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JAUTĀJUMI, kuri varētu prasīt atbildes, uzsākot kvalifikācijas darbu izstrādi

Kāpēc, skolu beidzot, ir jātaisa kvalifikācijas darbs?

Kāpēc ir svarīgi izvēlēties piemērotu tēmu?

Kas ir kvalifikācijas darba kvalitāte?

Kas ir kvalifikācijas darba vērtēšanas komisijas locekļi jeb eksperti?

Ko nozīmē “kvalifikācijas darba sastāvdaļas”?

Kas ir teorētiskā daļa?

Kas ir praktiskā daļa?

Kas ir kvalifikācijas darbā izvirzītais mērķis un veicamie uzdevumi?

Kas ir secinājumi, un kā secinājumi saistīti ar pārējām kvalifikācijas darba daļām?

Kāpēc ir svarīgs teorētiskās daļas noformējums? 

Kas ir kvalifikācijas darba tāme?

Kas ir projekta aizstāvēšana un kāpēc tā ir vajadzīga?

Ar ko projekta aizstāvēšana atšķiras no gatavā darba aizstāvēšanas?



Kāpēc, skolu beidzot, ir jātaisa kvalifikācijas darbs?

ATBILDES uz jautājumiem

Tāpēc, ka šādā veidā tiek nokārtots gala eksāmens, un skolēnam par šo darbu tiek piešķirta 
profesionālā kvalifikācija. 

Skolēns demonstrē spēju izmantot mācību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes.



Kāpēc ir svarīgi izvēlēties piemērotu tēmu?

ATBILDES uz jautājumiem

Tēma ir kvalifikācijas darba nosaukums. Svarīgi tāpēc, ka tēmas izvēle vai nu atvieglo un padara 

interesantu turpmāko darbu, vai arī var iedzīt to strupceļā. Tādēļ izvēlētās tēmas kopā ar risināmās 

problēmas formulējumu ir rūpīgi jāizvērtē, jāapspriež ar pieredzējušiem padomdevējiem un 

jāizvēlas labākā.



Kas ir kvalifikācijas darba kvalitāte?

ATBILDES uz jautājumiem

Šī darba kvalitāti galvenokārt nosaka tas, ka ir izvirzīts jēgpilns mērķis un ka visas darba daļas ir 

savstarpēji loģiski saistītas un saprotami izstāstītas.

Šī darba kvalitāti nosaka tas, ka praktiskajā daļā ir redzams interesants, svaigs un vēl neredzēts, 

pārsteidzošs un asprātīgs risinājums, bet teorētiskajā daļā ir uzrakstīti neapstrīdami pamatojumi.

Vērtēšanas komisijas locekļi jeb eksperti vērtē kvalifikācijas darbu detalizēti, pēc noteiktiem 

kritērijiem. Ar izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem skolēnam ir lietderīgi iepazīties jau 

darba izstrādes sākumposmā.



Kas ir kvalifikācijas darba vērtēšanas komisijas locekļi jeb eksperti?

ATBILDES uz jautājumiem

Vērtēšanas komisijas locekļi jeb eksperti ir skolas izvēlētas personas, kas sevi apliecinājušas 

profesionālajā jomā – kam ir pieredze un kas orientējas atbilstošas nozares dizaina jautājumos. 

Eksperti nav skolas pedagogi vai skolas darbinieki. Eksperti nepiedalās darba izstrādes procesā, bet 

iepazīstas ar gatavu darbu. Trīs eksperti kopā veido komisiju, kas iepazīstas ar darbu, uzdod 

papildjautājumus un uzklausa atbildes, bet pēc tam vienojas par kvalifikācijas darba novērtējumu 

ar atzīmi.



Ko nozīmē “kvalifikācijas darba sastāvdaļas”?

ATBILDES uz jautājumiem

Četras daļas - teorētiskā daļa, praktiskā daļa, projekts jeb ieceres pirmā prezentācija vērtēšanas 

komisijai, gatavā darba prezentācija vērtēšanas komisijai.



Kas ir teorētiskā daļa?

ATBILDES uz jautājumiem

Teorētiskā daļa ir jāuzraksta tekstā un jāilustrē ar attēliem. Teorētiskā daļa satur pamatojumus un 

apraksta darba gaitu. Lai uzrakstītu teorētisko daļu ir jāveic izpēte, jālasa profesionālā literatūra un 

internetā pieejamie teksti. Un ir daudz jādomā un jāraksta. 



Kas ir praktiskā daļa?

ATBILDES uz jautājumiem

Praktiskajā daļā ir jāizstrādā konkrētajai nodaļai atbilstoša dizaina darbs, un tas jānoprezentē –

jāizveido gatavo darbu atspoguļojoša prezentācija un atbilstoša uzstāšanās.



