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Izdots  saskaņā ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas 
koledžas nolikumu, MK 2001. gada 20. marta 
noteikumiem  Nr. 141 “Noteikumi par pirmā      
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” 

                                                                                                     
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžā (turpmāk – Koledža) tiek organizēti pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmu apguves Valsts pārbaudījumi kvalifikācijas piešķiršanai un diploma 
izsniegšanai. 

1.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguves noslēgumā 
kārtojami Valsts pārbaudījumi – kvalifikācijas eksāmeni, ar ko noslēdzas studiju 
programmas pilna apguve un pēc kuru nokārtošanas students saņem izglītības dokumentu. 
Tie ir noslēdzošais mācību darba posms, kurā notiek to prasmju, teorētisko zināšanu, 
attieksmju un kompetenču pārbaude, kas nepieciešamas profesijas pamatuzdevumu 
sekmīgai izpildei un kas atbilst studiju programmā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 

1.3. Valsts pārbaudījumu sastāvdaļas ir Kvalifikācijas darba aizstāvēšana, kvalifikācijas 
eksāmens - teorija  un kvalifikācijas eksāmens - praktiskā daļa, kas tiek vērtētas 10 ballu 
skalā. 

1.4. Tiesības kārtot Valsts pārbaudījumus ir studentiem, kuri sekmīgi apguvuši studiju 
programmu, ieguvuši nepieciešamo kredītpunktu skaitu un nokārtojuši citas studiju 
līgumā paredzētās saistības. 

1.5. Piecas darba dienas pirms Valsts pārbaudījumu sesijas Koledžas direktors izdod rīkojumu 
par eksaminējamajiem studentiem.  

 
 

2. VALSTS PĀRBAUDĪJUMU ORGANIZĀCIJA 
 

2.1. Valsts pārbaudījumu kārtošanas laiks tiek noteikts atbilstoši studiju kalendārajam 
grafikam. Kvalifikācijas eksāmeni notiek saskaņā ar Koledžas direktora apstiprinātu 
grafiku.  

2.2. Valsts pārbaudījumu pieņem Valsts pārbaudījuma komisija (turpmāk – VPK). Eksāmenus 
vada VPK priekšsēdētājs. 

2.3. VPK darbojas ne mazāk kā 5 (piecu) cilvēku sastāvā – komisijas priekšsēdētājs un vismaz 
četri komisijas locekļi. VPK priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir 
nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. VPK darbu protokolē 
komisijas sekretārs, kas ir VPK loceklis un kuram ir balsstiesības. 
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2.4. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs ir persona ar doktora vai maģistra grādu 
vai ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir studiju programmas specifikai 
atbilstošs ne mazāk kā piecu gadu praktiskā darba stāžs. Komisijas sekretārs ir 
akadēmiskā personāla pārstāvis. 

2.5. Direktors pēc direktora vietnieka akadēmiskajā un pētniecības darbā ierosinājuma ne 
vēlāk kā vienu mēnesi pirms komisijas pirmās sēdes ar rīkojumu apstiprina VPK sastāvu.  

 
3. KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDES KĀRTĪBA 

 
3.1. Kvalifikācijas darbu paraugtēmas izstrādā attiecīgās studiju programmas direktors kopā ar 

programmas docētājiem un tās apstiprina direktora vietnieks akadēmiskajā un pētniecības 
darbā. Apstiprinātās paraugtēmas publisko. Ar sarakstu var iepazīties Studiju nodaļā. 

3.2. Par kvalifikācijas darba vadītāju var būt Koledžas, citas augstākās mācību iestādes 
docētājs, attiecīgās nozares speciālists, kā arī zinātniskais darbinieks, kuram ir augstākā 
izglītība un vismaz trīs gadu pieredze attiecīgajā nozarē. 

3.3. Studentam līdz 15.oktobrim Studiju nodaļā jāiesniedz iesniegums par vadītāja un tēmas 
izvēli.  

3.4. Studentam kvalifikācijas darbu vadītāju, recenzentu un izvēlēto tēmu apstiprina ne vēlāk 
kā līdz studiju pēdējā semestra sākumam ar Koledžas direktora rīkojumu. Studentam nav 
atļauta kvalifikācijas darba aizstāvēšana, ja noteiktajā laikā nav apstiprināta kvalifikācijas 
darba tēma. 

3.5. Kvalifikācijas darba izstrādes būtību, saturu, izstrādes un aizstāvēšanas procesu un 
vērtēšanu Koledžā reglamentē „Norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei un 
aizstāvēšanai”. 

