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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 
 

REĢISTRĒTS  LSPA 

ar  Nr. 100  

Datums: 07.11.2022. 
 

 

APSTIPRINU  

LSPA Senāta priekšsēdētājs 

__________________ prof. U.Grāvītis  

2016.gada 7.aprīlī,  protokols Nr.8 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA Senātā un  

stājas spēkā 03.11.2022. 

 
 

NOLIKUMS 
PAR  PIRMĀ  LĪMEŅA  PROFESIONĀLĀS  AUGSTĀKĀS  

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

“IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813)   

VALSTS  NOSLĒGUMA  PĀRBAUDĪJUMU –  

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

      1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” ar kvalifikāciju sporta 

veida treneris (turpmāk – studiju programma) valsts noslēguma pārbaudījuma – 

kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens) nolikums izstrādāts saskaņā ar 

LR Augstskolu likumu, LR Profesionālās izglītības likumu, Ministru kabineta 2001.gada 

20.marta noteikumiem Nr.141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu", LSPA vadības institūciju lēmumiem un rīkojumiem, šo Nolikumu un LSPA 

Nolikumu par studiju gala un valsts pārbaudījumiem. 

1.2. Studiju programmas kvalifikācijas eksāmena mērķis ir kompleksi izvērtēt 

pretendentu profesionālo sagatavotību, kas rada priekšnoteikumus profesionālās kvalifikācijas 

piešķiršanai. 

             1.3. Studiju programmas apguves noslēgumā kārtojams kvalifikācijas eksāmens, kurš 

tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura obligāta sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

      1.4. Kvalifikācijas eksāmenu sastāda integrētais vērtējums (atbilstoši izstrādātiem 

vērtēšanas kritērijiem ) ietverot divas sadaļas: 

1.4.1. specialitātē (mutiski); 

1.4.2. kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

      1.5. Eksaminējamā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūto kompetenci 

izvērtē Valsts noslēguma pārbaudījumu-kvalifikācijas eksāmenu komisija (turpmāk- 

Komisija). 

 1.6. Kvalifikācijas eksāmenu ir atļauts kārtot personām, kuras ir apguvušas pilnu 

studiju programmu, saņēmuši galīgo vērtējumu-ne mazāku par „4-gandrīz viduvēji” visos 

programmas mācību kursos, praksē un nokārtojuši finansiālās saistības. 

 1.7. Studējošie, kuri nav pielaisti kārtot kvalifikācijas eksāmenu, ir tiesīgi apgūt 

attiecīgās studiju programmas teorētisko un praktisko daļu, nepieciešamos mācību kursus un 

saņemt tajos galīgo vērtējumu programmas realizācijas laikā, pēc programmas apguves 

studējošam ir tiesības kārtot kvalifikācijas eksāmenu. 

 1.8. Studējošie, kuri nav izturējuši profesionālo studiju kvalifikācijas eksāmenu vai 

nav ieradušies uz to, tiek eksmatrikulēti kā gala pārbaudījumu nenokārtojuši. Ja studējošais 

kārto atkārtotu profesionālo studiju gala pārbaudījumu, tad studējošais ne ātrāk kā divus, bet 

ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms noteiktā valsts pārbaudījumu datuma iesniedz iesniegumu par 

atjaunošanu studējošo sarakstā  un veic nepieciešamos maksājumus. 
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      1.9. Lēmumu par atkārtotu kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laiku pieņem Studiju 

departamenta vadītājs pēc studiju programmas direktora ierosinājuma, ko apstiprina ar  LSPA 

rektora rīkojumu.       

1.10. Pretendentu var atkārtoti atjaunot kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ne vairāk 

kā divas reizes. Tiem pretendentiem, kuri pirms eksmatrikulācijas ir izpildījuši atbilstošās 

studiju programmas prasības un tās noilguma laiks nav pārsniegts, papildu akadēmiskās 

saistības nav jākārto. 

      1.11. Studējošie, kuri kvalifikācijas eksāmenā izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai 

kuru kvalifikācijas darbs ir plaģiāts, tiek atstādināti no eksāmena kārtošanas un eksmatrikulēti 

kā kvalifikācijas eksāmenu nenokārtojuši. Atkārtota kvalifikācijas eksāmena kārtošana tiek 

atļauta ne ātrāk kā pēc gada. Kvalifikācijas darbs jāraksta atkārtoti. 

