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LMB Sertifikācijas centrs
Eksaminācijas instrukcija
1. Eksāmens sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas.
2. Eksāmena teorētiskā un praktiskā daļa var notikt vienā dienā vai citā noteiktā laikā secīgi
pēc teorijas daļas nokārtošanas. Par to atsevišķi vienojas pretendents un sertifikācijas
institūcija pirms pretendenta pielaišanas eksaminācijai.
3. Pirms eksāmena teorētiskās un/vai praktiskās daļas pretendentam jāuzrāda personas
apliecinošs dokuments (pase, personas ID karte vai vadītāja apliecība) un jāparakstās
Eksaminācijas reģistrācijas sarakstā.
4. Pirms teorijas eksāmena ir jāizslēdz mobilie tālruņi. Tos nedrīkst izmantot. Praktiskā
eksāmenā var izmantot tālruņa lietotnes, ja tas nepieciešams uzdevumu risinājumiem.
5. Eksāmena teorijas daļas un praktiskās daļas instruktāža sākas 5 minūtes pēc eksāmena
oficiāli paziņotā laika. Ja pretendents līdz instruktāžas sākumam nav ieradies uz
sertificēšanas pārbaudi un dienu iepriekš elektroniski vai rakstveidā nav lūdzis noteikt citu
sertificēšanas pārbaudes laiku, tad pretendents var atkārtoti pretendēt uz sertificēšanas
pārbaudi ne agrāk kā pēc mēneša. Eksāmena protokolā tiek fiksēts – nenokārtots.
6. Eksāmena eksperts iepazīstina ar sevi, Sertifikācijas centru un eksaminācijas noteikumiem:
6.1. Pārbaudījuma teorētiskā daļā:
 pārbaudījuma teorētiskajā daļa sastāv no 30 testa veida jautājumiem;
 uz katru jautājumu jāatbild ar vienu atbildi;
 ja atbildēs tiek veikti jebkādi labojumi, tad atbildi neieskaita;
 pārbaudījuma teorētiskajā daļas testa atbildes atzīmē ar pildspalvu;
 teorētisko pārbaudījuma daļa ir nokārtota, ja pareizi jāatbild vismaz
25 jautājumos;
 pārbaudījuma teorētiskajā daļas ilgums 60 minūtes;
 pārbaudījuma teorētiskajā daļas sākuma un beigu laiku pieraksta uz tāfeles vai
ekrāna;
 pārbaudījuma teorētiskajā daļas pēdējās 20 un 10 minūtes tiek paziņotas atsevišķi
– mutiski un uz tāfeles vai ekrāna. Kandidātam uz galda drīkst atrasties tikai
sakniedētas/saskavotas eksāmena lapas, pildspalva un skaitļotājs (kalkulators).
Eksperts var pārbaudīt skaitļotāju.
 Eksāmena pirmās lapas augšamlā ir vieta kandidāta vārdam, uzvārdam,
parakstam, datumam un eksāmena rezultātiem. Eksāmena lapas ir numurētas un
sakniedētas/saskavotas.
 Piezīmēm un aprēķiniem jāizmanto eksāmena biļetes titullapas reverso pusi un
brīvo vietu biļetes beigās (piezīmju lauks).
 Eksāmena laikā nedrīkst sarunāties un izmantot palīglīdzekļus. Ja rodas
jautājumi, tad pieaicina eksāmena Ekspertu.
 Pie eksāmena Eksperta ir rezerves skaitļotājs, mēroga koeficientu tabula un
normatīvu izdrukas. Pretendents pieprasa sev nepieciešamos normatīvus,
īslaicīgai lietošanai.
6.2. Pēc pārbaudījuma torētiskās daļas seko vismaz 15 minūšu pārtraukums.
1

APSTIPRINU:
Latvijas Mērnieku biedrības
Sertifikācijas centra vadītājs
2020. gada 2. janvārī
_______________ / M. Reiniks /
6.3. Pārbaudījuma praktiskā daļa:
 pārbaudījuma praktiskais pārbaudījums ietver mērījumus apvidū un kamerālo vai
kamerālo praktisko zināšanu pārbaudi (piemēram, zināšanas par mērniecības
instrumentiem, uzmērīšanas gājienu veidošanu, objektu uzmērīšanu, iepriekš
zināmu koordinātu atrašanu, zemes vienību projektēšanu, mērniecības
dokumentu sagatavošanu, kā arī par ģeodēzisko mērījumu aprēķinu
dokumentiem);
 pārbaudījuma praktiskās daļas ilgums ir vismaz 120 minūtes;
 pārbaudījuma praktiskās daļas izpildei pretendents var izmantot savu vai arī
sertifikācijas institūcijas pieejamo instrumentu;
 Pretendentam tiek izsniegts darba uzdevums un lapas, kurās veikt, pierakstus
aprēķinus un fiksēt rezultātu;
 pārbaudījuma praktiskā daļā piedalās divi eksperti kā novērotāji, kuri veic
pierakstus par eksāmena norisi;
 pārbaudījuma praktiskā daļa ietver arī pārrunu daļu par iegūto rezultātu,
risinājumu, pretendenta skaidrojumu un pamatojumu;
 pārbaudījuma praktiskās daļas sākuma, beigu un pēdējās 20 un 10 minūtes tiek
paziņotas mutiski.
7. Kandidāti, kuri eksāmena laikā lietojuši neatļautus palīglīdzekļus, saņēmuši palīdzību no
citām personām vai maldinājuši eksaminācijas komisiju, kā arī kandidāti, kuri palīdzējuši
citiem eksāmena laikā, tiek atstādināti no eksāmena un, tādējādi, eksāmenu un sertifikāciju
nav nokārtojuši. Šādā gadījumā atkārtotai sertifikācijai var pieteikties ne ātrāk kā pēc
3 mēnešiem.
8. Pēc eksāmena, trīs (3) dienu laikā, LMB SC pārstāvis telefoniski un epastā paziņo
eksāmena rezultātus.
9. Konstatējot kādu no sekojošiem apstākļiem – apgaismojuma trūkums, Eksaminatora
nespēja ierasties uz eksāmenu slimības vai citu iemeslu dēļ, neatbilstoši metroloģiskie
apstākļi pārbaudījuma prakstiskās daļas norisei apvidū, nepietiekama temperatūra telpās,
kandidāta veselības un drošības apdraudējums, paaugstināta trokšnainība, kas apgrūtina
koncentrēšanos eksāmenam, un citi nepārvaramas varas apstākļi – eksāmens tiek pārcelts,
par to nekavējoties paziņojot elektroniski vai uz pretendenta pieteikumā norādīto mobilā
tālruņa numuru.
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