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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

2020.gada 20.janvārī   Nr. 3 
 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma 

Mācību procesa organizācijas kārtība  
 

I Vispārīgie noteikumi 

       Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Mācību procesa organizācijas kārtība, 

(turpmāk-Kārtība), nosaka mācību procesa organizāciju Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 

tehnikumā (turpmāk – tehnikums). Kārtība izstrādāta saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu 

un Izglītības likumu, Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.211 Noteikumi par 

valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu.  

 

II Izglītojamo zināšanu vērtēšanas sistēma 

1. Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi un uzdevumi: 

1.1. Izglītojamo  mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvi un profesionāli raksturot 

mācību sasniegumus – nepieciešamo zināšanu, prasmju, attieksmju un kompetenču 

apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

1.2. Mācīšanās sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir veicināt izglītojamo, pedagogu un 

vecāku sadarbību, konstatēt sasniegumus un to dinamiku, veikt nepieciešamo mācību 

procesa korekciju izglītojamā mācību sasniegumu uzlabošanai, motivēt uzlabot mācību 

sasniegumus, sekmēt izglītojamā līdzdalību vērtēšanā, veicot pašvērtējumu.  

 

2. Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi, metodiskie paņēmieni, vērtējumu izteikšanas 

formas: 
2.1. Mācību sasniegumu vērtēšanas metodiskie paņēmieni: 

2.1.1. ievadvērtēšana –  veic tēmas ievadā noskaidrojot iepriekš iegūtās zināšanas par 

tēmu; 

2.1.2. kārtējā vērtēšana – veic izvērtējot jaunās vielas apguves līmeni; 

2.1.3. robežvērtēšana – veic pirms noslēguma vērtēšanas; 
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2.1.4. noslēguma vērtēšana – veic tēmas, semestra, vai mācību priekšmeta/moduļa 

noslēgumā, tiek organizēta kā ieskaite vai eksāmens.  

 

2.2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto 10 ballu skalu, vērtējumu 

“ieskaitīts” vai “neieskaitīts” (i/ni), izglītojamo savstarpējo vērtējumu vai pašvērtējumu.  

2.3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto atbilstošu 10 ballu vērtēšanas skalu: 

2.3.1. vispārizglītojošo priekšmetu un mūžizglītības moduļu vērtēšanā 
vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

izpildes 

līmenis % 
1 14 15 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 96 97 100 

2.3.2. profesionālo mācību priekšmetu un moduļu vērtēšanā 

vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

izpildes 

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

 

2.4. Vērtējums “i/ni” piemērojams, lai sadarbības rezultātā noteiktu izglītojamā sasniegumus 

ar mērķi tos uzlabot un izvirzītu jaunus mācību uzdevumus, kā arī, lai veicinātu 

izglītojamā objektīvu pašnovērtējumu un līdzatbildību par sasniedzamo mācību rezultātu. 

2.5. Lai iegūtu vērtējumi “i”, izglītojamajam jāizpilda pedagoga noteiktais darba apjoms 

(50% - 100%). Ja pedagoga noteiktais darba apjoms netiek izpildīts (49% un mazāk), tad 

izglītojamais iegūst vērtējumu “ni”. 

2.6. Pedagogam ir tiesības kārtējās vērtēšanas procesā, atbilstoši dotajam darba uzdevumam, 

(piemēram, grupu darbs, grupu projekts u.c.) kā vērtējuma izteikšanas formu, piemērot 

izglītojamo savstarpējo vērtējumu. 

2.7. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā var tikt izmantots apzīmējums “nv”, kas 

        nozīmē, ka nav vērtējuma. To izmanto gadījumos, ja izglītojamais: 

2.7.1. ir piedalījies mācību stundā, bet mutiska pārbaudījuma gadījumā ir atteicies atbildēt; 

2.7.2. ir piedalījies mācību stundā, bet rakstiska pārbaudījuma gadījumā nav iesniedzis 

darbu vai iesniedzis pilnībā neiesāktu darbu/ tukšu lapu; 

2.7.3. pārbaudījuma veikšanas laikā ir izmantojis neatļautus palīglīdzekļus, vai pedagogs 

konstatējis, ka izglītojamā iesniegtais darbs nav veikts patstāvīgi vai ir plaģiāts; 

2.7.4. nav piedalījies mācību stundā un nav iesniedzis izpildāmo darbu pedagoga 

noteiktajā termiņā; 

2.7.5. ir iesniedzis izpildāmo darbu, taču tajā lasāmi cilvēka cieņu un/vai Latvijas valsti, 

tās simbolus aizskaroši izteikumi vai elementi. 

