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LATVIJAS REPUBLIKAS 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 

SMILTENES TEHNIKUMS  

Reģ. Nr. 90009611201 

Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729  

tālr. 64772567; 26183654, smiltenestehnikums@gmail.com  

 
Apstiprināts 

ar Smiltenes tehnikuma direktora  

01.09.2022. rīkojumu Nr.41-s  

Smiltenes tehnikuma  

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA  
Izdota saskaņā ar 

  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.1. Smiltenes tehnikuma (turpmāk tekstā - Tehnikums) mācību procesa organizācijas Kārtības 

(turpmāk tekstā - Kārtība) tiesiskais pamats ir 02.06.2020. MK noteikumi Nr.332 

“Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 

standartu” un 03.09.2019. MK noteikumi Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (turpmāk tekstā 

Noteikumi), un citi saistošie iekšējie un ārējie normatīvie akti.  

1.2. Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas pirms šo noteikumu 

izdošanas īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts profesionālās vidējās izglītības 

un arodizglītības standartu, kas bija spēkā līdz šo MK noteikumu spēkā stāšanās dienai. 

 

 

2. VĒRTĒŠANAS PAMATPRINCIPI, VEIDI, PAŅĒMIENI 
 

2.1. Vērtēšana ir informācijas iegūšana par izglītojamā sniegumu vai sasniegto rezultātu. 

2.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā jāievēro valstī noteiktā vērtēšanas kārtība un 

sasniedzamo mācīšanās rezultātu apguves vērtēšanas pamatprincipi: 

2.2.1. sistēmiskums - vērtēšana kā regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību 

kopums;  

2.2.2. elastīgums – vērtējums neatkarīgi no mācīšanās vietas, ilguma, formas un veida; 

2.2.3. metodiskā daudzveidība - mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vērtēšanas 

metodiskos paņēmienus  

2.2.4. atklātība un skaidrība- pirms mācību snieguma demonstrēšanas izglītojamam ir 

zināmi un saprotami sasniedzamie rezultāti un mācību snieguma vērtēšanas 

kritēriji; 

2.2.5. iekļaujošais princips - vērtēšana pielāgota ikviena dažādajām mācīšanās 

vajadzībām (piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, snieguma demonstrēšanas 

veids, piekļuve vērtēšanas darbam utt.); 
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2.2.6. izaugsme - mācību snieguma vērtēšanā, īpaši noslēgumā, tiek ņemta vērā 

izglītojamā individuālā mācību snieguma attīstības dinamika; 

2.2.7. praktiskums – prioritāri kompetences vērtēt to praktiskā demonstrācijā;vienreizēja 

vērtēšana – vērtējums, atzīstot iepriekš iegūtos vērtējumus; 

2.2.8. pēctecība - vērtēt, ņemot vērā nozaru kvalifikāciju struktūru aprakstos vai nozares 

profesionālo darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos iekļautās nozares 

profesijās ietilpstošās specializācijas vai saistītās profesijas; 

2.3. izglītojamo sasniedzamo mācīšanās rezultātu apguves vērtēšanā izmanto sekojošus 

vērtēšanas veidus: 

2.3.1. formatīvā vērtēšana- nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa, kas 

nodrošina atgriezenisko saiti par izglītojamā tā brīža sniegumu pret plānotajiem 

sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem; 

2.3.2. diagnosticējošā vērtēšana – vērtēšana, lai noteiktu izglītojamā mācīšanās stiprās 

un vājās puses un noskaidrotu nepieciešamo atbalstu; 

2.3.3. summatīvā vērtēšana - mācīšanās posma, piemēram, temata, moduļa, izglītības 

programmas vai tās daļas, apguves noslēgumā organizēta vērtēšana, lai novērtētu un 

dokumentētu izglītojamā mācīšanās rezultātu 10 ballu skalā. 