 
4. VALSTS PĀRBAUDĪJUMA - KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA (TEORIJA) 

NORISES KĀRTĪBA 
4.1. Studiju programmās „Ārstniecība”, un  „Māszinības” Valsts pārbaudījumu – 

kvalifikācijas eksāmens (teorija) notiek rakstveidā – 100 daudzizvēļu jautājumi, kurus 
veido 97 standarta jautājumi un 3 paaugstinātas grūtības jautājumi. Paaugstinātas grūtības 
jautājumus izskata un vērtē tikai tiem studentiem, kuri atbildējuši pilnīgi pareizi uz visiem 
97 standarta jautājumiem, līdz ar to pretendējot uz teicamu vai izcilu vērtējumu.  

4.2. Studiju programmās „Ārstnieciskā masāža” un „Farmācija” kvalifikācijas eksāmens 
(teorija) notiek rakstveidā – 100 daudzizvēļu jautājumi; 

4.3. Studiju programmā „Ārstniecība” ar kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs – 
kvalifikācijas eksāmenu veido apvienotais teorijas un praktiskās daļas eksāmens, ko veido 
klīniskās gadījuma uzdevums zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai atbilstoši 
profesijas standartam un studiju programmai. 

4.4. Kvalifikācijas eksāmena (teorija) saturu izstrādā studiju programmas direktors sadarbībā 
ar studiju programmas docētājiem un apstiprina Koledžas direktors ar rīkojumu ne vēlāk 
kā 30 dienas pirms eksāmena. Apstiprinātā eksāmena dokumentācija līdz eksāmena 
dienai glabājas aizzīmogotā aploksnē seifā pie direktora vietnieka akadēmiskajā un 
pētniecības darbā.  

4.5. Valsts pārbaudījumu vērtēšanas kritēriji ir izstrādāti saskaņā ar valsts profesionālās 
augstākās izglītības standartu. 

4.6. Ieejot pārbaudījuma norises telpā, studentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 
4.7. Aizzīmogotās aploksnes ar eksāmena jautājumiem atver VPK priekšsēdētājs eksāmena 

telpā 5 minūtes pirms eksāmena.  
4.7.1. Kvalifikācijas eksāmenam (teorija) atvēlētais laiks ir 3 akadēmiskās stundas, izņemot 

studiju programmu „Ārstniecība” ar kvalifikāciju neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, 
kurā ir apvienotais teorijas un praktiskās daļas eksāmens (skatīt 9.punktu). 

4.8. Sekmīgs testa vērtējums tiek piemērots, ja studējošais atbild pareizi un vismaz 70%  no 
kopējā jautājuma apjoma. 
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4.9. Par Valsts pārbaudījuma teorijas daļu atbildīgs attiecīgās studiju programmas direktors. 
 

5. VALSTS PĀRBAUDĪJUMA PRAKTISKĀ DAĻA 
 

5.1. Valsts pārbaudījuma praktisko daļu studenti kārto veselības aprūpes iestādē, RSU 
Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā vai Koledžā. 

5.2. Valsts pārbaudījumu praktiskās daļas uzdevumi studiju programmā „Māszinības” 
(1.pielikums): 

5.2.1.Students izvēlas biļeti no 15 biļetēm ar noteiktu klīnisko gadījumu. Students saņem 
informāciju par pacienta vārdu, uzvārdu, klīnisko diagnozi, palātas numuru. 

5.2.2.Students iegūst informāciju (subjektīvo, objektīvo) par pacienta veselības stāvokli 
atbilstoši viņa pamatvajadzībām un klīniskai diagnozei, pierakstus veido pacienta 
aprūpes vēstures izklāsta un analīzes dokumentācijā  

5.2.3.Students: 
5.2.3.1.intervē pacientu; 
5.2.3.2.veic pacienta izmeklēšanu; 
5.2.3.3.no māsas iegūst vajadzīgos datus par pacienta ārstēšanu un nozīmētiem 

medikamentiem, kā arī veiktajiem un plānotiem izmeklējumiem; 
5.2.3.4.iegūtos datus dokumentē aprūpes vēsturē;  
5.2.3.5.nosaka esošās un potenciālās veselības problēmas; 
5.2.3.6.iegūtos datus analizē, sagrupējot galveno informāciju atbilstoši noteiktajām aprūpes 

problēmām; 
5.2.3.7.plāno darbību atbilstoši noteiktajām aprūpes problēmām, ņemot par pamatu veiktās 

procedūras, izmeklēšanas un zāļu terapiju;  
5.2.3.8.sniedz uz faktiem pamatotu ziņojumu par noteiktajām pacienta aprūpes problēmām un 

piedāvāto to risinājumu Valsts pārbaudījuma komisijas locekļiem. 
5.2.4. students izstrādā pacienta aprūpes plānu. 