 

3. Pārbaudes darbu sagatavošana  ievadvērtēšanas, kārtējās vērtēšanas un noslēguma 

vērtēšanas posmā 

3.1. Mācības uzsākot, pedagogs veic ievadvērtēšanu (diagnosticējošais darbs), kuru 

sagatavo, lai novērtētu katra izglītojamā zināšanu un prasmju līmeni un pieņemtu lēmumu 

par turpmāko mācību procesu. Diagnosticējošo darbu vērtē tikai ar “i/ni”. 

3.2. Sagatavojot kārtējo vērtēšanu, pedagogam ir tiesības noteikt izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas biežumu un vērtēšanas formu – “i/ni”, 10 ballu skala, izglītojamo 

savstarpējais vērtējums vai pašvērtējums. 

3.3. Ja izglītojamais piedalās ārpus tehnikuma organizētajos pasākumos (konkursi, 

olimpiādes, skates, sacensības u.c.), kas saistīti ar mācību priekšmetu/moduli, tad 

pedagogam ir tiesības izglītojamajam attiecīgajā mācību priekšmetā/modulī izlikt 

papildus vērtējumu. 
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3.4. Noslēguma vērtēšanu pedagogs veic saskaņā ar mācību priekšmeta/moduļa programmā 

ietverto saturu, attiecīgi organizējot pārbaudījumus katras tēmas noslēgumā. 

3.5. Tēmas noslēgumā organizētie pārbaudes darbi ir obligātie pārbaudes darbi. 

3.6. Obligāto pārbaudes darbu vērtēšanai tiek piemērota atbilstošā 10 ballu skala. 

3.7. Katra mācību gada sākumā pedagogs iepazīstina izglītojamos ar obligāto pārbaudes 

darbu skaitu un tēmām, ko izglītojamais apliecina ar parakstu. 

3.8. Ja izglītojamais ir piedalījies tēmas apguves procesā un ieguvis vismaz vienu kārtējo 

vērtējumu (10 ballu skalā vai “i/ni”), bet nav veicis obligāto pārbaudes darbu, tad kopējais 

mācību tēmas apguves vērtējums nevar būt zemāks par balli “1” (viens) 10 ballu skalā. 

3.9. Pārbaudes darbi tiek organizēti mācību stundu laikā, un par tiem pedagogs informē 

izglītojamos. 

3.10. Pārbaudes darba neatņemama sastāvdaļa ir vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas skala, kā 

arī tam atbilstošā vērtēšanas forma.  

3.11. Minimālais vērtējumu skaits semestrī, kas izteikts 10 ballu skalā, ir vienāds ar tēmu 

skaitu mācību priekšmeta/moduļa programmā, bet ne mazāks par 3 (trīs) vērtējumiem 

novadītās 24 (divdesmit četrās) mācību stundās. 

3.12. Pēc pārbaudes darba veikšanas, 5 (piecu) darba dienu laikā pedagogam jāieraksta 

vērtējums mācību sociālajā tīklā Mykoob (turpmāk Mykoob) (bet ne vēlāk kā līdz 

attiecīgā kalendārā  mēneša pēdējam  datumam), norādot pārbaudes darba tēmu. 

3.13. Ja izglītojamais ir uzlabojis pārbaudes darba vērtējumu, pedagogs tajā kalendārā  

mēnesī izliek izglītojamā uzlaboto vērtējumu Mykoob līdz stipendiju datu saņemšanas  

dienai, dzēšot iepriekšējo pārbaudes darba vērtējumu.  

3.14. Ja izglītības programmas īstenošanas plānā paredzēts eksāmens mācību 

priekšmetā/modulī, tad pedagogs izstrādā eksāmena saturu, ņemot vērā profesijas 

standarta prasības un mācību priekšmeta/moduļa programmu.  

3.15. Eksāmena saturu pedagogs, ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena, iesniedz 

saskaņošanai tehnikuma metodiskajā komisijā un pēc tam tehnikuma izglītības 

metodiķim.  

