NOLIKUMS
„Eiropas eksāmens 2017”
"Eiropas eksāmens" notiek 2017.gada 9.maijā no plkst. 08.00 līdz 21.00 tiešsaistē www.esmaja.lv.
„Eiropas eksāmenā” katrs dalībnieks piedalās individuāli, norādot savu e-pasta adresi, pārstāvēto
novadu un izvēloties atbilstošo vecuma grupu. Norādītajā e-pasta adresē dalībnieks š.g. 9.maijā pēc
plkst. 21.00 saņem apliecinājumu par dalību eksāmenā un informāciju par iegūto punktu skaitu.
“Eiropas eksāmens” notiek četrās vecuma grupās: 5.-6.klase; 7.-9.klase; 10.-12.klase; pieaugušie.
Eksāmenā ir 20 jautājumi. Par pareizu atbildi, atkarībā no jautājuma grūtības pakāpes, dalībnieks
saņem 2-3 punktus. Eksāmena kārtošanas maksimālais laiks ir 20 minūtes. Katrs dalībnieks Eksāmenu
drīkst kārtot vienu reizi. Ja tiek pārkāpts Nolikums vai ir pamatotas šaubas par iespējamu pārkāpumu,
aizdomas par iejaukšanos lapas darbībā, Organizatoram ir tiesības anulēt konkrētās personas
eksāmena rezultātu vai bloķēt pieeju lapai. Katrs pārkāpums tiek izskatīts individuāli. Ja Organizatoram
ir pamatotas aizdomas par negodīgi iegūtu rezultātu, Organizators patur tiesības veikt atkārtotu
Dalībnieka zināšanu pārbaudi.
Katrā vecuma grupā tiks noteikti pieci uzvarētāji. Labākie katras vecuma grupas dalībnieki tiks
noteikti, ņemot vērā trīs kritērijus: eksāmenā iegūto punktu skaitu; uzdevumu izpildes laiku; eksāmena
kārtošanas laiku. Svarīgākais vērtēšanas kritērijs ir punktu skaits. Ja diviem dalībniekiem punktu skaits
ir vienāds, tad tiek ņemts vērā uzdevumu izpildes laiks. Ja arī tas dalībniekiem ir identisks, tiek ņemts
vērā laiks, cikos dalībnieks eksāmenu kārtojis – labāks ir dalībnieks, kas eksāmenu kārtojis agrāk
(pulksteņa laiks).
„Eiropas eksāmena” apbalvošanas ceremonija notiks ES mājā 2017.gada 15. maijā. Dalība
pasākumā ir priekšnosacījums balvas saņemšanai.
Balvu fonds: 20 dāvanu kartes EUR 150 vērtībā katra (www.bilesuparadize.lv 5 dāvanu kartes,
www.davanuserviss.lv 10 dāvanu kartes, www.janisroze.lv 5 dāvanu kartes). Dāvanu kartes veids
katram uzvarētājam tiks izlozēts 2017. gada 15. maijā.

„Eiropas eksāmena” organizatori nodrošina eksāmena jautājumu konfidencialitāti. „Eiropas eksāmenu”
nedrīkst kārtot projekta pasūtītāji, izstrādātāji un satura veidotāji, kā arī to ģimenes locekļi.
Atbildīgā par „Eiropas eksāmena” nolikuma izpildi – Liene Valdmane, Eiropas Kustība Latvijā (mob. tālr.
22144144)

