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APSTIPRINU 
                                                                                                           MRK “Zerko” 

Izglītības iestādes direktors 
                                                                                          J.Prodnieks 

                                         _________________ 
                                                                                                                2022. gada 21.oktobrī 
 

Kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādāšanas, kārtošanas un vērtēšanas 
NOLIKUMS 

 
Izglītības iestādes “Mācību ražošanas kombināts “Zerko” Nolikums par eksāmenu kārtošanu un 
vērtēšanu izstrādāts pamatojoties uz Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma< Jūrnieku 
sertificēšanas noteikumi un ar Starptautiskās  1978/1995.g. konvencijas ar grozījumu 
noteikumiem. Kvalifikācijas eksāmens ir noslēdzošais mācību darba posms to prasmju, 
teorētisko zināšanu un pārbaudei, kas nepieciešams profesijas pamatuzdevuma sekmīgai 
veikšanai un atbilst licenzēeto izglītības programmu noteiktām prasībām. 
 

I Kvalifikācijas eksāmens izglītības iestādē 
 

Kvalifikācijas testa jautājumus un praktiskos uzdevumus sagatavo profesionalās kvalifikācijas  
darba grupa un apstiprina metodiskās komisijas priekšsēdētājs un Latvijas Jūras administrācijas 
Jūrnieku reģistrs (izņemot metālapstrādes profesijām}. 
 

II Tiesības kārtot eksāmenu 
 

1. Eksāmenu ir atļauts kārtot  izglītojamajiem, kuri apuvuši pfesionālās tālāizglītības 
mācību programmu, veikuši izglītības programmā paredzētus darbus, nokārtojuši 
kontroldarbus un ieskaites parezētajos prieksmetos. 

2. Ja izglītojamais nav izpildījis iepriekš minētās  prasības, tad pēc šo prasību ne 
ievērošanas ar izglītības iestādes direktora rīkojumu izglītojamajam ir atļauts kārtot 
eksāmenu vēlāk. 

3. Tālākizglītības 2. un 3.kvaliifikācijas līmeņa eksāmenu pieņiem izglītības iestādes 
izveidota, saskaņota Jūrnieku reģistrā un apstiprināta PIA neatkarīga komisija. 

 
III Eksāmenu organizācija 

 
1. Izglītības iestāde, veicot profesionālās tālākizglītības mācības, plāno  nodarbību un 

eksāmenu grafikus. Eksāmenu datumus precizē un paziņo izglītojamajiem. 
2. Tālākizglītības 2. un 3.kvalifikācijas līmeņa  izglītības programmā izglītības iestādes 
       vadītājs raksta rīkojumu par izglītojamo pielašanu  pie eksāmena un par eksāmenu 
       komisijas satāvu: komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļus, kas pārzina apgūtās 
       mācību priekšmeta teoretiskās un praktiskās zināšanas un šī priekšmeta pasniedzējus. 
3. Līdz eksāmena sākumam eksāmena komisijas priekšsēdētājs saņem: 

• izglītības iestādes vadītāja rīkojumu par izglītojamajiem, kam atļauts kārtot 
eksāmenu; 

• ziņojumu par programmas izpildi; 
• pārskatu par izpildītiem kontroldarbiem; 
• mācību grupas žurnālu; 
• eksāmena protokola veidlapu; 
• eksāminējamiem izsniedzamos materiālus. 

4. Izglītojamajiem uz eksāmenu jāierodas noteiktā laikā norādītā telpā. Ja eksaminējamie  
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nokavējuši eksāmenu sākumu, eksāmenu var kārtot tikai ar eksāmena komisijas  
priekšsēdētāja atļauju. 
 

5. Izglītības iestādes telpā, kur notiek eksāmens, nodrošina eksaminējamo un eksāmena 
komisijas priekšsēdētāja atļauju. 

6. Eksāmena telpā katram jābūt atsevišķai darba vietai. 
7. Eksāmenu vada komisijas priekšsēdētājs. Pirms eksāmena komisija iepazīstas ar  

izglītības iestādes iesniegtajiem dokumentiem un iepazīstina eksāminējamos ar 
eksāmena kārtošanas ilgumu. 

      8.   Saskaņojot ar    priekšsēdētāju, eksāmenā kā novērotāji var piedalities IZM, nozaru 
            Ministriju, Jūrnieku reģistra un kuģu īpašnieku pārstāvji. Eksāmena norises laikā  
            novērtotājiem jāievēro komisijas prikšsēdētāja norādījumi. Ja novērotājs  neievēro  
            komisijas priekšsēdētāja prasības, komisijas priekšsēdētājiem ir tiesības viņu izraidīt 
            no eksāmena telpas. 