Kas ir kvalifikācijas darbā izvirzītais mērķis un veicamie uzdevumi?

ATBILDES uz jautājumiem

Mērķis vienmēr ir cieši saistīts ar kvalifikācijas darba tēmu, ar to iecerēto labumu jeb atrisināto 

problēmu, ko nesīs šī darba izstrāde. Veicamie uzdevumi ir cieši saistīti ar izvirzīto mērķi, tie atbild 

uz jautājumu: kas jāizdara, lai nonāktu pie izvirzītā mērķa. Formulējot veicamos uzdevumus, 

ieteicams tos iztēloties kā veicamos darba etapus, jācenšas tos sarindot loģiskā secībā.



Kas ir secinājumi, un kā secinājumi saistīti ar pārējām kvalifikācijas darba daļām?

ATBILDES uz jautājumiem

Secinājumi ir teorētiskās daļas kopsavilkums, kas ļauj novērtēt skolēna spēju izdarīt pamatotus 

spriedumus savā profesionālajā jomā. Laba metode secinājumu veidošanā ir katru teorētiskās 

daļas apakšnodaļu uzrakstīt tā, lai no tās varētu izveidot vienā teikumā ietilpināmu secinājumu -

kā kopsavilkumu. Pēc tam, šos kopsavilkumus saliekot kopā, var ērti izveidot pēdējo - secinājumu 

sadaļu.



Kāpēc ir svarīgs teorētiskās daļas noformējums? 

ATBILDES uz jautājumiem

Tas ir svarīgs, jo dažādu autoru kvalifikācijas darbu teorētiskajām daļām ir jābūt savstarpēji 

salīdzināmām - aptuveni vienveidīgām pēc struktūras, apjoma un noformējuma. Taču tekstu un 

grafiku noformējumam labāk pievērst uzmanību darba noslēguma daļā, kad tas jau tuvojas 

beigām.



Kas ir kvalifikācijas darba tāme?

ATBILDES uz jautājumiem

Tāme ir izmaksu aprēķins reālam pasūtītājam vai, ja tāda nav - iedomātam pasūtītājam, kuram 

jāapmaksā skolēna veiktais projekts. Tāmē ir atsevišķos blokos jānošķir radošā darba un tehniskās 

izmaksas. Tāmi jāveido darba noslēguma daļā.



Kas ir projekta aizstāvēšana un kāpēc tā ir vajadzīga?

ATBILDES uz jautājumiem

Tādēļ, ka skola ir izvēlējusies šādu eksāmena organizēšanu 2 daļās – vispirms projekta jeb ieceres 

un iesāktā darba aizstāvēšana februārī un gatavā darba aizstāvēšana mācību gada beigās. Tātad, 

skolēns prezentē darbu vērtēšanas komisijai 2 reizes. Par abām prezentēšanas reizēm tiek saņemts 

vērtējums.



Ar ko projekta aizstāvēšana atšķiras no gatavā darba aizstāvēšanas?

ATBILDES uz jautājumiem

Kvalifikācijas darbs tiek vērtēšanas komisijai prezentēts 2 reizes. Šīs prezentācijas sauc par 

aizstāvēšanu. Projekta aizstāvēšana ir kvalifikācijas darba pirmā atrādīšana vērtēšanas komisijai. 

Tas notiek skolēnam rādot sagatavoto prezentāciju un stāstot par paveikto. Prezentācijai ir jārada 

iespaids, ka autors pilnībā izprot tēmu, mērķi un uzdevumus, ir izveidojis skices, ir gatavs pamatoti 

izstāstīt jebkuru jautājumu. Projekta aizstāvēšanā skolēns uzklausa ekspertu kritiku un ieteikumus, 

pēc tam ir iespēja papildināt vai pat mainīt dažādus darbā iekļautos risinājumus. Ja projekta 

prezentācijā tiek pieļautas kļūdas, tās var labot gatavā darba aizstāvēšanā. Projekta prezentāciju 

var uzskatīt par treniņu, taču jāatceras, ka par to tiek saņemts vērtējums, kas ietekmē galīgo 

vērtējumu.

Gatavā darba aizstāvēšana ir galīgā prezentācija, kurā skolēns vērtēšanas komisijai demonstrē paveiktā 

darba rezultātu, un savu spēju sniegt pamatojumus kā arī atbildēt uz ekspertu jautājumiem.

Abām augšminētajām prezentācijām ir noteikts laika ierobežojums, kurā skolēnam ir jāiekļaujas: 5-7 min.
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