        1.12. Kvalifikācijas darbs tiek sagatavots un iesniegts datorrakstā termiski iesiets. 

Kvalifikācijas eksāmena dokumenti tiek uzglabāti LSPA noteiktā kārtībā. 

 

2. Kvalifikācijas eksāmenu komisija 

      2.1. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas (turpmāk - Komisija) sastāvā ir Komisijas 

vadītājs – priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un vismaz četri Komisijas locekļi. 

Komisijas vadītājs – priekšsēdētājs un vismaz puse no Komisijas sastāva ir nozares 

profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Komisijas sekretāra pienākumus pilda 

programmas direktors, kuram nav balsošanas tiesības. 

      2.2. Priekšlikumus Komisijas sastāvam sagatavo studiju programmas direktors, 

saskaņojot ar LSPA Treneru nodaļu un Studiju prorektoru. Komisijas sastāvu konkrētam 

akadēmiskajam gadam akceptē Studiju dome un apstiprina ar LSPA rektora rīkojumu.  

      2.3. Komisijas priekšsēdētājs ir persona ar LSPA izglītību un studiju programmas 

specifikai atbilstošu piecu gadu praktiskā darba stāžu. 

      2.4. Komisija izvērtē profesionālo kvalifikāciju pretendentu sagatavotību un lemj par 

attiecīgās kvalifikācijas piešķiršanu. 

 
3. Kvalifikācijas eksāmena norise 

       3.1. Kvalifikācijas eksāmena datumu apstiprina ar LSPA rīkojumu ne vēlāk kā 30 

kalendārās dienas pirms eksāmena. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas datumu noteikšanu 

reglamentē „Noteikumi sporta veida trenera kvalifikācijas darba izstrādei, aizstāvēšanai, 

vērtēšanai LSPA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā” 

(turpmāk – Noteikumi). 

3.2. Studējošos ar kvalifikācijas eksāmena kārtošanas nosacījumiem, norisi un 

vērtēšanu iepazīstina studiju programmas direktors ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms 

eksāmena. Studējošais ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar kvalifikācijas eksāmena 

kārtošanas nosacījumiem, norisi un vērtēšanu (sk. 2.pielikumu). 

3.3. Kvalifikācijas eksāmens notiek saskaņā ar LSPA apstiprināto grafiku. 

Kvalifikācijas eksāmenu vada Komisijas priekšsēdētājs. Atkārtota eksāmena kārtošanai 

studējošais iesniedz iesniegumu un eksāmens tiek organizēts individuāli saskaņā ar 1.9. punktā 

minēto. 

3.4. Kvalifikācijas eksāmenā ar Komisijas priekšsēdētāja atļauju kā novērotāji var 

piedalīties personas, kuras nav oficiālajā komisijas sastāvā. Ja minētās personas traucē 

eksāmenu norisi, Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt tās no eksāmena telpas. Par 

visiem pārkāpumiem eksāmenu laikā Komisijas priekšsēdētājs 3 dienu laikā rakstiski ziņo 

LSPA rektoram. 

3.5. Eksaminējamais sagatavojas, mutiski atbild uz kvalifikācijas eksāmena 

jautājumiem un prezentē savu kvalifikācijas darbu. 

3.6. Jautājumus studējošam var uzdot tikai eksāmenu Komisijas locekļi un 

priekšsēdētājs. 

3.7. Studējošā atbildes tiek ierakstītas audio ierakstā. 
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3.8. Kvalifikācijas eksāmena noslēdzošajā dienā Komisijas priekšsēdētājs un locekļi 

izliek kopējo valsts kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un apliecina ierakstu pareizību valsts 

kvalifikācijas eksāmena protokolā (turpmāk – Protokols) (sk. 1.pielikumu). 

3.9. Protokolu noformē vienā eksemplārā, to paraksta Komisijas priekšsēdētājs, locekļi 

un sekretārs. Protokols tiek uzglabāts LSPA noteiktā kārtībā.  

3.10. Visu kvalifikācijas eksāmena Komisijas locekļu parakstīts Protokols ir pamats 

lēmuma pieņemšanai par kvalifikācijas piešķiršanu un pamats LSPA rektora rīkojumam par 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšanu. 

3.11. Lēmumu pieņem lēmumu par konkrētās kvalifikācijas piešķiršanu, noformē 

lēmumu 3 eksemplāros un to paraksta Komisijas visi dalībnieki. 

3.12. Eksaminējamos ar Komisijas lēmumu iepazīstina eksāmena norises dienā pēc 

eksāmena.  