3.16. Izglītojamā iegūto vērtējumu sesijas eksāmenā pedagogs ieraksta Mykoob tam 

paredzētajā ailē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sesijas eksāmena. 

3.17. Izglītojamajam atkārtoti eksāmenu mācību priekšmetā/modulī atļauts kārtot ne ātrāk kā 

2 nedēļas pēc iepriekšējā eksāmena norises, saskaņojot rakstveida iesniegumu ar 

tehnikuma direktora vietnieku izglītības kvalitātes, organizācijas un attīstības jomā. 

 

4. Mācību sasniegumu vērtējums semestrī un mācību priekšmeta/moduļa noslēgumā 

4.1.1. Izglītojamā semestra vērtējumu  veido vērtējuma vidējais aritmētiskais rādītājs, kas 

iegūts no visiem kārtējās vērtēšanas procesā  organizētajiem pārbaudes darbiem, kas 

vērtēti 10 ballu skalā attiecīgā semestra laikā un visiem tēmas noslēguma 

(obligātajos) pārbaudes darbos iegūiem  vērtējumiem. 

4.1.2. Ja izglītojamajam vismaz 50% no semestrī noteiktajiem obligātajiem pārbaudes 

darbiem ir ieraksts “nv”, tad pedagogs semestra vērtējuma Mykoob ailē veic ierakstu 

“nv”. 

4.1.3. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, sporta, interešu izglītības 

aktivitātes u.tml.) semestra laikā ir kavējis vairāk nekā 50% no mācību 

priekšmetā/modulī notikušajām mācību stundām, pedagogam ir tiesības, veidot 

kombinēto pārbaudes darbu izglītojamam par semestra laikā apgūto mācību saturu, 

lai nodrošinātu semestra vērtējumu. 

4.1.4. Kombinētā pārbaudes darba saturs tiek saskaņots metodiskajā komisijā. 

4.1.5. Kombinētajā pārbaudes darbā iegūtais vērtējums ir izglītojamā iegūtais semestra 

vērtējums. 

4.1.6. Par kombinētā pārbaudes darba organizēšanu pedagogs rakstiski informē direktora 

vietnieku izglītības kvalitātes, organizācijas un attīstības jomā. 
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4.2. Izglītojamā mācību sasniegumu galīgo vērtējumu veido: 

4.2.1. visos mācību semestros izlikto vērtējumu vidējais aritmētiskais rādītājs 

vispārizglītojošos  mācību priekšmetos, mūžizglītības moduļos, profesionālajos 

mācību priekšmetos; 

4.2.2. profesionālajos moduļos moduļa noslēguma darba vērtējums. 

4.3. Izglītojamā iegūto galīgo vērtējumu mācību priekšmetā/modulī pedagogs ieraksta 

Mykoob tam paredzētajā ailē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā 

mācību priekšmeta/moduļa programmas īstenošanas pabeigšanas. 

4.4. Ja izglītojamajam vismaz 50% no semestru vērtējumiem ir  ieraksts “nv”, tad pedagogs 

galīgā vērtējuma ailē veic ierakstu “nv”. 

4.5. Izglītojamais ir atbildīgs par galīgā vērtējuma 4 un vairāk balles iegūšanu 

vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās, 

centralizēto eksāmenu rezultātiem vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, atbilstoši 

Ministru kabineta 27.06.2000. noteikumu Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās 

vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 4. pielikumā 

izvirzītajām prasībām „Prasības izglītojamajam profesionālās vidējās izglītības 

programmu apguvē”. 

4.6. Valsts pārbaudes darbi, t.sk. profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, tiek organizēti 

saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

4.7. Valsts pārbaudes darbu vērtējumi mācību priekšmetos tiek ierakstīti Mykoob 

attiecīgajā ailē. Ja vērtējums izteikts procentos, tad Mykoob ieraksta izglītojamā iegūto 

vērtējumu procentos. 

 

5. Izglītojamo mācību sasniegumu dokumentēšana 
5.1. Mykoob pedagogs aizpilda informāciju par: 

5.1.1. mācību priekšmeta/moduļa nodarbību tēmām - katru dienu; 

5.1.2. izglītojamo apmeklējumu - katru dienu; 

5.1.3. izglītojamo vērtējumiem; 

5.1.4. konsultācijām/individuālajām nodarbībām; 

5.1.5. audzinātāja stundām. 

