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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena 

 teorētiskās un praktiskās daļas norises darbību laiki 
 

Profesionālā kvalifikācija 

Bibliotekārs 

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis 
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana 

 

2018. gada 26. un 27. martā 

 

Teorētiskā daļa  

1. diena 
2018. gada 26. martā 

Mūkusalas ielā 3, Rīgā 

 

 
Darbību laiki Darbības 

30 minūtes pirms eksāmena 

teorētiskās daļas sākuma 

 

 

 

Plkst. 9.30 

Izglītības iestādes “Latvijas Nacionālā bibliotēka” direktora, 

eksaminācijas komisijas, novērotāja un eksaminējamo pārstāvja 

klātbūtnē eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs atver aploksni ar 

eksāmena teorētiskās daļas materiāliem. 

Eksaminācijas komisija iepazīstas ar eksāmena teorētiskās daļas 

saturu. 

10 minūtes pirms eksāmena 

teorētiskās daļas sākuma 

Plkst. 9.50 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs organizē eksāmena 

teorētiskās daļas materiālu izdalīšanu. 

5 minūtes pirms eksāmena 

teorētiskās daļas sākuma 

Plkst. 9.55 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs aicina eksaminējamos 

uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un uzaicina ienākt 

eksaminācijas telpā. 

 

3 minūtes pirms eksāmena 

teorētiskās daļas sākuma 

Plkst. 9.57 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina eksaminējamos 

ar eksāmena teorētiskās daļas norisi. 

Teorētiskās daļas uzdevumu 

izpilde  

No plkst. 10.00 – līdz plkst. 11.40 

Eksaminējamie veic eksāmena teorētisko daļu 100 minūtes  

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs organizē eksāmena teorētiskās daļas vērtēšanu pēc profesionālās 

kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas norises. 

 

 

 

 

 

 

 



Profesionālā kvalifikācija “Bibliotekārs”                                                   

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana 2018. 

 

“Latvijas Nacionālā bibliotēka”                                                                                                Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 

 

 

 

 

 

Profesionālā kvalifikācija 

Bibliotekārs 

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis 
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana 

 

2018. gada 26. un 27. martā 

 

Praktiskā daļa  

1. diena 
2018. gada 26. martā 

Mūkusalas ielā 3, Rīgā 

 

 

 

Darbību laiki Darbības 

30 minūtes pirms eksāmena 

praktiskās daļas sākuma 

 

 

 

Plkst. 13.30 

Izglītības iestādes “Latvijas Nacionālā bibliotēka” direktora, 

eksaminācijas komisijas, novērotāja un eksaminējamo pārstāvja 

klātbūtnē eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs atver aploksni 

ar eksāmena praktiskās daļas 1. uzdevuma materiāliem. 

Eksaminācijas komisija iepazīstas ar eksāmena praktiskās daļas 

1. uzdevuma saturu. 

5 minūtes pirms eksāmena praktiskās 

daļas sākuma 

Plkst. 13.55 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs aicina eksaminējamos 

uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un uzaicina ienākt 

eksaminācijas telpā. 

4 minūtes pirms eksāmena praktiskās 

daļas sākuma 

 

Plkst. 13.56 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina 

eksaminējamos ar darba drošības noteikumiem.  

Iepazīšanos ar darba drošības prasībām eksaminējamie apliecina 

ar parakstu.  

2 minūtes pirms eksāmena praktiskās 

daļas sākuma 

Plkst. 13.58 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina 

eksaminējamos ar eksāmena praktiskās daļas uzdevumiem, to 

veikšanas secību un vietu. 

Praktiskās daļas 1. uzdevuma 

izpilde 

No plkst. 14.00 – līdz plkst. 16.00 

Eksaminējamie 120 minūtes veic eksāmena praktiskās daļas 

1.uzdevumu. 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs organizē eksāmena praktiskās daļas 1. uzdevuma vērtēšanu pēc 

praktiskās daļas 1. uzdevuma izpildes. 
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Profesionālā kvalifikācija 

Bibliotekārs 

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis 
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana 

 

 

2018. gada 26. un 27. martā 

 

Praktiskā daļa  

2. diena 
2018. gada 27. martā 

Mūkusalas ielā 3, Rīgā 

 

 

Darbību laiki Darbības 

30 minūtes pirms eksāmena 

praktiskās daļas sākuma 

 

 

 

Plkst. 09.30 

Izglītības iestādes “Latvijas Nacionālā bibliotēka” direktora, 

eksaminācijas komisijas, novērotāja un eksaminējamo pārstāvja 

klātbūtnē eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs atver aploksni 

ar eksāmena praktiskās daļas 2. uzdevuma materiāliem. 

Eksaminācijas komisija iepazīstas ar eksāmena praktiskās daļas 

2. uzdevuma saturu. 

3 minūtes pirms eksāmena praktiskās 

daļas sākuma 

Plkst. 09.57 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs uzaicina eksaminējamos 

uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un ienākt eksaminācijas 

telpā. 

2 minūtes pirms eksāmena praktiskās 

daļas sākuma 

Plkst. 09.58 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina 

eksaminējamos ar eksāmena praktiskās daļas 2. uzdevumu, tā 

veikšanas secību un vietu. 

Praktiskās daļas 2. uzdevuma 

izpilde 

No plkst. 10.00 – līdz plkst. 12.30 

Eksaminējamie 150 minūtes veic eksāmena praktiskās daļas 

2.uzdevumu. 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs organizē eksāmena praktiskās daļas 2. uzdevuma vērtēšanu pēc 

praktiskās daļas 2. uzdevuma izpildes. 

  

  

 

 

Izpilddirektore 

Dzintra Mukāne 

 
 
J. Ašurova 

2 779 8 779 

 

 

SASKAŅOTS 

 