2.4. Formatīvo vērtēšanu īsteno kā sistēmu, lai saņemtu atgriezenisko saiti, noteiktu izglītojamā 

vajadzības, sniegtu atbalstu, plānotu un uzlabotu mācīšanu un mācīšanos, patstāvīgi vērtētu 

savu vai citu sniegumu; 

2.5. Summatīvo vērtēšanu izmanto lai novērtētu un dokumentētu, kā ir apgūti sasniedzamie 

mācīšanās rezultāti temata vai apakštemata, moduļa vai mācību priekšmeta noslēgumā vai 

eksāmenā; 

2.6. Mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā, un tos veido šādi kritēriji: 

2.6.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2.6.2. apgūtās pamatprasmes; 

2.6.3. attīstītie ieradumi un attieksmes, kas apliecina vērtības un tikumus; 

2.6.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

 

2.7. Summatīvā vērtējuma izteikšana 10 ballu skalā: 

2.7.1. 1. -3. kursiem 
 Vērtēšanas skala vispārizglītojošos mācību priekšmetos: 

Ballēs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

%  1-10 11-20 21-32 33-45 46-57 58-69 70-77 78-86 87-94 95-100 

   

Vērtēšanas skala profesionālajos mācību priekšmetos: 

Profesionālo 

kompeten

ču līmenis 

Nepietiekams kvalifikācijas 

ieguvei 
Pietiekams kvalifikācijas ieguvei 

zems1 vidējs2 optimāls3 augsts4 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uzdevumu 

izpildes 

līmenis % 

1–14 15- 29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

100 % 

1 Zems apguves līmenis: gandrīz viduvēji – 4, vāji – 3, ļoti vāji – 2, ļoti, ļoti vāji – 1 
2 Vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5. 
3 Optimāls apguves līmenis: ļoti labi – 8, labi – 7, gandrīz labi – 6. 
4 Augsts apguves līmenis: izcili – 10, teicami – 9. 

 

2.7.2.  4. kursiem 
Vērtēšanas skala vispārizglītojošos mācību priekšmetos: 
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Ballēs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

%  1-10 11-20 21-32 33-45 46-57 58-69 70-77 78-86 87-94 95-100 

 

Vērtēšanas skala profesionālajos mācību priekšmetos: 

Ballēs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

%  1-17 18-34 35-51 52-69 70-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

 

2.8. Izglītojamais  

2.8.1. ir sekmīgs, ja uzrādītais vērtējums visos mācību priekšmetos/ moduļos un praksēs 

ir vismaz 4 balles (4.kursiem) un profesionālajā daļā vismaz 5 balles (1.-3. kursiem); 

2.8.2. ir nesekmīgs, ja vismaz vienā mācību priekšmetā/ modulī vai praksē vērtējums ir 

zemāks par 4 ballēm (4.kursiem) vai profesionālajā daļā zemāks par 5 ballēm (1.-3. 

kursiem). 

2.9. Atestācija ir ikmēneša vērtējums, ko pedagogs no visiem tā mēneša vērtējumiem izliek līdz 

nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Izglītojamiem var tikt noteikti ātrāki darbu 

iesniegšanas termiņi. 

2.10. Semestra vērtējums ir vērtējums, ko izliek no visiem semestra laikā iegūtajiem 

vērtējumiem. Ja vienu moduli māca vairāki pedagogi (atsevišķas tēmas vai dalās teorija/ 

prakse), pedagogi, savstarpēji vienojoties un izvērtējot tēmu apjomu, izliek vienu kopīgu 

semestra un galīgo vērtējumu. Lai izliktu vērtējumu, izglītojamam pie visiem tā moduļa 

pedagogiem ir jābūt vērtējumam. 

2.11. Eksāmens ir pārbaudījums, kurš ir noteikts mācību plānā, un tā saturu veido profesijas 

standartā, vai profesionālās kvalifikācijas prasībās noteikto sasniedzamo rezultātu 

pārbaude. Var tikt izmantoti VISC piedāvātie izstrādātie paraugi. Pedagogi, atbilstoši 

vērtēšanas skalai, izliek vienu kopīgu vērtējumu. Eksāmena saturu ne vēlāk kā 10 dienas 

pirms pārbaudījuma saskaņo struktūrvienības vadītājs, apstiprina direktora vietnieks 

izglītības jomā 

2.12. Galīgais vērtējums tiek izlikts no visiem iepriekšējiem semestru vērtējumiem un 

priekšmeta/ moduļa eksāmena vērtējuma, ja tāds plānots. 

