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PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES 

ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 

 
 

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 Rīgā 2016. gada 24. maijā (prot. Nr. 25 13. §) 

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9. panta pirmo daļu 
 

VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA STARPTAUTISKAJĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽĀ 

APSTIPRINĀTS SKK Padomes sēdē 29.04.2021. protokola Nr. 1-3/20-003 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude (turpmāk – Pārbaude) ir 

“Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā” un “Masiera”  (turpmāk – Pretendents) 

profesionālo zināšanu novērtēšana, ko veic Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

(turpmāk – Koledža) ar mērķi novērtēt Pretendenta spējas darboties attiecīgajā profesijā 

Latvijas Republikā.  

1.2. Koledžas Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes organizēšanas kārtība 

(turpmāk – Kārtība) nosaka, kā tiek organizēta Pārbaude, lai Pretendents varētu tikt 

reģistrēts ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā atbilstoši 

24.05.2016. MK noteikumu Nr.317 nosacījumiem, kas paredz, ka: 

1.2.1. Lai Pretendents varētu veikt pirmreizēju reģistrāciju, ja ir pagājuši vairāk nekā 

pieci gadi no dienas, kad viņam izsniegts izglītības dokuments, kas apliecina 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanu attiecīgajā profesijā;  

1.2.2. Lai Pretendents varētu atjaunot reģistrācijas termiņu ārstniecības personu un 

ārstniecības atbalsta personu reģistrā, ja: 

1.2.2.1. Pretendents vēlas atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā piecu gadu laikā no 

dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā, un viņš šajā laikā nav 

veicis profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi likumdošanā 

noteiktajā apjomā; 

1.2.2.2. Pretendents vēlas atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā laika posmā, kas ir 

ilgāks par pieciem gadiem no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš. 

 

2. Pārbaudes organizācija un komisija 

2.1.Pārbaudījumu kārtošanas laiks tiek noteikts atbilstoši SKK studiju gada grafikam un 

koledžas direktora izdotajam rīkojumam ne vēlāk kā mēnesi pirms Pārbaudījuma. 

Pārbaudījums notiek 2 x gadā:  janvārī un jūnijā (Skaistumkopšanas speciālists 

kosmetoloģija) un 1x gadā: aprīlī ( Masieris);  

2.2.Pārbaudījumu pieņem Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija (turpmāk – VPK), to 

vada valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs. 

https://likumi.lv/ta/id/44108-arstniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/44108-arstniecibas-likums#p9
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2.3. VPK sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs 

un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba 

devēju pārstāvji. 

2.4. Ja Pretendents izteicis  vēlēšanos, var saņemt: 

2.4.1. konsultācijas par Pārbaudes norises kārtību un gaitu; 

2.4.2. pārbaudē iekļautajām tēmām (Pārbaudes jautājumiem). 

 

3. Komisijas tiesības un pienākumi  

3.1. Komisijas tiesības un pienākumi:  

3.1.1. pārraudzīt Pārbaudes norises organizāciju;  

3.1.2. veikt Pārbaudes darbu novērtēšanu;  

3.1.3. piedalīties Pārbaudē, novērot tās gaitu, novērst neskaidrības, kas rodas Pārbaudes 

laikā;  

3.1.4. pārbaudīt un parakstīt Pārbaudes protokolus;  

3.1.5. veikt Pārbaudes procesa novērtēšanu, izstrādāt priekšlikumus nākamo Pārbaužu 

organizēšanai un saturam, un iesniegt tos Koledžas direktorei. 

3.1.6. informēt Pretendentus par Pārbaudes rezultātiem.  

 

4. Pretendenta tiesības un pienākumi  

4.1. Lai pieteiktos Pārbaudei, Pretendents iesniedz Koledžas direktorei adresētu iesniegumu 

(1.pielikums).  

4.2. Savam iesniegumam Pretendents pievieno sekojošu dokumentu kopijas (klātienē esot –

uzrāda oriģinālus): 

4.2.2. Formālā izglītībā, profesionālās kvalifikācijas iegūšanu apliecinošs izglītības 

dokumentu; 

4.2.3. Dokumentu, kas apliecina vārda un/vai uzvārda maiņu, ja tas neatbilst 

iesniedzamajos dokumentos minētajam vārdam un/vai uzvārdam.  

4.2.4. Maksājuma apliecinājumu par pārbaudījumu. 

4.3. Ierodoties uz Pārbaudi (pārbaudījuma veids noteikts atbilstoši epidemioloģiskajai 

situācijai valstī), Pretendentam jāņem līdzi un jāuzrāda Komisijai personu apliecinošu 

dokumentu (pase vai ID karte), pretējā gadījumā Pretendents netiek pielaists pie 

pārbaudījuma kārtošanas.  

4.4. Pretendents drīkst kārtot Pārbaudi tikai tad, ja viņš ir uzrādījis visu nepieciešamo 

dokumentu oriģinālus.  