 
5.3. Valsts pārbaudījuma laikā students apliecina: 
5.3.1. savas zināšanas, prasmes un kompetences, kuras atbilst kvalifikācijai Māsa; 
5.3.2. spēju  pielietot profesionālo terminoloģiju; 
5.3.3. izpratni par veselības aprūpes organizācijas principiem un zināšanas, kas nepieciešamas 

māsai ikdienas profesionālajā darbībā;  
5.3.4. prasmes izvērtēt pacientu aprūpes rezultātus;  
5.3.5. prasmes iegūt, novērtēt un dokumentēt pacienta datus; 
5.3.6.zināšanas par pedagoģisko procesu un prasmes pacientu un to piederīgo izglītošanā par 

veselības saglabāšanu;  
5.3.7.zināšanas un prasmes nodrošināt atbilstošu darba vidi. 
5.3.8.spēju veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar pacientiem, 

 
6. Valsts pārbaudījumu praktiskās daļas uzdevumi studiju programmā „Ārstniecība” 

(2.pielikums).: 
7. Students izvēlas biļeti no 15 biļetēm ar noteiktu klīnisko gadījumu. 
7.1. intervē pacientu; 
7.2. veic pacienta izmeklēšanu; 
7.3. aizpilda slimnieka anamnēzes un izmeklēšanas karti; 
7.4. iegūtos datus analizē, sagrupējot galveno informāciju atbilstoši noteiktajai izmeklējuma un 

ārstēšanas plāna izpildīšanas kārtībai; 
7.5. sniedz uz faktiem pamatotu ziņojumu atbilstoši aizpildītajai datu kartei, kas apstiprina 

pacienta izmeklēšanas plānu; 
7.6. Valsts pārbaudījuma laikā students apliecina: 
7.6.1. savas zināšanas, prasmes un kompetences, kuras atbilst kvalifikācijai Ārsta palīgs; 
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7.6.2.apliecina izpratni par veselības aprūpes organizācijas principiem un zināšanas, kas 
nepieciešamas ārsta palīgam ikdienas profesionālajā darbībā;  

7.6.3.zināšanas par pedagoģisko procesu un prasmes pacientu un to piederīgo izglītošanā par 
veselības saglabāšanu; ārsta palīga patstāvīgai profesionālajai darbībai nepieciešamās 
zināšanas; 

7.6.4.zināšanas un prasmes nodrošināt atbilstošu darba vidi. 
7.6.5.spēju veikt visa vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu un 

traucējumu diagnosticēšanu;  
7.6.6.spēju sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās 

saslimušajiem un traumu guvušajiem saskaņā ar algoritmiem, vadlīnijām un 
rekomendācijām 

7.6.7.spēju veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar pacientiem. 
 

 
8. Valsts pārbaudījumu praktiskās daļas uzdevumi studiju programmā „Ārstnieciskā 

masāža”(3.pielikums): 
8.1. Students izvēlas biļeti no 15 biļetēm ar noteiktu situācijas uzdevumu; 
8.2. veic 1 praktiska uzdevuma demonstrējumu: 
8.2.1.pacienta vispārējā stāvokļa novērtējumu un iegūtos datus reģistrēt atbilstošā 

dokumentācijā; 
8.2.2.sagatavo darba vidi masāžas veikšanai 
8.2.3.demonstrēt masāžas izpildi; 
8.2.4.izvērtēt agrīnās un vēlīnās reakcijas pēc masāžas procedūras; 
8.2.5. izglītot pacientu. 

 
8.3. Valsts pārbaudījuma laikā students apliecina: 
8.3.1. savas zināšanas, prasmes un kompetences, kuras atbilst kvalifikācijai Masieris; 
8.3.2.apliecina izpratni par veselības aprūpes organizācijas principiem un zināšanas, kas 

nepieciešamas masierim ikdienas profesionālajā darbībā;  
8.3.3.zināšanas par pedagoģisko procesu un prasmes pacientu un to piederīgo izglītošanā par 

veselības saglabāšanu; masiera patstāvīgai profesionālajai darbībai nepieciešamās 
zināšanas; 

8.3.4.zināšanas un prasmes nodrošināt atbilstošu darba vidi. 
8.3.5.spēju veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar pacientiem. 

 
9. Valsts pārbaudījumu teorētiski - praktiskās daļas uzdevumi studiju programmā 

„Ārstniecība”ar kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (4.pielikums): 
9.1. Valsts pārbaudījumu praktiskā daļa tiek organizēta RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju 

centrā; 
9.2. Students izvēlas 1 biļeti no 20 biļetēm ar noteiktu klīnisko gadījumu; 
9.3. noskaidro notikušā gadījuma apstākļus; 
9.4. nepieciešamības gadījumā ievāc anamnēzi; 
9.5. veic klīniskā gadījuma analīzi (palīdzības sniegšanas apjoma raksturojumu un secību) un  

manipulāciju demonstrējumu; 
9.6. Valsts pārbaudījuma laikā students apliecina: 
9.6.1. savas zināšanas, prasmes un kompetences, kuras atbilst kvalifikācijai Neatliekamās 

medicīnas Ārsta palīgs; 
9.6.2. izpratni par neatliekamās palīdzības organizācijas principiem un zināšanas, kas 

nepieciešamas Neatliekamās palīdzības ārsta palīgam ikdienas profesionālajā darbībā;  
9.6.3.  zināšanas un prasmes nodrošināt atbilstošu darba vidi; 
9.6.4. Spēju pārvaldīt neatliekamās medicīniskās palīdzības, intensīvās terapijas, reanimācijas, 

toksikoloģijas un katastrofu medicīnas teoriju, medicīniskās tehnoloģijas un praksi; 
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9.6.5.spēju veikt visa vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu un 
traucējumu diagnosticēšanu;  