2.13. Atestācijas, semestra vai galīgais vērtējums ir atzīmju aritmētiskais vidējais vērtējums, 

izmantojot noapaļošanu uz augšu no 0,6. 

2.14. Valsts pārbaudījumu prasības izglītojamam kvalifikācijas iegūšanai ir atbilstoši 

saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.15. Vērtēšana var tikt organizēta mutiskā, rakstiskā, praktiskā vai kombinētā formā, 

izmantojot daudzveidīgus metodiskos paņēmienus un nosakot pārbaudes veidu – 

kontroldarbs, ieskaite, eksāmens utt. 

2.16. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, metodiskos paņēmienus, 

pārbaudījumu apjomu, skaitu vai izpildes laiku saskaņā ar profesijas standartu vai 

profesionālās kvalifikācijas prasībām un priekšmeta/ moduļa programmu nosaka mācību 

priekšmeta/kursa pedagogs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un par to savlaicīgi informē 

izglītojamos.  

 

3. VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumus visos pārbaudes darbos vērtē 10 ballu vērtēšanas skalā (E-klasē 

izveidoti kā pārbaudes darbi). Visiem pārbaudes darbiem ir skaidri noteikti vērtēšanas 

kritēriji un iegūstamo punktu skaits vērtēšanas skalā. 

3.2. Pedagogam ir tiesības pārbaudes darbos iekļaut kritērijus, ņemot vērā izglītojamā 

personīgo izaugsmi un/vai attieksmi, tādējādi paaugstinot vai pazeminot darba vērtējumu. 

3.3. Pedagogs, atbilstoši dotajam darba uzdevumam, kā vērtējuma izteikšanas formu var 

piemērot izglītojamo savstarpējo vērtēšanu. 

3.4. Formatīvajā vērtēšanā izmanto vērtējumu %, diagnosticējošos darbos un mājas darbos var 

tikt izmantots vērtējums i/ni. 



   

4 

3.5. Ierakstu E-klasē „nv” izglītojamais saņem, ja:  

3.5.1. nav bijis nodarbībā, bet ir bijis obligāti veicamais pārbaudes darbs, tad pedagogs 

blakus n (nav bijis stundā) ieraksta - nv (nav vērtējuma).  

3.5.2. Ja tiek saņemts nv, tas jāizlabo 2 nedēļu laikā no atgriešanās brīža vienojoties par 

darba veikšanas laiku ar skolotāju, pedagogs var paredzēt pārbaudes darbu ar citu saturu.  

3.5.3. Nv netiek ņemts vērā kā vērtējums, bet saglabājas E-klasē, kamēr tiek iesniegts 

obligāti veicamais uzdevums, iegūts vērtējums visās moduļa/ priekšmeta daļās, 

semestros. 

3.6. Mācību priekšmeta pedagogs izņēmuma gadījumos var atbrīvot izglītojamo no pārbaudes 

darba, vērtējumu aizstājot ar “atb.” (atbrīvots): 

3.6.1. sportā, ja ir ārsta zīme; 

3.6.2. mainot programmu, izglītības iestādi, ja priekšmets jau ir kārtots; 

3.6.3. ja izglītojamais piedalījies starptautiskā projektā, mācību priekšmeta olimpiādē, 

novada vai valsts sacensībās, konkursos vai ilgstoši kavējis skolu slimības dēļ; 

3.7. Satiksmes noteikumos vērtēšana notiek atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem par 

transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanu. 

3.8. Kvalifikācijas prakses novērtēšanu 10 ballu vērtēšanas skalā, saskaņā ar iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, prakses noslēgumā veic ar direktora rīkojumu apstiprināta komisija. 

Kvalifikācijas prakses kopvērtējumu veido darba devēja un komisijas vērtējums par praksi, 

ņemot vērā prakses dokumentāciju un prakses aizstāvēšanu. 