  

4. Kvalifikācijas eksāmena saturs 

4.1. Kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – Eksāmens) sastāda integrētais vērtējums 

(atbilstoši izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem) ietverot divas sadaļas: 

4.1.1. specialitātē (mutiski); 

4.4.2. kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

4.2. Eksāmena prasības teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudei izstrādi organizē 

programmas direktors  un apstiprina Studiju dome. 

4.3. Eksāmenu organizē pēc  kvalifikācijas darba aizstāvēšanas. 

4.4. Katrs Eksāmena variants sastāv no trijiem jautājumiem (profesionālās 

kvalifikācijas teorētiskie aspekti, profesionālās kvalifikācijas pedagoģiskie, sociāli- 

psiholoģiskie, bioloģiskie, tiesiskie aspekti, profesionālās kvalifikācijas specializācijas 

aspekti).  

4.5. Eksāmena jautājumus studējošie saņem ne vēlāk kā 30 dienas  pirms eksāmena. 

Uzsākot eksāmenu, konkrētos jautājumus studējošais izlozē. 

4.6. Katrā Eksāmena varianta jautājumā (3 jautājumi) jābūt vērtējumam, kas nav 

mazāks par 4 punktiem. Četri punkti atbilst vērtējumam ballēs ”4 – gandrīz viduvēji”. 

 

5. Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana 

5.1. Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir Pirmā līmeņa  programmas 

“Izglītības un sporta darba speciālists” (41813)  kvalifikācijas eksāmena sastāvdaļa. 

5.2. Kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas prasību un metodisko 

materiālu (Noteikumu) sagatavošanu organizē programmas direktors un apstiprina Studiju 

dome. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz sporta darba speciālista profesionālās 

kvalifikācijas profesijas standarta prasībām. 

5.3. Kvalifikācijas darbu izstrādā un aizstāv valsts valodā, ārvalstu studējošie - angļu 

valodā. 

5.4. Kvalifikācijas darba  noformēšana notiek saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.  

5.5. Kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas mērķis ir parādīt darba autora 

profesionālās kompetences līmeni  (zināšanas, prasmes, iemaņas, spēju analītiski domāt un 

rīkoties dažādās situācijās), atbilstoši profesijas standartam.  

5.6. Noteikumi ietver: mērķi, uzdevumus, pamatprasības, termiņus, kvalifikācijas 

darba izstrādāšanas struktūru, aprakstu, apjomu un prasības darba tehniskajam 

noformējumam. 

            5.7. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas rezultāts tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. 

Kvalifikācijas darbs ir aizstāvēts, ja vērtējums ir vismaz 4 balles, kopējā kvalifikācijas 

vērtējumā saņemot 1., 2., 3. punktus. 

 

 



 

 4 

6.  Kvalifikācijas eksāmena vērtēšana 

6.1. Eksāmenu vērtē ar vienu kopīgu atzīmi 10 ballu sistēmā. Eksāmena atsevišķu 

sadaļu vērtējuma īpatsvaru kopējās atzīmes veidošanā Eksāmena vērtēšanas kritēriju tabulā 

izstrādā studiju programmas direktors un to apstiprina LSPA Studiju dome (2. pielikums). 

6.2. Zemākais sekmīgais vērtējums katrā sadaļā ir ”4 – gandrīz viduvēji”. 

6.3. Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts individuāli saskaņā ar Noteikumiem un vērtēts 

atbilstoši kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas kritērijiem. 

   

7. Izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas kārtība 

7.1. Komisija apspriež un novērtē eksaminēto rezultātus. Komisija pieņem lēmumu 

par attiecīgās kvalifikācijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu, piemērojot kvalifikācijas eksāmena 

kritēriju tabulā noteikto vērtējumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

7.2. Diplomu par apgūtu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas 

apliecina arī iegūto ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem studējošais, kurš 

nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā gala vērtējumu, kas nav mazāks par „4-

gandrīz viduvēji”. 

 

8. Apelācijas kārtība 

8.1. Apelāciju par Eksāmena procedūru vai vērtējumu vienas  darba dienas laikā no 

vērtējuma paziņošanas brīža iesniedz rektoram. LSPA rektors ar rīkojumu izveido Apelācijas 

komisiju, kuras sastāvā ir vismaz 3 (trīs) personas (Komisijas priekšsēdētājs un vismaz divi 

locekļi). Apelācijas komisija 10 darba dienu laikā izskata un dod savu vērtējumu. Apelācijas 

komisijas lēmums par pārbaudījumu rezultātiem ir galīgs un nav pārsūdzams. 

