts valodā, kurā jānovērtē: 

- kvalifikācijas darba aktualitāte; 

- pētījuma mērķis, uzdevumu un pētījuma metodes; 

- literatūras sarakstā minēto avotu izmantošanas pakāpe; 

- apkopotā materiāla pilnīgums atbilstoši pētījuma uzdevumiem; 

- informācijas un datu apstrādes kvalitāte; 

- darba satura atbilstība autora izvirzītajam mērķim un uzdevumiem; 

- darba noformēšana atbilstība šajā nolikumā minētajām prasībām (teksts, tabulu un 

attēlu noformējums, valodas pareizība u.c.); 

- darba raksturs (radošs vai aprakstošs); 

- secinājumu un priekšlikumu pamatotība un izvirzītā mērķa sasniegšanas pakāpe; 

- pētījuma teorētiskā un praktiskā nozīme. 

 Nobeigumā  recenzents  norāda, vai  darbs  kopumā  atbilst  SKK Studentu pētniecisko 

darbu izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas norādījumos minētajām prasībām un 

dod savu novērtējumu. Pozitīvs recenzenta vērtējums (4 balles un augstāks) ir 

nepārsūdzams. 

 

4. Valsts noslēguma pārbaudījuma praktiski – pētnieciskā daļa 

4.1. KD aizstāvēšanas sēdes ir atklātas. 

4.2. Darba aizstāvēšanu autors sāk ar īsu (līdz 7 min.) ziņojumu par temata nozīmīgumu, darba 

mērķi, saturu un darbā iegūtajiem rezultātiem, izstrādātajiem secinājumiem un 

priekšlikumiem, kā arī problēmām, kas radušās darba izstrādes gaitā. 

4.3. Ja darba aizstāvēšanai tiek izmantoti audio, video materiāli vai citi demonstrējumi, autors ir 

tiesīgs lūgt demonstrēšanai nepieciešamo papildlaiku (līdz 3 min.). 
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4.4. Pēc ziņojuma students atbild uz komisijas jautājumiem par darbā veiktajiem uzdevumiem un 

sasniegtajiem rezultātiem. 

4.5. Recenzents var piedalīties darba aizstāvēšanas VPK sēdē un iepazīstināt komisiju ar savu 

vērtējumu, un, ja nepieciešams, uzdod autoram papildus jautājumus par tematu. Autora 

atbildēm jābūt īsām, izsmeļošām un nepārprotamām. 

4.6.VPK lēmumā par kvalifikācijas darba novērtējumu ņem vērā: 

- studenta prasmi demonstrēt savu darbu; 

- darba teorētisko un praktisko nozīmi; 

- studenta prasmi veikt pētījumus; 

- darba noformējumu; 

- recenzenta vērtējumu; 

- studenta atbildes uz VPK jautājumiem un recenzijā izteiktajām piezīmēm. 

4.7.Lēmumu par KD vērtējumu (turpmāk – vērtējums)  pieņem VPK slēgtā sēdē, apkopojot katra 

VPK locekļa individuālo vērtējumu. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir VPK 

vadītājam.  

4.8. Vērtējumu ieraksta kopvērtējuma protokolā (protokolu paraksta VPK vadītājs) un darba izziņā 

(pēdējā lappuse) un paziņo tajā pašā dienā, ievērojot Latvijas Republikas likumu „Fizisko 

personu datu aizsardzības likums”. 

 

5. Valsts noslēguma pārbaudījuma teorētiskā daļa 

5.1. Eksāmena teorētiskā daļa notiek rakstiski testa veidā (daudzizvēļu 100 jautājumi). 

5.2. Rakstiskajam darbam atvēlētais laiks ir 100 min. 

5.3. Lēmumu par kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas vērtējumu pieņem VPK slēgtā sēdē, 

ievērojot SKK Padomes apstiprināto Teorētisko zināšanu vērtēšanas sistēmu kvalifikācijas 

eksāmenā.  