3.9. Pedagogs nosaka obligāti veicamos pārbaudes darbus priekšmetos, moduļos, neplāno 

pārbaudes darbus mēneša pēdējās dienās pirms atestācijas, pēc pārbaudes darba objektīvi 

skaidro un pārrunā ar izglītojamiem pārbaudes darba rezultātus.  

3.10. Vērtējums (formatīvs) ir 6-14 stundu laikā, summatīvais vērtējums ir tēmas/ temata 

noslēgumā. 

3.11. Pedagogs glabā novērtētos darbus, ja tie nav izsniegti, līdz nākamā mācību gada 

sākumam. Pedagogam ir tiesības neatdot pārbaudes darbu, kamēr nav novērtēti visu 

izglītojamo pārbaudes darbi.  

3.12. Izglītojamais iegūto semestra nepietiekamo vērtējumu izlabo līdz nākamā semestra 

beigām, pamatojoties uz iesniegumu, kas ir saskaņots ar kursa audzinātāju un 

administrāciju. Nepieciešamības gadījumā tiek organizēti atbalsta pasākumi, sastādīts 

individuālais plāns.  

3.13. Ja izglītojamais ir piedalījies projektos, konkursos, olimpiādēs, sacensībās, attiecīgajā 

mācību priekšmetā var saņemt papildus vērtējumu par savu darbu.  

3.14. Īpašos gadījumos, ja piemērot šo vērtēšanas kārtību nav iespējams, izņēmumus nosaka 

direktors vai direktora vietnieks kopā ar struktūrvienības vadītāju un attiecīgā mācību 

priekšmeta pedagogu. 

 

 

4. VĒRTĒŠANA SPORTĀ 

 

4.1. Vērtēšana sportā notiek pēc punktu sistēmas un pedagoga izstrādātiem sasniedzamo 

rezultātu vērtēšanas kritērijiem. Pirms katras vērtēšanas izglītojamie tiek iepazīstināti 

ar kritērijiem. 

4.2. Vērtēšanas kritēriji:  

4.2.1. izglītojamo izaugsme (dinamika);  

4.2.2. apgūtās prasmes un iemaņas, attieksme (nodarbību apmeklētība, aktivitāte un 

uzvedība, ierašanās uz stundu atbilstošā apģērbā);  

4.3. Kritēriju punkti tiek summēti un, atbilstoši vērtēšanas skalai, tiek izlikts vērtējums 

ballēs. 

4.4. Izglītojamais, kurš uzrādījis ārsta izsniegtu izziņu par atbrīvojumu no sporta:  
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4.4.1.1. līdz 2 nedēļām, apmeklē stundas, pilda pedagoga norādījumus, mācību 

vielu apgūst un saņem vērtējumu pēc atbrīvojuma beigām pedagoga norādītajā 

laikā (arī konsultācijās).  

4.4.1.2. ilgāk par 2 nedēļām, apmeklē stundas, pilda pedagoga norādījumus, 

veic tiesāšanas darbu, žurnālā tiek ierakstīts – atb. (atbrīvots).  

4.4.1.3. ja iekļauts sagatavošanas grupā, veic uzdevumus atbilstoši ārsta 

norādēm.  

4.4.2. Ja izglītojamais visu mēnesi slimības dēļ nav apmeklējis sporta nodarbības, 

žurnālā e-klasē, atestācijā tiek ierakstīts – atb. (atbrīvots). 

 

 

5. MĀCĪBU SASNIEGUMU DOKUMENTĒŠANA 

 

5.1. Tehnikumā saskaņā ar 2013.gada 4.jūnijā noslēgto līgumu ar SIA Izglītības sistēmas un 

2013.gada 2.septembra direktora rīkojumu Nr. 107-t/A tiek lietots elektroniskais 

mācību nodarbību uzskaites žurnāls (E-klase), kas paredzēts mācību sasniegumu un 

stundu apmeklējuma uzskaitei, izglītojamo dienasgrāmatu un liecību lietošanai 

izglītības programmas apguves laikā.  

5.2. Pedagogi stundas sākumā atzīmē kavējumus, regulāri, savlaicīgi E-klasē ieraksta 

notikušās stundas/ kursus, to tēmas, un mācību sasniegumu vērtējumus. 