4.5. Samaksa par Pārbaudi Pretendentam jāveic slēdzot līgumu, līgumā norādītajā termiņā. 

4.6. Informāciju par Pārbaudes rezultātiem Pretendents saņem pēc pārbaudījuma. 

 

5. Pārbaudes procesa un rezultātu pārsūdzēšana 

5.1. Strīdi, kas rodas starp Pretendentu un Komisiju, tiek risināti sarunu ceļā. 

5.2.  Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, Pretendents var iesniegt Apelāciju atbilstoši 9. 

punktā noteiktajam. 
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6. Norēķinu kārtība 

6.1. Maksa par Pārbaudījumu  tiek noteikta saskaņā ar Koledžas cenrādi par Valsts 

pārbaudījuma eksāmeniem. 

6.2. Pretendents veic samaksu par Pārbaudi ar pārskaitījumu uz Koledžas bankas kontu, 

maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķi norādot “Par profesionālās atbilstības 

pārbaudes eksāmenu” un līguma Nr.  

6.3. Koledžas rekvizīti: 

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža” 

Adrese: Rīga, Graudu iela 68, LV-1058 

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40003253478 

Norēķinu konts: LV90UNLA0050010447586 

Banka: AS „SEB BANKA” 

Bankas SWIFT kods: UNLALV2X 

6.4.Ja Pretendents pamatoti nevar ierasties uz Pārbaudi un savlaicīgi par to paziņo Koledžai, 

saņemtā samaksa netiek atgriezta, bet  tiek pārcelta 1x uz nākamo plānoto Pārbaudes 

reizi. 

 

7. Pārbaudījuma īstenošanas veids  un  eksāmena saturs 

7.1. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī, tiek noteikts Pārbaudījuma realizēšanas 

veids: 

7.1.1. A variants – klātienē; 

7.1.2. B variants - attālināti un klātienē; 

7.1.3. C variants – attālināti. 

7.2. Pārbaudījuma daļas:  

1. teorētiskā daļa “Tests”,  

2. daļa “Praktiskā daļa vai klīnisko gadījumu analīze”. 

7.3.  Pārbaudījuma saturs aprakstīts “Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas 

eksāmena saturs programmās „Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža”  

7.4. Pārbaudījuma  teorētiskā daļa (1.DAĻA) 

7.4.1. Pārbaudījuma teorētiskā daļa notiek rakstiski testa veidā (daudz izveļu 100 

jautājumi). 

7.4.2. Rakstiskajam darbam atvēlētais laiks: pildot klātienē 100 min, pildot attālināti 75 

minūtes. 

7.4.3. Lēmumu par pārbaudījumu teorētiskās daļas vērtējumu pieņem VPK slēgtā sēdē, 

ievērojot “1.daļas teorētisko zināšanu vērtēšanas sistēma pārbaudījumā „Tests”  

programmās „Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža”. 

7.4.4. Vērtējumu ieraksta vērtējuma protokolos. 

7.4.5. Vērtējumu protokolus paraksta VPK vadītājs. 

7.5. Vērtējumu studentam paziņo tajā pašā dienā, ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 

2016.  gada 27.  aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi (turpmāk – Regula) un šādu datu brīvu apriti un citiem 

piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 
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7.6. Pārbaudījuma  praktiskā daļa (2. DAĻA) 

7.6.1.Pārbaudījuma praktiskajā daļā jāveic  noteiktus ķermeņa un sejas  kopšanas/ 

masāžas pielietojumu atbilstoši profesionālajai kompetencei.  Uzdevumus saskaņā 

“Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena saturs programmās 

„Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža” norādītajiem uzdevumiem.  

7.6.2. Programmā “Estētiskā kosmetoloģija” praktiskajai daļai atvēlētais laiks ir 3 (trīs) 

stundas realizējot Pārbaudījumu klātienē vai 40 minūtes (20 gatavošanās un 20 

atbildēšana), realizējot Pārbaudījumu attālināti. 

7.6.3.Programmā “Ārstnieciskā masāža” praktiskajai daļai atvēlētais laiks ir 1 (viena) 

stunda realizējot Pārbaudījumu klātienē vai 40 minūtes (20 gatavošanās un 20 

atbildēšana), realizējot Pārbaudījumu attālināti. 

7.6.4.Lēmumu  par Pārbaudījumu  praktiskās daļas vērtējumu  VPK pieņem slēgtā sēdē, 

apkopojot katra VPK locekļa individuālos vērtējumus un ievērojot attiecīgajā 

programmā noteikto vērtēšanas sistēmu norādīto sistēmu: 

7.6.5. 2. daļas praktisko zināšanu vērtēšanas sistēma pārbaudījumā „Ķermeņa un sejas 

kopšanas procedūras”  programmā “Estētiskā kosmetoloģija”, skatīt SKK Moodle; 

7.6.6. 2. daļas praktisko zināšanu vērtēšanas sistēma kvalifikācijas eksāmenā programmā 

“Ārstnieciskā masāža”, skatīt skatīt SKK Moodle; 

7.7. Vienādu balsu   skaita  gadījumā izšķirošā balss ir VPK vadītājam.  

7.8. Vērtējumu  ieraksta protokolos: 

7.8.5. “Pārbaudījuma praktiskās daļas komisijas locekļa individuālā vērtējuma protokols” 

(KE 2. daļa). Skatīt SKK Moodle programmai “Estētiskā kosmetoloģija”, 

programmai “Ārstnieciskā masāža”; 

7.8.6. “Pārbaudījuma praktiskās praktiskās daļas vērtējumu kopsavilkuma protokols” (KE 

2. daļa), skatīt SKK Moodle; 

7.8.7. “Pārbaudījuma praktiskās vērtējumu kopsavilkums” (KE visu daļu apkopojums), 

SKK Moodle. 