5.2. Katra mācību gada noslēgumā no Mykoob  administrācijas norādīta persona veic 

,,Mācību nodarbību uzskaites žurnāla” izdruku ,,Baltais žurnāls”.  

5.3. Semestra un mācību gada beigās grupas audzinātājs izdrukā liecības un izsniedz 

izglītojamajiem.  

5.4. Pedagogu veikto ierakstu Mykoob pārraudzību nodrošina izglītības metodiķis, direktora 

vietnieki, ne retāk kā vienu reizi semestrī pārbaudot ierakstu esamību un kvalitāti. 

 

6. Vecāku informēšana par izglītojamo mācību sasniegumiem 

6.1. Mācību sākumā, 1. kursā, grupas audzinātājs iepazīstina izglītojamo vecākus vai 

likumiskos pārstāvjus (turpmāk vecāki) ar Mykoob iespējām, informē par paroļu 

saņemšanu. 

6.2. Vecāki informāciju par izglītojamo sasniegumiem un kavējumiem iegūst Mykoob. 

6.3. Ja izglītojamā vecākiem nav iespējas izmantot Mykoob,  tad grupas audzinātājs katra 

mēneša beigās sagatavo un nosūta sekmju izrakstu vecākiem.  

6.4. Izglītojamie un nepilngadīgo izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta 

2000.gada 27.jūlija noteikumu Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās 

izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” prasībām diploma vai 

kvalifikācijas apliecības iegūšanai, kas tiek apliecināts ar izglītojamā un vecāku 

parakstiem: 

6.4.1. iestājoties izglītības iestādē – informācija iesniegumā;  

6.4.2. semestra noslēgumā par nepietiekamiem vērtējumiem grupas audzinātājs informē 

izglītojamo un viņa vecākus. 
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6.5. Vecāku sapulces laikā vecāki tiek iepazīstināti ar tehnikuma darbību reglamentējošiem 

normatīviem dokumentiem, valsts noteikto pārbaudes darbu prasībām. 

 

III Izglītojamo mācību nodarbību kavējumu uzskaite 

7. Kavējumu uzskaites un kavējumu  attaisnojumu  kārtība 

7.1.  Ja nepilngadīgs izglītojamais kavē mācību nodarbības, tad izglītojamā vecāki par 

kavējuma iemeslu nekavējoties, pirms iespējamā kavējuma, vai kavējuma dienā, 

informē grupas audzinātāju. 

7.2.  Ja pilngadīgs izglītojamais kavē mācību nodarbības, tad izglītojamais par kavējuma 

iemeslu nekavējoties, pirms iespējamā kavējuma, vai kavējuma dienā, informē grupas 

audzinātāju. 

7.3. Par izglītojamo kavējumu uzskaiti atbild mācību priekšmeta pedagogs. Mācību 

priekšmeta pedagogs stundas sākumā, bet ne vēlāk kā līdz darba dienas beigām, ievada 

Mykoob informāciju par izglītojamo kavējumiem.  

7.4. Kavējumu attaisnojuma   veidi:  

7.4.1. medicīniskā izziņa,  

7.4.2. vecāku zīme nepilngadīgam izglītojamam,  

7.4.3. pilngadīga izglītojamā iesniegums, ja ir saskaņojums ar grupas audzinātāju, 

7.4.4. direktora rīkojums,  

7.4.5. citu iestāžu izziņas. 

7.5. Attaisnotie kavējumi citu iemeslu dēļ: 

7.5.1. sabiedriskā aktivitāte. Pamats: sporta organizatora un direktora vietnieka 

audzināšanas jomā iesniegti izglītojamo   saraksti; 

7.5.2. patstāvīgā darba diena. Pamats: ar mācību priekšmetu pedagogiem, grupas 

audzinātāju saskaņots iesniegums, paraksta direktora vietnieks izglītības jomā; 

7.5.3. praktiskā braukšana. Pamats: praktiskās braukšanas instruktora parakstīts ieraksts 

“Praktiskās braukšanas uzskaites kartē” vai apmācības iestādes izsniegta izziņa. 

 

IV Mācību nodarbības ārpus izglītības iestādes 

8. Praktiskās mācības ārpus tehnikuma 

8.1. Praktiskās mācības ārpus tehnikuma organizē: 

8.1.1. izglītojamajiem individuāli, plānojot praktisko darbu uzdevumus uzņēmumā; 

8.1.2. izglītojamo grupai, plānojot praktisko darbu uzdevumus uzņēmumā. 