5.3. Priekšmetu/ moduļu pedagogi savlaicīgi (kārtējam pārbaudes darbam ne vēlāk kā 3 

darba dienu laikā, noslēguma pārbaudes darbam - 5 darba dienu laikā), ieliek 

vērtējumus E–klasē un iepazīstina izglītojamos ar pārbaudes darbos iegūtajiem 

rezultātiem.  

5.4. Mēneša atestāciju pedagogs izliek līdz mēneša pēdējai dienai ieskaitot.  

5.5. Semestra noslēgumā pedagogs izliek E-klasē semestra vērtējumu, mācību 

priekšmetam/ modulim noslēdzoties, izliek galīgo vērtējumu. Vērtējumu izliek tikai 

vienā no moduļa daļām. 

5.6. Iegūto informāciju pedagogi analizē un izmanto mācīšanas metožu pārskatīšanai, 

metodiskā darba pilnveidošanai, mācīšanas un mācīšanās procesa plānošanai un 

attīstībai. 

5.7. Kursa audzinātājs:  

5.7.1. konstatē, vai vecāki izmanto iespēju iegūt informāciju par savu bērnu sekmēm un 

kavējumiem E-klasē. Ja vecākiem nav iespējas izmantot E–klasi, kursa 

audzinātājs katra mēneša beigās viņiem sniedz rakstisku informāciju par 

izglītojamā sekmēm, kuras saņemšanu vecāki apstiprina ar savu parakstu; 

5.7.2. semestra beigās izdrukā no E-klases un izsniedz visiem izglītojamajiem papīra 

formātā audzinātāja (gada beigās arī direktora) parakstītas izglītojamo Liecības, 

kuru saņemšanu vecāki apstiprina ar savu parakstu; 

5.7.3. gada beigās iesniedz izglītojamo galīgo vērtējumu izdrukas direktora vietniecei 

izglītības jomā; 

5.7.4. izveido izglītojamo galīgo sekmju izrakstus; 

5.7.5. uzkrāj informāciju par izglītojamo individuālo izaugsmi; 

5.7.6. informē izglītojamos un viņu vecākus par atbilstošajiem normatīvajiem aktiem 

par izglītības dokumentu saņemšanas un kvalifikācijas iegūšanas prasībām 

mācību gada sākumā, kā arī vecāku sapulcēs. 

5.8. Administrācija: 

5.8.1. katra mācību gada beigās nodrošina datu apstrādi un uzglabāšanu elektroniskā 

formātā. 

5.8.2. veic izglītojamo sekmju un kavējumu analīzi, kopā ar kursa audzinātājiem 

izstrādā pasākumus izglītojamo sekmju uzlabošanai un kavējumu samazināšanai; 

5.8.3. nodrošina izglītojamo galīgo sekmju izrakstu izveidi un saglabāšanu atbilstoši 

Tehnikumā izstrādātās dokumentu aprites sistēmas prasībām.  
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6. RĪCĪBA, JA NEPIECIEŠAMA MĀCĪBU SASNIEGUMU UZLABOŠANA 

6.1. Lai mazinātu un novērstu izglītojamo nesekmību un neattaisnotos kavējumus 

Tehnikumā ir noteikti šādi individuālā atbalsta pasākumi 

6.1.1. grupas audzinātāja individuāla saruna ar izglītojamo;: 

6.1.2. atbalsta plāns izglītojamam; 

6.1.3. administrācijas saruna un tikšanās ar izglītojamo; 

6.1.4. vadības individuāla saruna ar izglītojamo; 

6.1.5. tikšanās ar izglītojamā vecākiem vai viņa likumiskajiem pārstāvjiem; 

6.1.6. atbalsts pārejai uz citu mācību programmu; 

6.2. Grupas audzinātāja saruna ar izglītojamo notiek gadījumos, ja tiek konstatētas pazīmes, 

kas apliecina grūtības mācībās un neattaisnotus kavējumus. Kursa audzinātājs par 

problēmām informē arī izglītojamā vecākus; 

6.3. Atbalsta plāns izglītojamam ir atbalsta pasākumu kopums, ko organizē pamatojoties uz 

atestāciju rezultātiem vienu vai vairākas reizes mācību gada laikā.  