5.4. Vērtējumu ieraksta vērtējuma protokolā (protokolu paraksta VPK vadītājs) un paziņo  tajā   

pašā dienā, ievērojot Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. 

 

6. Valsts noslēguma pārbaudījuma praktiskā daļa 

6.1. Eksāmena praktiskajā daļā jāveic   konkrētus  ķermeņa un sejas  kopšanas/ masāžas 

pielietojumu atbilstoši profesionālajai kompetencei.  Uzdevumus saskaņā ar SKK Padomes 

apstiprināto Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena saturu.   

6.2. Praktiskajai daļai atvēlētais laiks ir 3 (trīs) stundas. 

6.3. Lēmumu  par KE  praktiskās daļas vērtējumu  VPK pieņem slēgtā sēdē, apkopojot katra VPK 

locekļa individuālos vērtējumus un ievērojot SKK Padomes apstiprināto Praktisko zināšanu 

vērtēšanas sistēmu kvalifikācijas eksāmenā. Vienādu balsu   skaita  gadījumā izšķirošā balss ir 

VPK vadītājam.  

6.4. Vērtējumu  ieraksta  kopvērtējuma  protokolā  (protokolu paraksta VPK vadītājs) un  paziņo 

tajā  pašā dienā, ievērojot Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. 
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7.   Valsts noslēguma pārbaudījuma gala vērtēšana un kvalifikācijas piešķiršana 

7.1. Eksāmena katru daļu un gala vērtējumu vērtē 10 ballu sistēmā. Par nokārtotu/ aizstāvētu  tiek 

uzskatīta tā eksāmena  daļa  (kvalifikācijas  darbs,  teorētiskā  daļa,  praktiskā  daļa), kura  ir  

novērtēta ar atzīmi ne zemāku par  4  ballēm („gandrīz viduvēji”).  

7.2. Ja students nav pielaists pie KE vai nav ieradies uz to, vai kādu no eksāmena daļām ir 

nokārtojis ar   vērtējumu, kas ir  zemāks par 4 ballēm („gandrīz viduvēji”), tad students diplomu 

par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu nesaņem, viņu eksmatrikulē un pēc 

studenta pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par studiju programmas noklausīšanos, studiju kursu 

pārbaudījumu vērtējumiem un kvalifikācijas eksāmena atsevišķo daļu izpildes novērtējumiem.  

Atkārtoti KE daļu kurā ir iegūts zemāks vērtējums par 4 ballēm (“gandrīz viduvēji”) teorijā (tests), 

praktiskajā daļā, var kārtot nākošajā plānotajā KE saskaņā ar studiju grafiku. Pētniecisko daļu 

kvalifikācijas darbu (KD) drīkst kārtot pēc gada, mainot KD tēmu. 

Lai pieteiktos atkārtotam KE pretendentam jāiesniedz SKK administrācijā pamatotu iesniegumu 

par dalību KE, jāsedz kvalifikācijas eksāmena noteiktās daļas izmaksas (atbilstoši SKK cenrādim).  
7.3. Lēmumu    par    kvalifikācijas    eksāmena     gala  vērtējumu   un    kvalifikācijas     

piešķiršanu / nepiešķiršanu pieņem    VPK    slēgtā    sēdē,   apkopojot    katras   atsevišķas 

eksāmena daļas (kvalifikācijas darbs, teorētiskā daļa, praktiskā daļa)  vērtējumu. Vienādu balsu   

skaita  gadījumā izšķirošā balss ir VPK vadītājam.  

7.4. VPK   lēmumu   par  kvalifikācijas  piešķiršanu / nepiešķiršanu  ieraksta   eksāmena    

protokolā  (protokolu paraksta visi VPK locekļi) un paziņo tajā pašā dienā, ievērojot Latvijas 

Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. 