8.2. Apelācijas komisiju veido: 

8.2.1. Komisijas priekšsēdētājs - Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra  

     vadītājs; 

8.2.2. Komisijas loceklis - Studiju departamenta vadītājs; 

8.2.3. Komisijas loceklis - Studiju prorektors; 

8.2.4. Komisijas loceklis – Studiju programmas direktors. 

8.3. Lai izslēgtu interešu konfliktu, attiecīgās apelācijas izskatīšanā kā Komisijas 

locekļi nedrīkst piedalīties personas, kuras ir piedalījušās konkrētā  valsts Eksāmena vērtēšanā 

(valsts noslēguma  pārbaudījuma komisijas locekļi, kvalifikācijas darba vadītājs). 

8.4.  Ja attiecīgās komisijas priekšsēdētājs nav tiesīgs piedalīties konkrētas lietas 

izskatīšanā, tad LSPA rektors ar rīkojumu no Apelācijas komisijas locekļu vidus par 

priekšsēdētāju apstiprina citu apelācijas komisijas locekli. 

8.5. Uz Apelācijas komisijas sēdi nepieciešamības gadījumā var uzaicināt apelācijas 

sūdzības iesniedzēju un valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāju vai līdzpriekšsēdētāju, 

kā arī Studējošo pašpārvaldes pārstāvi. 

8.6. Apelācijas komisija, ja nepieciešams, apelācijas izskatīšanā var piesaistīt 

ekspertus. 

8.7. Kvalifikācijas darbs datorizdrukā piecus gadus tiek uzglabāts LSPA noteiktā 

kārtībā. 

8.8. Grozījumi stājas spēkā 2022. gada 3. novembrī   

 

LSPA 



 

 5 

1.pielikums 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Izglītības un sporta darba speciālists”(41813) 

______________________________     trenera kvalifikācijas 
(sporta veids) 

 

VALSTS  NOSLĒGUMA  PĀRBAUDĪJUMA – KVALIFIKĀCIJAS  EKSĀMENA 

PROTOKOLS  Nr._______ 

Pilna laika klātiene 

20____. gada ___. _____________ 

Rīga 

 

 
 

Nr. 

p.k. 

 

 

Uzvārds, vārds 

 

 

Personas 

kods 

Vērtējums par 

kvalifikācijas 

darba 

aizstāvēšanu 

(punkti) 

Vērtējums 

specialitātē 

- mutiski 

(punkti) 

Kopīgais 

vērtējums 

par 

kvalifikāciju 

(punkti) 

Kopīgais 

vērtējums 

par 

kvalifikāciju 

(balles) 

       

       

       

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs : _____________________  

 

 

Priekšsēdētāja vietnieks:                                                                                                

 

_____________________ 

 

 

 

   

 

Komisijas locekļi:   

 

__________________ 

 

  

__________________  

  

__________________  

  

__________________  

  

  

Sekretāre:    ______________________  
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2. pielikums 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Izglītības un sporta darba speciālists” (41813) ar sporta veida trenera kvalifikāciju 

 

VALSTS  NOSLĒGUMA  PĀRBAUDĪJUMS –  

KVALIFIKĀCIJAS  EKSĀMENS  SPECIALITĀTĒ 
Eksaminējamā teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un apgūto kompetenču novērtējums 

 

MUTISKĀ  PĀRBAUDĪJUMA (KVALIFIKĀCIJAS  EKSĀMENA)  

SATURS  UN  VĒRTĒŠANAS  NOSACĪJUMI 
 

Vispārējie nosacījumi 

Kvalifikācijas eksāmens tiek organizēts mutiski pa studiju grupām.  

Uz eksāmenu jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu pasi un rakstāmpiederumiem. 

Eksaminējamais sagatavojas un mutiski atbild uz eksāmena jautājumiem  (sagatavošanās laiks 

pārbaudījumam 30 minūtes). 

Eksāmena konkrētos jautājumus studējošais izlozē. 

Kvalifikācijas eksāmena rezultāti tiek paziņoti pārbaudījuma kārtošanas dienā. 

Apelācija par eksāmena rezultātiem jāiesniedz dienas laikā un jāadresē LSPA rektoram. 