8.2. Lai izglītojamais individuāli varētu veikt praktisko darbu uzdevumus, tiek sagatavoti 

šādi dokumenti: 

8.2.1. rīkojums par izglītojamā nosūtīšanu praktiskajās mācībās; 

8.2.2. prakses programma; 

8.2.3. prakses dienasgrāmata; 

8.2.4. līgums ar uzņēmumu par izglītojamā nosūtīšanu praktiskajās mācībās; 

8.2.5. izglītojamā atskaite par praktisko uzdevumu izpildi. 

8.3. Lai izglītojamo grupa varētu veikt praktisko darbu uzdevumus uzņēmumā,  tiek 

sagatavoti šādi dokumenti: 

8.3.1. rīkojums par izglītojamo grupas nosūtīšanu uz uzņēmumu veikt praktisko darbu 

uzdevumus; 

8.3.2. sagatavoti praktisko nodarbību apraksti; 

8.3.3. instrukcija par drošību praktisko nodarbību laikā; 

8.3.4. izglītojamā atskaite par praktisko uzdevumu izpildi. 
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9. Mācību ekskursijas  

9.1. Grupas audzinātājs, mācību priekšmeta/moduļa vai prakses pedagogs iesniedz 

rakstisku pieteikumu direktoram, kas saskaņots ar direktora vietnieku izglītības 

kvalitātes, organizācijas un attīstības jomā un stundu plānotāju.  

9.2. Pirms došanās ekskursijā atbildīgais pedagogs  informē izglītojamos par drošības 

noteikumiem, ko izglītojamie apliecina ar parakstu. 

9.3. Pēc atgriešanās no mācību ekskursijas, mācību priekšmeta/moduļa pedagogs noteiktajā 

kārtībā un termiņā, iesniedz  mācību daļā atskaiti par ekskursiju . 

  

V Izglītojamo apbalvojumi 

10. Izglītojamo apbalvojumi 

10.1. Par labām un teicamām sekmēm, aktīvu dalību interešu izglītības, sporta kolektīvos, kā 

arī sabiedriskajā darbā izglītojamajiem var: 

10.1.1. izteikt pateicību; 

10.1.2. izsniegt balvas; 

10.1.3. izsniegt Atzinības rakstu; 

10.1.4. ierakstīt abiturientu tehnikuma Goda grāmatā; 

10.1.5. izteikt pateicību abiturientam par apzinīgu mācību darbu; 

10.1.6. izteikt pateicību abiturientam par sabiedrisko aktivitāti un sasniegumiem sportā; 

10.2. Goda grāmatā, pamatojoties uz grupas audzinātāja rakstisku ieteikumu un komisijas 

lēmumu, tiek ierakstīti  tehnikuma abiturientu vārdi: 

10.2.1. kuru vērtējumi izglītības dokumenta sekmju izrakstā nav zemāki par 7 ballēm 

(izņēmuma  gadījumā var lemt par abiturientu, kuram izglītības dokumenta sekmju 

izrakstā ir viens vērtējums 6 balles); 

10.2.2.  iegūtie vērtējumi vispārizglītojošos mācību priekšmetu centralizētajos eksāmenos ir 

ne zemāki par 40% (izņēmuma gadījumā var lemt par abiturientu, kurš ieguvis 

vērtējumu, kas nav zemāks par 30%); 

10.2.3. kuru uzvedība ir laba un priekšzīmīga, nav iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, 

par ko izdots direktora rīkojums; 

10.2.4. kuri piedalījušies valsts un starptautiska mēroga konkursos. 

10.3. Pateicība par apzinīgu mācību darbu, pamatojoties uz grupas audzinātāja rakstisku 

ieteikumu un komisijas lēmumu, tiek izteikta tiem abiturientiem, kuru vidējais 

vērtējums izglītības dokumenta sekmju izrakstā ir virs 6 ballēm, nav vērtējumu, kas ir 

zemāki par 5 ballēm un uzvedība ir laba vai priekšzīmīga. 