7.9. Kopvērtējuma protokolus paraksta VPK vadītājs. 

7.10. Vērtējumu studentam paziņo tajā pašā dienā, ievērojot Eiropas Parlamenta un padomes 

2016.  gada 27.  aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi (turpmāk – Regula) un šādu datu brīvu apriti un citiem 

piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

 

8. Pārbaudījuma gala vērtēšana un profesionālās kvalifikācijas atbilstības apliecinājums 

8.1.Pārbaudījuma katru daļu un gala vērtējumu vērtē 10 ballu sistēmā. Par nokārtotu/ 

aizstāvētu  tiek uzskatīta tā pārbaudījuma  daļa  (teorētiskā  daļa,  praktiskā  daļa), kura  

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

8.2.Ja pretendents nav ieradies uz to, vai kādu no eksāmena daļām ir nokārtojis ar   

vērtējumu, kas ir  zemāks par 4 ballēm („gandrīz viduvēji”), tad pretendents 

kvalifikācijas atbilstības apliecinājumu nesaņem, viņu eksmatrikulē un pēc pretendents 

pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par profesionālās kvalifikācijas atbilstības atsevišķo 

daļu izpildes novērtējumiem.  
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8.3.Atkārtoti pārbaudījuma daļu kurā ir iegūts zemāks vērtējums par 4 ballēm (“gandrīz 

viduvēji”) teorijā (tests), praktiskajā daļā, var kārtot nākošajā plānotajā pārbaudījumā 

saskaņā ar studiju grafiku veicot atkārtoti pieteikšanos un samaksu. 

8.4.Lai pieteiktos atkārtotam pretendentam jāiesniedz SKK administrācijā pamatotu 

iesniegumu par dalību pārbaudījumā, jāslēdz līgums, jāsedz pārbaudījuma noteiktās 

daļas izmaksas (atbilstoši SKK cenrādim) 

8.5.Lēmumu    par    profesionālās kvalifikācijas atbilstību/ gala  vērtējumu   un    atbilstības     

piešķiršanu / nepiešķiršanu pieņem    VPK    slēgtā    sēdē,   apkopojot    katras   

atsevišķas pārbaudījuma daļas (teorētiskā daļa, praktiskā daļa)  vērtējumu. Vienādu 

balsu   skaita  gadījumā izšķirošā balss ir VPK vadītājam.  

8.6.VPK   lēmumu   par  profesionālās kvalifikācijas atbilstības   piešķiršanu / nepiešķiršanu  

ieraksta   pārbaudījuma    protokolā  (protokolu paraksta visi VPK locekļi) un paziņo tajā 

pašā dienā, ievērojot Regulu par personas datu aizsardzību un apstrādi. 

8.7.VPK lēmums par profesionālās kvalifikācijas atbilstības piešķiršanu / nepiešķiršanu 

stājas  spēkā  ar SKK direktora rīkojumu. 

 

9. Apelācija 

Pretendents ir tiesīgs pārsūdzēt Pārbaudes rezultātus vai iesniegt sūdzību par Komisijas darbu 

Komisijas vadītājai 1 (vienas) darba dienu laikā pēc Pārbaudes novērtējuma rezultātu 

saņemšanas. 
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e-iesniegums ar  pielikumiem(elektroniski) 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas  

 direktorei  Ingunai Kaļķei 

 
vārds, uzvārds 
 –  
personas kods 
kontakttālrunis: 

IESNIEGUMS 
 

 Lūdzu atļaut kārtot ___________________ (kvalifikācija) kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, 

atbilstoši kārtībai kādā Starptautiskās Kosmetoloģijas koledža veic Skaistumkopšanas speciālista 

kosmetoloģijā  kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.    

 

Pielikumā pievienoju šādus dokumentus: 

 Personu apliecinošs dokuments (pase) 

  

 Formālā izglītībā iegūts Profesionālo kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments (diploms)  

  

 Uzvārda/vārda maiņu apliecinošs dokuments  

  

 Valsts valodas prasmes apliecība (ja piemērojams) 

  

 AIC/Veselības inspekcijas lēmums par ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstību (ja tāds piemērojams) 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazin/usies/ies ar Kārtību kādā SKK 

Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā /Masieri kvalifikācijas atbilstības pārbaudi. 

 

_________________/ _______________                   
                                                                                                                   paraksts                              atšifrējums 

 
        datums 

 

 


