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Eksaminācijas institūcijas nosaukums
Profesionālā kvalifikācija "Kvalifikācijas nosaukums"
1.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Profesionālās izglītības programmas veids
EKSĀMENA PROGRAMMA
Eksāmena mērķis
Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences profesionālajā
kvalifikācijā „norādīt profesionālās kvalifikācijas nosaukumu” atbilstoši profesijas
standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, vai Profesiju klasifikatorā
noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.
(izvēlēties atbilstošo)

Eksāmena adresāts
Izglītojamais profesionālās izglītības programmas noslēgumā.

Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa.
Teorētiskā daļa
Teorētiskajā daļā pārbauda eksaminējamā zināšanas ar rakstisku pārbaudes darbu.
Eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darbu veido atbilžu izvēles uzdevumi.
Teorētiskās daļas pārbaudes darba apjoms, izpildes laiks un maksimāli iegūstamais
punktu skaits:
Teorētiskās daļas
izpildes laiks
(min)

Teorētiskās daļas
uzdevumu skaits
(kopā)

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

60

40

40

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba matricai:
Nr.
p.k.

Pārbaudāmās zināšanas vai
zināšanu grupas

Atbilžu izvēles
uzdevumu skaits

Kopā:

40

3
Praktiskā daļa
Praktiskajā daļā pārbauda eksaminējamā profesionālās kompetences ar praktiskiem
uzdevumiem, kas atbilst profesijas standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas
prasībām, vai Profesiju klasifikatorā noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas
profesionālās darbības pamatuzdevumiem. (izvēlēties atbilstošo)
Praktiskajā daļā maksimāli iegūstamais punktu skaits – 160.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba matricai (tabulā norādīt
pārbaudāmās kompetences un iegūstamo punktu skaitu) vai uzdevumu tēmām (tabulā
norādīt tēmas)
Nr.
p.k.

Pārbaudāmās būtiskās prasmes un
profesionālās kompetences vai uzdevumu
tēmas (izvēlēties atbilstošo variantu)

Kopā:

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

160

Praktiskās daļas pārbaudes darba izpildes laiks ir ..... minūtes. (atbilstoši praktiskās daļas
uzdevumu specifikai var norādīt katra uzdevuma izpildes laiku)

Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums, palīglīdzekļi un telpas
Eksāmena teorētisko daļu veic ar zilu vai melnu pildspalvu. Labojumiem nedrīkst lietot
korektoru. Zīmuli drīkst lietot tikai zīmējumos.
Eksāmena praktiskās daļas norisei nepieciešams: (uzskaitīt aprīkojumu, materiālus,
instrumentus un citus palīglīdzekļus atbilstoši eksāmena praktiskajā daļā veicamajiem
uzdevumiem).
Eksāmena laikā nav atļauts izmantot mobilo telefonu un citas individuālās elektroniskās
datu pārraides ierīces. Eksaminācijas institūcija nodrošina telpā pulksteni, kas novietots
eksaminējamiem redzamā vietā.
Telpas un to aprīkojums atbilst darba drošības prasībām, iekārtas ir darba kārtībā.

Eksāmena vērtēšanas kārtība
Eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisija.
Eksāmena teorētiskajā daļā pareizu atbilžu izvēles uzdevuma atbildi vērtē ar 1 punktu.
Eksāmena teorētiskās daļas uzdevumu atbildes un praktiskās daļas darbus vērtē atbilstoši
eksaminācijas institūcijas izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
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Eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka
vērtējumu ballēs pēc šādas skalas:
Vērtējums
ballēs
Iegūto
punktu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1–25

26–50

51–75

76–99

100–118

119–137

138–156

157–175

176–190

191–200

Eksāmens ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 5 ballēm (viduvēji).

Eksaminācijas institūcijas vadītājs

paraksts

Sagatavoja: vārds, uzvārds, kontakttelefons, e-pasta adrese

SASKAŅOTS

paraksta atšifrējums
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Eksaminācijas institūcijas nosaukums
Profesionālā kvalifikācija "Kvalifikācijas nosaukums"
2.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Profesionālās izglītības programmas veids
EKSĀMENA PROGRAMMA
Eksāmena mērķis
Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences profesionālajā
kvalifikācijā „norādīt profesionālās kvalifikācijas nosaukumu” atbilstoši profesijas
standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, vai Profesiju klasifikatorā
noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.
(izvēlēties atbilstošo)

Eksāmena adresāts
Izglītojamais profesionālās izglītības programmas noslēgumā.

Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa.
Teorētiskā daļa
Teorētiskajā daļā pārbauda eksaminējamā zināšanas ar rakstisku pārbaudes darbu.
Eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darbu veido atbilžu izvēles uzdevumi un
paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumi.
Teorētiskās daļas pārbaudes darba apjoms, izpildes laiks un maksimāli iegūstamais
punktu skaits:
Teorētiskās daļas
izpildes laiks
(min)

Teorētiskās daļas
uzdevumu skaits
(kopā)

Paaugstinātas grūtības
pakāpes uzdevumu
skaits (no kopējā)

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

90

60

5

70

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba matricai:
Nr.
p.k.

Atbilžu izvēles uzdevumu
skaits/paaugstinātas grūtības
pakāpes uzdevumu skaits

Pārbaudāmās zināšanas vai
zināšanu grupas

Kopā:

55/5

6
Praktiskā daļa
Praktiskajā daļā pārbauda eksaminējamā profesionālās kompetences ar praktiskiem
uzdevumiem, kas atbilst profesijas standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas
prasībām, vai Profesiju klasifikatorā noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas
profesionālās darbības pamatuzdevumiem. (izvēlēties atbilstošo)
Praktiskajā daļā maksimāli iegūstamais punktu skaits – 210.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba matricai (tabulā norādīt
pārbaudāmās kompetences un iegūstamo punktu skaitu) vai uzdevumu tēmām (tabulā
norādīt tēmas)
Nr.
p.k.

Pārbaudāmās būtiskās prasmes un
profesionālās kompetences vai uzdevumu
tēmas (izvēlēties atbilstošo variantu)

Kopā:

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

210

Praktiskās daļas pārbaudes darba izpildes laiks ir ..... minūtes. (atbilstoši praktiskās daļas
uzdevumu specifikai var norādīt katra uzdevuma izpildes laiku)

Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums, palīglīdzekļi un telpas
Eksāmena teorētisko daļu veic ar zilu vai melnu pildspalvu. Labojumiem nedrīkst lietot
korektoru. Zīmuli drīkst lietot tikai zīmējumos.
Eksāmena praktiskās daļas norisei nepieciešams: (uzskaitīt aprīkojumu, materiālus,
instrumentus un citus palīglīdzekļus atbilstoši eksāmena praktiskajā daļā veicamajiem
uzdevumiem).
Eksāmena laikā nav atļauts izmantot mobilo telefonu un citas individuālās elektroniskās
datu pārraides ierīces. Eksaminācijas institūcija nodrošina telpā pulksteni, kas novietots
eksaminējamiem redzamā vietā.
Telpas un to aprīkojums atbilst darba drošības prasībām, iekārtas ir darba kārtībā.

Eksāmena vērtēšanas kārtība
Eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisija.
Eksāmena teorētiskajā daļā pareizu atbilžu izvēles uzdevuma atbildi vērtē ar 1 punktu.
Eksāmena teorētiskās daļas paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevuma atbildi vērtē ar 0
līdz 3 punktiem.
Eksāmena teorētiskās daļas uzdevumu atbildes un praktiskās daļas darbus vērtē atbilstoši
eksaminācijas institūcijas izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
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Eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka
vērtējumu ballēs pēc šādas skalas:
Vērtējums
ballēs
Iegūto
punktu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1–42

43–84

85–126

127–167

168–189

190–211

212–233

234–255

256–270

271–280

Eksāmens ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 5 ballēm (viduvēji).