6.4. Atbalsta pasākumi var būt:  

6.4.1. profesionālu darbinieku piesaiste (psihologs, sociālais darbinieks utt.),  

6.4.2. atbalsts projektā Pumpurs; 

6.4.3. saruna un tikšanās ar pašpārvaldes pārstāvjiem, runājot par iespējamiem 

risinājumiem sekmju uzlabošanai.  

6.4.4. Lai izskatītu risinājumus par tālākām izglītības iespējām, var tikt pieaicināts 

karjeras speciālists. 

6.4.5. Īpašos gadījumos var sazināties ar izglītojamā deklarētās dzīvesvietas pašvaldības 

sociālo dienestu vai citām atbildīgajām institūcijām, informējot ka netiek pildīti viņa 

pienākumi. 

6.5. Sarunas ar vadību tiek piemērotas gadījumos, kad izglītojamais visu iepriekš viņam 

piemēroto atbalsta pasākumu īstenošanas rezultātā nav uzrādījis progresu mācību 

sasniegumos.  

6.6. Saruna notiek, lai uzzinātu izglītojamā turpmākos izglītošanās mērķus, vienotos par 

turpmākajām darbībām, noteiktu sasniedzamos rezultātus un to izpildes termiņus, kā 

arī pārrunātu turpmākās sekas situācijas neuzlabošanās gadījumā. Lai izskatītu 

risinājumus par tālākām izglītības iespējām, var tikt pieaicināts karjeras speciālists.; 

6.7. Atbalsta tikšanos individuāli ar izglītojamo, vecākiem, lai runātu par izglītojamā 

mācību sasniegumu uzlabošanas kavējuma mazināšanas iespējām un vienotos par 

risinājumiem var rosināt kursa audzinātājs, struktūrvienības vadītājs, direktora 

vietnieks, izvērtējot konkrēto situāciju. Atbalsta tikšanos ar pedagogiem, 

administrāciju ir tiesīgs rosināt arī izglītojamais vai viņa vecāki vai likumiskie 

pārstāvji.  

6.8. Ja izglītojamais neuzrāda mācību sasniegumu progresu viņam noteikto individuālo 

atbalsta pasākumu rezultātā, turpinās neattaisnoti kavējumi, tad secīgi piemēro: 

6.8.1. informatīvas vēstules nosūtīšanu izglītojamā vecākiem, juridiskajiem pārstāvjiem 

vai pilngadīgam izglītojamam; 

6.8.2. brīdinājuma vēstules nosūtīšanu izglītojamā vecākiem, juridiskajiem pārstāvjiem 

vai pilngadīgam izglītojamam; 

6.8.3. rājiena izteikšanu izglītojamam; 

6.8.4. izglītojamā atskaitīšana no Tehnikuma. 

6.9.  Ja grupas audzinātāja organizēto individuālo sarunu ar izglītojamo rezultātā situācija 

neuzlabojas, grupas audzinātājam ir pienākums rakstiski informēt par situācija 

izglītojamā vecākus un attiecīgās nodaļas struktūrvienības vadītāju. 
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6.10. Īpašos gadījumos var sazināties ar izglītojamā deklarētās dzīvesvietas pašvaldības 

sociālajam dienestam vai citām atbildīgajām institūcijām, informējot ka netiek pildīti 

viņa pienākumi. 

 

 

7. GROZĪJUMI NOTEIKUMOS 
7.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. septembri. 

7.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar 2021. gada 28. decembra direktora 

rīkojumu Nr. 86-s apstiprinātā SMILTENES TEHNIKUMA Mācību procesa 

organizācijas kārtība. 

7.3. Grozījumus šajā Kārtībā var ierosināt Tehnikuma dibinātājs, Tehnikuma Konvents, 

Tehnikuma padome, Pedagoģiskā padome, direktors, Tehnikuma darbinieki, 

izglītojamie. Grozījumus apstiprina direktors. 

 
Sagatavoja: 

R.Grabovska  

Direktora vietniece izglītības jomā 