10.4. Par izglītojamo ierakstīšanu Goda grāmatā un pateicību izteikšanu par apzinīgu mācību 

darbu, sabiedrisko aktivitāti un dalību sportā lemj komisija šādā sastāvā: 

10.4.1. direktora vietnieks izglītības kvalitātes, organizācijas un attīstības jomā – komisijas 

priekšsēdētājs; 

10.4.2. direktora vietnieks sporta, kultūrizglītības un audzināšanas jomā; 

10.4.3. dienesta viesnīcas audzinātāju metodiskās komisijas vadītājs; 

10.4.4. izlaiduma kursa grupu audzinātāji. 

10.5. Ierosināt izteikt pateicību, apbalvot ar balvām, izsniegt Atzinības rakstu drīkst: 

10.5.1. grupas aktīvs; 

10.5.2. grupas audzinātājs; 

10.5.3. direktora vietnieki; 

10.5.4. direktors; 

10.5.5. citi tehnikuma darbinieki. 

10.6. Par izglītojamā pamudinājumu, apbalvojumu un izteikto atzinību tiek informēti vecāki, 

darbinieki un tehnikuma izglītojamie. 

 

VI Izglītojamo pārcelšana nākamajā kursā, atskaitīšana, brīvie un individuālie apmeklējumi, 

akadēmiskie atvaļinājumi, mācību priekšmetu pielīdzināšana 
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11. Izglītojamo pārcelšana nākamajā kursā 
11.1. Jautājumu par izglītojamo pārcelšanu nākamajā kursā izskata skolas Pedagoģiskā 

padome. 

12. Izglītojamo atskaitīšana    

12.1. Pedagoģiskā padome lemj par izglītojamo atskaitīšanu no tehnikuma, ja izglītojamam 

nav mācību sasniegumu vērtējuma kādā no mācību priekšmetiem/moduļiem vai praksē 

un nav nokārtots Pedagoģiskās padomes sēdē noteiktais pārbaudījums. 

12.2. Izglītojamos drīkst atskaitīt:    

12.2.1. pamatojoties uz grupas audzinātāja iesniegumu: 

12.2.1.1. ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības tehnikumā 

vai neattaisnoti kavējis mācību procesu vismaz 10 (desmit) darba dienas 

pēc kārtas; 

12.2.1.2. ja izglītojamajam nav galīgā vērtējuma kādā mācību priekšmetā/modulī; 

12.2.2. slimības dēļ, pamatojoties uz primārās veselības aprūpes ārsta slēdzienu; 

12.2.3. pamatojoties uz vecāku vai pilngadīga izglītojamā iesniegumu: 

12.2.3.1. pārejot mācīties uz citu izglītības iestādi; 

12.2.3.2. mainot dzīves vietu; 

12.2.3.3. ģimenes apstākļu dēļ; 

12.2.3.4. citu apstākļu dēļ. 

12.3. Izglītojamam ir tiesības apstrīdēt  pieņemto lēmumu Izglītības un zinātnes ministrijā 

viena mēneša laikā no lēmuma    saņemšanas brīža. 

13. Individuālais apmeklējums izglītojamiem 

13.1. Pamatojoties uz izglītojamo vecāku iesnieguma, ārstu komisijas atzinumu vai citu 

dokumentu pamata, izglītojamam ir atļauts mācību gadā 20 nedēļas apgūt mācību 

programmu pēc individuālā mācību plāna. 

13.2. Jautājumu par izglītojamā iespējām apgūt daļu no profesionālās izglītības programmas 

pēc individuālā mācību plāna apstiprina tehnikuma direktors. 

14. Akadēmiskais atvaļinājums 
14.1. Akadēmisko atvaļinājumu piešķir: 

14.1.1. pamatojoties uz izziņu, kuru, ilgstoši slimojošam izglītojamam, izsniedzis primārās 

aprūpes ārsts; 

14.1.2. bērna mātei, pamatojoties uz bērna dzimšanas apliecību. 

14.1.3.  
15. Mācību priekšmetu pielīdzināšana 

15.1. Ja izglītojamais uzrāda izglītības dokumentu par iepriekš iegūtu izglītību, tad ar 

direktora rīkojumu nozīmēta komisija par mācību priekšmetu pielīdzināšanu var 

ieskaitīt citā izglītības iestādē vai programmā apgūtus mācību priekšmetus, kas atbilst 

programmai, kurā izglītojamais mācās. 