8. Eksāmenu komisija novertē kopā atbildētos testa jautājumus, un izpildīto praktiskā 
uzdevuma darbu pēc noteiktās  zināšānu vērtēšanas skalas, nosakot novērtējumu 10 baļļu 
sistēmā. 

 
IV Vērtēšana 

 
9. Tālākizglītības programmas kvalifikācijas līmeņa  programmu eksaminejamo zināšanu 
vērtēšanai izglītības iestāde izstrādā vērtēšanas skalu 50 punktu un 10 baļļu  sistēmā. 
 
  

Punkti  
1-9 10-14 15-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-50 

Balles  
1 
 ļoti 
ļoti 
vāji 

2  
ļoti 
vāji 

3 
 vāji 

4 
gandrīz 
vidēji 

5 
viduvēji 

6 
gandrīz 
labi 

7  
labi 

8 
 ļoti 
labi 

9 
teicami 

10 
izcili 

 
 

10. Tālākizglītības programmas kvalifikācijas līmeņa programmas eksaminejamo zināšanu 
vērtēšanai izglītības iestāde izstrādā vērtēšanas skalu 100 punktu un 10 baļļu sistēmā. 
 

Punkti  
11-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100 

Balles  
1  
ļoti ļoti 
vāji 

2  
ļoti 
vāji 

3  
vāji 

4 
gandrīz 
vidēji 

5 
viduvēji 

6 
gandrīz 
labi 

7  
labi 

8  
ļoti 
labi 

9 
teicami 

10 
izcili 

 
11. Izmantojot komplekso uzdevumu eksāmenā, tā atrisinājuma atsevišķu sastāvdaļu 
vērtēšanai izmantojama vērtēšanas skala (skat.pielikumu) vērtēšanu veic atbilstoši profesijas  
standartam, ko nosaka Profesionālās izglītības likums, un izglītības programma. Tas ir 
eksaminejamo vērtēšanas kritēriju vadlīnijas un vienotu zināšanu pārbaudes forma, 
akcentejot eksaminējamo sasniegumus praktiskaja daļā. 
 
12. Eksāmena komisija pieņem lēmumu eksaminēto zināšanu vertējuma atbilstību izglītības 
parogrammai un sastāda eksāmenu protokolu. Protokolu sastāda 2 eksemplāros, paraksta 
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eksāmena komisija. Viens eksemplārs tiek pievienots izglītības iestādes vadītāja rīkojumam 
par izglītības dokumenta izsniegšanu, otru pievieno grupas lietai. 
 
 
13. Ja netiek ieverota noteikta eksāmena norises kārtība, komisijas pr-tājam ir tiesības nesākt 
eksāmenu noteiktā laikā vai to pārtraukt uz nenoteiktu laiku, par to ziņojot izglītības iestādes 
vadībai. 
 
14. Eksaminējamos iepazīstina ar eksāmena komisijas lēmumu taja pašā dienā. 
 
15. Uz eksāmena protokola pamata izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu un raksta 
rīkojumu par apliecību izsniegšanu atbilstoši apgūtajai izglītības programmai. 
 
 

V Atkārtota eksāmena organizācija 
 
 

16. Eksaminējamās personas, kuras attaisnojošu apstākļu dēļ nav ieradušās uz eksāmenu 
iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, pievienojot attaisnojošu 
dokumentu, ar lūgumu kārtot eksāmenu citā laikā. Izglītības iestādes vadītājam ir tiesības 
atļaut kārtot eksāmenu citā laikā, savā izglītības iestadē, ievērojot šī Nolikuma prasības. 
 
17. Personas, kuras saņēmušas eksāmenā vertējumu mazāku kā 4 balles 10 baļļu sistemā, 
eksāmens skaitās nenokārtots, par ko saņem izziņu par programmas noklausīšanos. Gada 
laikā var atkārtoti kārtot eksāmenu par attiecīgo izglītības programmu, sedzot eksāmena 
izdevumus. 
 

VI Apelācijas kartība 
 

 
18. Eksaminējamajam ir tiesības iesniegt apelāciju par eksāmena norisi un eksāmena 
vertējumu izglītības iestādes vadītājam trīs dienu laikā pec eksāmena dienas. Apelāciju 
reģistrē un izskata 10 dienu laikā un pieņemto lēmumu paziņo personai rakstiski. 
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