Eksaminācijas institūcijas vadītājs

paraksts

Sagatavoja: vārds, uzvārds, kontakttelefons, e-pasta adrese

SASKAŅOTS

paraksta atšifrējums
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Eksaminācijas institūcijas nosaukums
Profesionālā kvalifikācija "Kvalifikācijas nosaukums"
3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Profesionālās izglītības programmas veids
EKSĀMENA PROGRAMMA
Eksāmena mērķis
Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences profesionālajā
kvalifikācijā „norādīt profesionālās kvalifikācijas nosaukumu” atbilstoši profesijas
standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, vai Profesiju klasifikatorā
noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.
(izvēlēties atbilstošo)

Eksāmena adresāts
Izglītojamais profesionālās izglītības programmas noslēgumā.

Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa.
Teorētiskā daļa
Teorētiskajā daļā pārbauda eksaminējamā zināšanas ar rakstisku pārbaudes darbu.
Eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darbu veido atbilžu izvēles uzdevumi un
paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumi.
Teorētiskās daļas pārbaudes darba apjoms, izpildes laiks un maksimāli iegūstamais
punktu skaits:
Teorētiskās daļas
izpildes laiks
(min)

Teorētiskās daļas
uzdevumu skaits
(kopā)

Paaugstinātas grūtības
pakāpes uzdevumu
skaits (no kopējā)

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

100

80

10

100

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba matricai:
Nr.
p.k.

Atbilžu izvēles uzdevumu
skaits/paaugstinātas grūtības
pakāpes uzdevumu skaits

Pārbaudāmās zināšanas vai
zināšanu grupas

Kopā:

70/10

9
Praktiskā daļa
Praktiskajā daļā pārbauda eksaminējamā profesionālās kompetences ar praktiskiem
uzdevumiem, kas atbilst profesijas standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas
prasībām, vai Profesiju klasifikatorā noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas
profesionālās darbības pamatuzdevumiem. (izvēlēties atbilstošo)
Praktiskajā daļā maksimāli iegūstamais punktu skaits – 200.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba matricai (tabulā norādīt
pārbaudāmās kompetences un iegūstamo punktu skaitu) vai uzdevumu tēmām (tabulā
norādīt tēmas)
Nr.
p.k.

Pārbaudāmās būtiskās prasmes un
profesionālās kompetences vai uzdevumu
tēmas (izvēlēties atbilstošo variantu)

Kopā:

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

200

Praktiskās daļas pārbaudes darba izpildes laiks ir ..... minūtes. (atbilstoši praktiskās daļas
uzdevumu specifikai var norādīt katra uzdevuma izpildes laiku)

Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums, palīglīdzekļi un telpas
Eksāmena teorētisko daļu veic ar zilu vai melnu pildspalvu. Labojumiem nedrīkst lietot
korektoru. Zīmuli drīkst lietot tikai zīmējumos.
Eksāmena praktiskās daļas norisei nepieciešams: (uzskaitīt aprīkojumu, materiālus,
instrumentus un citus palīglīdzekļus atbilstoši eksāmena praktiskajā daļā veicamajiem
uzdevumiem).
Eksāmena laikā nav atļauts izmantot mobilo telefonu un citas individuālās elektroniskās
datu pārraides ierīces. Eksaminācijas institūcija nodrošina telpā pulksteni, kas novietots
eksaminējamiem redzamā vietā.
Telpas un to aprīkojums atbilst darba drošības prasībām, iekārtas ir darba kārtībā.

Eksāmena vērtēšanas kārtība
Eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisija.
Eksāmena teorētiskajā daļā pareizu atbilžu izvēles uzdevuma atbildi vērtē ar 1 punktu.
Eksāmena teorētiskās daļas paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevuma atbildi vērtē ar 0
līdz 3 punktiem.
Eksāmena teorētiskās daļas uzdevumu atbildes un praktiskās daļas darbus vērtē atbilstoši
eksaminācijas institūcijas izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
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Eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā
vērtējumu ballēs pēc šādas skalas:
Vērtējums
ballēs
Iegūto
punktu skaits

iegūtais kopējais punktu skaits nosaka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1–53

54–105

106–157

158–209

210–225

226–240

241–255

256–270

271–285

286–300

Eksāmens ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 5 ballēm (viduvēji).