 

VII  Mācību plānošana, koda piešķiršana apmācības grupām, elektroniskā saziņas vide 

16. Mācību norises plānošana  
16.1. Mācību nodarbības plāno atbilstoši izglītības programmas īstenošanas plānam un 

pedagogu tarifikācijai, ņemot vērā Profesijas standartā izvirzītās prasības. 

16.2. Mācību nodarbības plāno: 

16.2.1. nedēļas darba dienās; 

16.2.2. atsevišķos apmācības veidos un profesijās nodarbības var plānot arī brīvdienās vai 

brīvlaikā, izglītojamiem paredzot brīvas dienas vai brīvlaiku citā laikā. 

 

18. Kodu piešķiršana apmācības grupām 

18.1. Apmācības grupu kods (nosaukums) sastāv no latīņu burtiem un cipariem, kods tiek 

veidots pēc sekojoša principa: 

18.1.1. pirmais lielais burts – nozare;  
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18.1.2. otrais lielais burts – kvalifikācija; 

18.1.3. ja apmācība notiek neklātienē, tad tiek pievienots mazais burts „n” - neklātiene; 

18.1.4. ja apmācības notiek tālākizglītības programmā, tad tiek pievienots mazais burts “t” - 

tālākizglītība; 

18.1.5. ja izglītības programma ir paredzēta izglītojamiem ar iepriekš iegūtu vidējo 

izglītību, tad tiek pievienots mazais burts „v” -  vidusskola;  

18.1.6. iestāšanās gada divi pēdējie cipari;  

18.1.7. izglītības programmās ar īsu apmācības periodu, līdz 1,5 gadiem, tiek pievienots 

iestāšanās mēneša cipars; 

18.1.8. ja profesijai ir vairākas paralēlās grupas, tad koda beigās tiek pievienots mazais 

burts, kas apzīmē grupu; 

18.1.9. piemēram: LAnv19-9a 

L nozare Lauksaimniecība 

A kvalifikācija Augkopības tehniķis 

n neklātiene  

v vidusskola  

19 iestāšanās gads  2019 

9 iestāšanās mēnesis septembri (9) 

a grupa  

18.2. Grupas kods ir nemainīgs visus mācību gadus.  

19. Elektroniskās saziņas izmantošana 

19.1. Savstarpējā saziņā tehnikuma administrācija, pedagogi un izglītojamie izmanto 

vienotu izglītības iestādes e-pastu info@vtdt.edu.lv  

19.2. Elektroniskā pasta adrese pedagogam un darbiniekiem tiek izveidota no vārda un 

uzvārda. Pedagoga e-pasts tiek uzturēts, kamēr viņš strādā tehnikumā . 

19.3. Informāciju, kas nepieciešama pedagogu un darbinieku elektroniskā pasta adreses 

izveidošanai apkopo lietvedis un iesniedz informācijas tīklu pārzinim. 

19.4. Darbiniekiem un pedagogiem tiek veidotas e-pasta adrešu grupas (administrācija, 

skolotāji, audzinātāji u.c.). 

19.5. Elektroniskā pasta adrese izglītojamam tiek izveidota no izglītojamā grupas koda, 

vārda pirmā burta un uzvārda. E-pasts tiek uzturēts, kamēr izglītojamais mācās 

tehnikumā . 

19.6. Informāciju, kas nepieciešama izglītojamo elektroniskā pasta adrešu izveidošanai 

apkopo lietvedis un iesniedz informācijas tīklu pārzinim. 

19.7. Izglītojamam, mainot apmācības grupu, atbilstoši tiek mainīta arī e-pasta adrese.  

19.8. Katrai apmācības grupai tiek izveidota grupas e-pasta adrese, kas sastāv no  grupas 

koda. E-pasts grupai tiek uzturēts līdz apmācības laika beigām. 

20. Elektroniskās vides izmantošana 

20.1. Katram darbiniekam un izglītojamam tiek izveidots personīgais datora lietotāja konts 

izglītības iestādes domēnā (atbilst e-pasta lietotāja vārdam),  

20.2. Mācību nodrošināšanai izglītības iestādē izmanto e-mācību vidi. Piekļuve e-mācību 

videi  notiek izmantojot domēna lietotāja autorizācijas datus. 

 

 Direktors   ( personīgais paraksts )                                              A. Sņegovičs 
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