Vērtēšana 

Studējošais izlozē pārbaudījuma biļeti, kurā ir iekļauti 3 jautājumi 

Katrs jautājums tiek vērtēts ar punktiem: 

Pirmais jautājums 1-10 punkti 

Otrais jautājums 1-10 punkti 

Trešais jautājums 1 -10  punkti 

10 punktus students saņem par izcilām zināšanām jautājumā un pamatotiem piemēriem no 

prakses. 

Jautājumu saturu veido: 

= Pedagoģijas, psiholoģijas teorētiskie aspekti, konkrēti piemēri no sava sporta veida. 

= Sporta vadības aspekti. 

= Treniņu teorijas jautājumi konkrēti piemēri no sava sporta veida. 

= Anatomijas, sporta fizioloģijas, sporta medicīnas bioloģiskie aspekti ar piemēriem no sava 

sporta veida. 
 

Kvalifikācijas eksāmena obligāta sastāvdaļa – kvalifikācijas darbs 

Kvalifikācijas darbs tiek vērtēts ar 1-3 punktiem. 

Noslēguma pārbaudījumu (kvalifikācijas eksāmenu) vērtē ar vienu vērtējumu 10 ballu skalā. 
 

Teorētiskā (mutiskā) pārbaudījuma rezultātu kopīgais vērtējums 10 ballu skalā  

atbilst šādam punktu skaitam: 

3-4 punkti  – 1 balle     

5-6 punkti  – 2 balles     

7-11 punkti  – 3 balles     

12-13 punkti  – 4 balles    

14-16 punkti  – 5 balles    

17-19 punkti  – 6 balles 

20 22 punkti  – 7 balles 

23-25 punkti  – 8 balles 

26-28  punkti  – 9 balles 

29-30 punkti  – 10 balles 
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Kvalifikācijas darba vērtējums: 

  4, 5, 6 balles  – 1 punkts   

7, 8 balles  – 2 punkti     

10 balles  – 3 punkti   
 

Galīgais kvalifikācijas eksāmena specialitātē GALA vērtējums  

(kopā teorētiskā (mutiskā) pārbaudījuma un kvalifikācijas darba vērtējums): 

13-14 punkti  – 4 balles   

15-17 punkti  – 5 balles   

18-20 punkti  – 6 balles   

21-23 punkti  – 7 balles 

24-28 punkti  – 8 balles 

29-32 punkti  – 9 balles 

33 punkti  – 10 balles 
 

___________________________________________________________________________________________ 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Izglītības un sporta darba speciālists” (41813) ar sporta veida trenera kvalifikāciju 

 

VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS –  

KVALIFIKĀCIJAS  EKSĀMENS  SPECIALITĀTĒ 
 

MUTISKĀ  PĀRBAUDĪJUMA (KVALIFIKĀCIJAS  EKSĀMENA)  

EKSĀMENA KĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI UN NORISE 
 

Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas nosacījumi: 

1. Kvalifikācijas eksāmens notiek saskaņā ar LSPA apstiprināto studiju grafiku  

(skat. „ Kvalifikācijas darba izstrādes metodiskie norādījumi”. 

2. Studējošie ar eksāmena kārtošanas nosacījumiem iepazīstas 30 dienas pirms 

eksāmena, saņem eksāmena jautājumus, kurus apstiprinājis LSPA rektors. 

3. Studējošie uz eksāmenu ierodas katram noteiktajā laikā, līdz ņemot personu 

apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un rakstāmpiederumus 

4. Pirms eksāmena studējošais ar parakstu apliecina, ka viņa izstrādātais kvalifikācijas 

darbs nav plaģiāts, un ka eksāmenā neizmantos neatļautus palīglīdzekļus.  

5. Ja studējošais  pārkāpj 4.punktā minēto, viņš tiek atstādināts no eksāmena un 

eksmatrikulēts kā kvalifikācijas eksāmenu nenokārtojis. Atkārtota kvalifikācijas 

eksāmena kārtošana tiek atļauta ne ātrāk kā pēc viena gada un kvalifikācijas darbs 

jāraksta atkārtoti. 

6. Nepieciešamības gadījumā eksāmena laikā studējošais vienu reizi var atstāt 

eksāmena telpu, uz laiku ne ilgāk par 10 min. 
 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar: 

Mutiskā  pārbaudījuma (kvalifikācijas  eksāmena) šādiem dokumentiem: 

SATURS  UN  VĒRTĒŠANAS  NOSACĪJUMI 

EKSĀMENA KĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI UN NORISE 

202__./20__.ak. g. 
 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 

    

    

    
 