Eksaminācijas institūcijas vadītājs

paraksts

Sagatavoja: vārds, uzvārds, kontakttelefons, e-pasta adrese

SASKAŅOTS

paraksta atšifrējums
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Eksaminācijas institūcijas nosaukums
Profesionālā kvalifikācija "Kvalifikācijas nosaukums"
1.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

EKSĀMENA PROGRAMMA
Eksāmena mērķis
Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences profesionālajā
kvalifikācijā „norādīt profesionālās kvalifikācijas nosaukumu” atbilstoši profesijas
standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, vai Profesiju klasifikatorā
noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.
(izvēlēties atbilstošo)

Eksāmena adresāts
Persona, kura vēlas, lai novērtē tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo
kompetenci.

Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa.
Teorētiskā daļa
Teorētiskajā daļā pārbauda eksaminējamā zināšanas ar rakstisku pārbaudes darbu.
Eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darbu veido atbilžu izvēles uzdevumi.
Teorētiskās daļas pārbaudes darba apjoms, izpildes laiks un maksimāli iegūstamais
punktu skaits:
Teorētiskās daļas
izpildes laiks
(min)

Teorētiskās daļas
uzdevumu skaits
(kopā)

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

60

40

40

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba matricai:
Nr.
p.k.

Pārbaudāmās zināšanas vai
zināšanu grupas

Atbilžu izvēles
uzdevumu skaits

Kopā:

40
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Praktiskā daļa
Praktiskajā daļā pārbauda eksaminējamā profesionālās kompetences ar praktiskiem
uzdevumiem, kas atbilst profesijas standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas
prasībām, vai Profesiju klasifikatorā noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas
profesionālās darbības pamatuzdevumiem. (izvēlēties atbilstošo)
Praktiskajā daļā maksimāli iegūstamais punktu skaits – 160.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba matricai (tabulā norādīt
pārbaudāmās kompetences un iegūstamo punktu skaitu) vai uzdevumu tēmām (tabulā
norādīt tēmas)
Nr.
p.k.

Pārbaudāmās būtiskās prasmes un
profesionālās kompetences vai uzdevumu
tēmas (izvēlēties atbilstošo variantu)

Kopā:

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

160

Praktiskās daļas pārbaudes darba izpildes laiks ir ..... minūtes. (atbilstoši praktiskās daļas
uzdevumu specifikai var norādīt katra uzdevuma izpildes laiku)

Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums, palīglīdzekļi un telpas
Eksāmena teorētisko daļu veic ar zilu vai melnu pildspalvu. Labojumiem nedrīkst lietot
korektoru. Zīmuli drīkst lietot tikai zīmējumos.
Eksāmena praktiskās daļas norisei nepieciešams: (uzskaitīt aprīkojumu, materiālus,
instrumentus un citus palīglīdzekļus atbilstoši eksāmena praktiskajā daļā veicamajiem
uzdevumiem).
Eksāmena laikā nav atļauts izmantot mobilo telefonu un citas individuālās elektroniskās
datu pārraides ierīces. Eksaminācijas institūcija nodrošina telpā pulksteni, kas novietots
eksaminējamiem redzamā vietā.
Telpas un to aprīkojums atbilst darba drošības prasībām, iekārtas ir darba kārtībā.

Eksāmena vērtēšanas kārtība
Eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisija.
Eksāmena teorētiskajā daļā pareizu atbilžu izvēles uzdevuma atbildi vērtē ar 1 punktu.
Eksāmena teorētiskās daļas uzdevumu atbildes un praktiskās daļas darbus vērtē atbilstoši
eksaminācijas institūcijas izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
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Eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka
vērtējumu ballēs pēc šādas skalas:
Vērtējums
ballēs
Iegūto
punktu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1–25

26–50

51–75

76–99

100–118

119–137

138–156

157–175

176–190

191–200

Eksāmens ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 5 ballēm (viduvēji).

Eksaminācijas institūcijas vadītājs

paraksts

Sagatavoja: vārds, uzvārds, kontakttelefons, e-pasta adrese

SASKAŅOTS

paraksta atšifrējums

14

Eksaminācijas institūcijas nosaukums
Profesionālā kvalifikācija "Kvalifikācijas nosaukums"
2.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

EKSĀMENA PROGRAMMA
Eksāmena mērķis
Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences profesionālajā
kvalifikācijā „norādīt profesionālās kvalifikācijas nosaukumu” atbilstoši profesijas
standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, vai Profesiju klasifikatorā
noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.
(izvēlēties atbilstošo)

Eksāmena adresāts
Persona, kura vēlas, lai novērtē tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo
kompetenci.

Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa.
Teorētiskā daļa
Teorētiskajā daļā pārbauda eksaminējamā zināšanas ar rakstisku pārbaudes darbu.
Eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darbu veido atbilžu izvēles uzdevumi un
paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumi.
Teorētiskās daļas pārbaudes darba apjoms, izpildes laiks un maksimāli iegūstamais
punktu skaits:
Teorētiskās daļas
izpildes laiks
(min)

Teorētiskās daļas
uzdevumu skaits
(kopā)

Paaugstinātas grūtības
pakāpes uzdevumu
skaits (no kopējā)

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

90

60

5

70

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba matricai:
Nr.
p.k.

Atbilžu izvēles uzdevumu
skaits /paaugstinātas grūtības
pakāpes uzdevumu skaits

Pārbaudāmās zināšanas vai
zināšanu grupas

Kopā:

55/5
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Praktiskā daļa
Praktiskajā daļā pārbauda eksaminējamā profesionālās kompetences ar praktiskiem
uzdevumiem, kas atbilst profesijas standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas
prasībām, vai Profesiju klasifikatorā noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas
profesionālās darbības pamatuzdevumiem. (izvēlēties atbilstošo)
Praktiskajā daļā maksimāli iegūstamais punktu skaits – 210.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba matricai (tabulā norādīt
pārbaudāmās kompetences un iegūstamo punktu skaitu) vai uzdevumu tēmām (tabulā
norādīt tēmas)
Nr.
p.k.

Pārbaudāmās būtiskās prasmes un
profesionālās kompetences vai uzdevumu
tēmas (izvēlēties atbilstošo variantu)

Kopā:

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

210

Praktiskās daļas pārbaudes darba izpildes laiks ir ..... minūtes. (atbilstoši praktiskās daļas
uzdevumu specifikai var norādīt katra uzdevuma izpildes laiku)

Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums, palīglīdzekļi un telpas
Eksāmena teorētisko daļu veic ar zilu vai melnu pildspalvu. Labojumiem nedrīkst lietot
korektoru. Zīmuli drīkst lietot tikai zīmējumos.
Eksāmena praktiskās daļas norisei nepieciešams: (uzskaitīt aprīkojumu, materiālus,
instrumentus un citus palīglīdzekļus atbilstoši eksāmena praktiskajā daļā veicamajiem
uzdevumiem).
Eksāmena laikā nav atļauts izmantot mobilo telefonu un citas individuālās elektroniskās
datu pārraides ierīces. Eksaminācijas institūcija nodrošina telpā pulksteni, kas novietots
eksaminējamiem redzamā vietā.
Telpas un to aprīkojums atbilst darba drošības prasībām, iekārtas ir darba kārtībā.

Eksāmena vērtēšanas kārtība
Eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisija.
Eksāmena teorētiskajā daļā pareizu atbilžu izvēles uzdevuma atbildi vērtē ar 1 punktu.
Eksāmena teorētiskās daļas paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevuma atbildi vērtē ar 0
līdz 3 punktiem.
Eksāmena teorētiskās daļas uzdevumu atbildes un praktiskās daļas darbus vērtē atbilstoši
eksaminācijas institūcijas izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
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Eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā
vērtējumu ballēs pēc šādas skalas:
Vērtējums
ballēs
Iegūto
punktu skaits

iegūtais kopējais punktu skaits nosaka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1–42

43–84

85–126

127–167

168–189

190–211

212–233

234–255

256–270

271–280

Eksāmens ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 5 ballēm (viduvēji).

Eksaminācijas institūcijas vadītājs

paraksts

Sagatavoja: vārds, uzvārds, kontakttelefons, e-pasta adrese

SASKAŅOTS

paraksta atšifrējums
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Eksaminācijas institūcijas nosaukums
Profesionālā kvalifikācija "Kvalifikācijas nosaukums"
3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

EKSĀMENA PROGRAMMA
Eksāmena mērķis
Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences profesionālajā
kvalifikācijā „norādīt profesionālās kvalifikācijas nosaukumu” atbilstoši profesijas
standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas prasībām, vai Profesiju klasifikatorā
noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.
(izvēlēties atbilstošo)

Eksāmena adresāts
Persona, kura vēlas, lai novērtē tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo
kompetenci.