7.5. VPK lēmums par kvalifikācijas piešķiršanu / nepiešķiršanu ir  nepārsūdzams un stājas  spēkā  

ar SKK direktora rīkojumu.  

 

8. Diploma izsniegšana 

Valsts diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu un ceturtā 

kvalifikācijas līmeņa kvalifikācijas  „Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā ” / “Masieris” 

piešķiršanu saņem students, kurš pilnībā apguvis pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  

studiju programmu „Estētiskā kosmetoloģija” / “Ārstnieciskā masāža” un sekmīgi nokārtojis valsts 

noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu, saņemot tajā vērtējumu, kas nav zemāks par 4 

ballēm („gandrīz viduvēji”). 

 

9.  Apelācijas kārtība 

9.1. Gadījumā, ja zinātniskais vadītājs neparaksta KD vai nerekomendē to aizstāvēšanai, tas tiek 

nodots direktoram, kurš pieņem lēmumu par studenta darba nodošanu recenzēšanai vēl vienam 

recenzentam. 

9.2. Ja recenzents darbu vērtē negatīvi (zemāk par 4 ballēm - „gandrīz viduvēji”), tad pēc autora 

vēlēšanās darbu ar negatīvu recenziju var nodot aizstāvēšanai. 

9.3. Ja students nav pielaists pie KE vai nav ieradies uz to, vai kādu no eksāmena daļām ir 

nokārtojis ar   vērtējumu, kas ir  zemāks par 4 ballēm („gandrīz viduvēji”), tad students diplomu 

par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu nesaņem, viņu eksmatrikulē un pēc 

studenta pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par studiju programmas noklausīšanos, studiju kursu 

pārbaudījumu vērtējumiem un kvalifikācijas eksāmena atsevišķo daļu izpildes novērtējumiem.  
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Atkārtoti KE daļu kurā ir iegūts zemāks vērtējums par 4 ballēm (“gandrīz viduvēji”) teorijā (tests), 

praktiskajā daļā, var kārtot nākošajā plānotajā KE saskaņā ar studiju grafiku. Pētniecisko daļu 

kvalifikācijas darbu (KD) drīkst kārtot pēc gada, mainot KD tēmu. Šajā gadījumā studentam ir 

jāslēdz jauns  studiju līgums par atkārtotām studijām pēdējā studiju semestrī.  

9.4. Negatīvi novērtēta kvalifikācijas darba dēļ atskaitītie  un  vēlāk  studijām  atjaunotie  studenti  

izstrādā  jaunu kvalifikācijas darbu par citu tematu. 

9.5. Students, kurš kādā no eksāmena daļām ieguvis zemāku vērtējumu par 4 („gandrīz viduvēji”), 

var kārtot pārējās eksāmena daļas. 

9.6. Apelāciju par eksāmenu students var iesniegt SKK direktoram 24 stundu laikā kopš eksāmena 

rezultāta paziņošanas.  

9.7. Apelācija tiek nodota eksāmena komisijas vadītājam un komisija to izskata 72 stundu laikā 

lēmumu protokolējot. Protokolu apstiprina SKK direktors. 

 

10.  Valsts noslēguma pārbaudījumu dokumentācijas uzglabāšana 

10.1. Kvalifikācijas darbu, teorētisko rakstisko daļu, praktiskā darba pierakstus  un eksāmena  

dokumentāciju pirmos 3 gadus  uzglabā SKK administrācijā, bet pēc tam -  SKK arhīvā.  

10.2VPK protokolu, kā arī izsniegto diplomu un to pielikumu  kopiju  uzglabāšanas termiņš ir 45 

gadi. 

10.3. Eksāmena  rakstiskās daļas uzglabāšanas termiņš ir 3 gadi, nesekmīga vērtējuma gadījumā - 

5 gadi.  

  

 

 

 

 

 
 

SASKAŅOTS 

Dibinātāja pilnvarots pārstāvis – 

SIA „SKK” Valdes priekšsēdētāja  M.Ģederte  


