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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022. gada  30.martā                                              Nr. 157 

                       (protokols Nr. 8,  47.§.) 

 

Par instrukcijas “Kārtība Valsts pārbaudes darbu organizēšanai, norisei un vienotai 

vērtēšanai pamatizglītības posmā Smiltenes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

Dome izskata Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja iesniegto priekšlikumu atzīt 

par spēku zaudējušu instrukciju “Kārtība Valsts pārbaudes darbu organizēšanai, norisei un 

vienotai vērtēšanai pamatizglītības posmā Smiltenes novadā”. 

ATR rezultātā Smiltenes novads ir paplašinājies un izglītības iestāžu, kas realizē 

pamatizglītības programmas, ir vairāk. Līdz ar to būtu jāiesaista vairāk pedagogu eksāmena 

novērošanā un labošanā, kas tādā gadījumā paredz izmaksas eksāmena novērotāju transporta 

un samaksas par eksāmena vērošanu un darbu labošanu segšanai. 

Ņemot vērā norādīto un to, ka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu 

Nr.1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība” 93. punkts nosaka, ka Valsts izglītības satura 

centra izstrādātos eksāmenus vērtē izglītības iestādes vadītāja norīkota eksāmena komisija 

saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem, savukārt 96. punkts nosaka, ka 

izglītojamo valsts pārbaudes darbus diagnosticējošā darba vērtētājs vai eksāmena komisija 

vērtē izglītības iestādes telpās. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41. 

panta 1.daļas 4.punktu, Smiltenes novada pašvaldības domes Kultūras, izglītības un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.3),  atklāti 

balsojot ar 12 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, 

Mārtiņš Vīgants, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – 1 (Otārs Putrālis), "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu instrukciju “Kārtība Valsts pārbaudes darbu organizēšanai, 

norisei un vienotai vērtēšanai pamatizglītības posmā Smiltenes novadā” (apstiprināta 

ar 2013. gada 28.februāra Smiltenes novada domes lēmumu Nr.4, 10.§.). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu “Grozījumi 2013.gada 28.februāra instrukcijā Nr.2 „Kārtība 

valsts pārbaudes darbu organizēšanai, norisei un vienotai vērtēšanai pamatizglītības 

posmā Smiltenes novadā” (Apstiprināts ar Smiltenes novada domes 29.03.2017. 

lēmumu (protokols Nr.4,6.§.)). 

3. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars 

Roslovs. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                      E.Avotiņš 
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