Eksāmena darba uzbūve
Eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa.
Teorētiskā daļa
Teorētiskajā daļā pārbauda eksaminējamā zināšanas ar rakstisku pārbaudes darbu.
Eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darbu veido atbilžu izvēles uzdevumi un
paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumi.
Teorētiskās daļas pārbaudes darba apjoms, izpildes laiks un maksimāli iegūstamais
punktu skaits:
Teorētiskās daļas
izpildes laiks
(min)

Teorētiskās daļas
uzdevumu skaits
(kopā)

Paaugstinātas grūtības
pakāpes uzdevumu
skaits (no kopējā)

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

100

80

10

100

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba matricai:
Nr.
p.k.

Atbilžu izvēles uzdevumu
skaits/paaugstinātas grūtības
pakāpes uzdevumu skaits

Pārbaudāmās zināšanas vai
zināšanu grupas

Kopā:

70/10
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Praktiskā daļa
Praktiskajā daļā pārbauda eksaminējamā profesionālās kompetences ar praktiskiem
uzdevumiem, kas atbilst profesijas standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas
prasībām, vai Profesiju klasifikatorā noteiktajiem atbilstošās profesiju grupas
profesionālās darbības pamatuzdevumiem. (izvēlēties atbilstošo)
Praktiskajā daļā maksimāli iegūstamais punktu skaits – 200.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba saturu veido
atbilstoši eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba matricai (tabulā norādīt
pārbaudāmās kompetences un iegūstamo punktu skaitu) vai uzdevumu tēmām (tabulā
norādīt tēmas)
Nr.
p.k.

Pārbaudāmās būtiskās prasmes un
profesionālās kompetences vai uzdevumu
tēmas (izvēlēties atbilstošo variantu)

Kopā:

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits

200

Praktiskās daļas pārbaudes darba izpildes laiks ir ..... minūtes. (atbilstoši praktiskās daļas
uzdevumu specifikai var norādīt katra uzdevuma izpildes laiku)

Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums, palīglīdzekļi un telpas
Eksāmena teorētisko daļu veic ar zilu vai melnu pildspalvu. Labojumiem nedrīkst lietot
korektoru. Zīmuli drīkst lietot tikai zīmējumos.
Eksāmena praktiskās daļas norisei nepieciešams: (uzskaitīt aprīkojumu, materiālus,
instrumentus un citus palīglīdzekļus atbilstoši eksāmena praktiskajā daļā veicamajiem
uzdevumiem).
Eksāmena laikā nav atļauts izmantot mobilo telefonu un citas individuālās elektroniskās
datu pārraides ierīces. Eksaminācijas institūcija nodrošina telpā pulksteni, kas novietots
eksaminējamiem redzamā vietā.
Telpas un to aprīkojums atbilst darba drošības prasībām, iekārtas ir darba kārtībā.

Eksāmena vērtēšanas kārtība
Eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisija.
Eksāmena teorētiskajā daļā pareizu atbilžu izvēles uzdevuma atbildi vērtē ar 1 punktu.
Eksāmena teorētiskās daļas paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevuma atbildi vērtē ar 0
līdz 3 punktiem.
Eksāmena teorētiskās daļas uzdevumu atbildes un praktiskās daļas darbus vērtē atbilstoši
eksaminācijas institūcijas izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
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Eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka
vērtējumu ballēs pēc šādas skalas:
Vērtējums
ballēs
Iegūto
punktu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1–53

54–105

106–157

158–209

210–225

226–240

241–255

256–270

271–285

286–300

Eksāmens ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 5 ballēm (viduvēji).

Eksaminācijas institūcijas vadītājs

paraksts

Sagatavoja: vārds, uzvārds, kontakttelefons, e-pasta adrese

SASKAŅOTS

paraksta atšifrējums