9.6.6.spēju sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās 
saslimušajiem un traumu guvušajiem saskaņā ar algoritmiem, vadlīnijām un 
rekomendācijām 

9.6.7.spēju veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar pacientiem; 
9.6.8. zināšanas un prasmes pacientu drošībā. 

 
9.7. Studentam jāierodas Koledžā, veselības aprūpes iestādē vai RSU Medicīnas izglītības 

tehnoloģiju centrā atbilstošā apģērbā, maiņas apavos, kā arī jāievēro citas Koledžas 
veselības aprūpes iestādēs vai RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centras prasības 
eksāmena norisei. 

9.8. Praktiskās daļas norisei atvēlēta 1 akadēmiskā stunda (45 minūtes) vienam studentam.  
9.9. Praktiskās daļas novērtēšana notiek komisijas locekļu klātbūtnē. VPK vērtējumu atzīmē 

protokolā, ko paraksta VPK locekļi. 
 
9.10.Par Valsts pārbaudījuma praktisko daļu atbildīgs attiecīgās studiju programmas direktors. 

 
 

10. KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA 
 

10.1.Ja students ir nokārtojis Valsts pārbaudījumu praktisko daļu un teorētisko daļu, kā arī 
aizstāvējis kvalifikācijas darbu, kas atbilst vismaz 4 (gandrīz viduvēji) ballēm, VPK lemj 
par kvalifikācijas piešķiršanu. Ja vērtējums ir zemāks, tad studentam tiek izsniegta izziņa 
par studiju programmas apguvi. 

10.2.VPK lēmumu komisijas sekretārs atzīmē protokolā, ko paraksta visi VPK locekļi. 
10.3.VPK lēmums par kvalifikācijas piešķiršanu stājas spēkā ar Koledžas direktora rīkojumu. 
 

7. STUDENTA TIESĪBAS 
 

7.1. Studentu, kurš nav kārtojis Valsts pārbaudījumu vai ieguvis zemāku vērtējumu par 4 
(gandrīz viduvēji) ballēm, eksmatrikulē ar tiesībām divu gadu laikā, bet ne agrāk kā pēc 6 
mēnešiem atkārtoti kārtot Valsts pārbaudījumu par saviem līdzekļiem atbilstoši Koledžas 
sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.  

7.2. Studenti, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz Valsts pārbaudījumu, iesniedz 
Koledžas direktoram attaisnojošu dokumentu un lūgumu par eksāmena kārtošanu citā laikā. 
Direktoram ir tiesības atļaut studentam kārtot eksāmenu savā izglītības iestādē citā laikā 
saskaņā ar studiju grafikā paredzētajiem kvalifikācijas eksāmenu laikiem bez maksas. 

7.3. Atkārtotai Valsts pārbaudījumu kārtošanai pretendenti tiek imatrikulēti pēc studiju 
programmas direktora priekšlikuma. Pretendentu var atkārtoti imatrikulēt gala 
pārbaudījumu kārtošanai ne vairāk kā divas reizes. Tiem pretendentiem, kuri pirms 
eksmatrikulācijas ir izpildījuši atbilstošo studiju programmu, un tās noilguma laiks nav 
pārsniegts, papildu akadēmiskās saistības nav jākārto. 

7.4. Apelācijas par Valsts pārbaudījumu norisi students triju darba dienu laikā pēc 
neiekļaušanas eksaminējamo sarakstā (saskaņā ar punktu 1.5.) vai pēc pārbaudījumu 
rezultātu paziņošanas iesniedz Koledžas direktoram. Apelācijas komisijas sastāvu trīs 
cilvēku sastāvā apstiprina Koledžas direktors. 

7.5. Apelācijas komisija izskata studenta iesniegumu triju darba dienu laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas un rakstiski informē par pieņemto lēmumu.  

 
8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 
8.1. Šim nolikumam pakārtotos normatīvos aktus apstiprina ar Koledžas direktora rīkojumu. 
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8.2. Koledžas padome pēc situācijas analīzes var veikt šī Nolikuma grozījumus. 
 
 
 
Ināra Upmale 
 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore 
 
 
 
Sanita Marnauza  
 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 
direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā 
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