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izglītojamo uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā; 

2.2. administrators – izglītības iestādes darbinieks, kuram sistēmas pārzinis piešķīris sistēmas 

lietotāja tiesības un kurš veic informācijas par izglītojamo reģistrēšanu sistēmā; 

2.3. izglītojamā likumiskais pārstāvis – izglītojamā vecāki vai persona, kas realizē bērna 

aizgādību. 

3. Izglītojamā uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā izglītības iestādē organizē 

saskaņā ar šajā kārtībā noteiktajiem nosacījumiem: 

3.1. izglītojamiem kārto kombinēto iestājpārbaudījumu; 

3.2. tiek izveidota komisija, kura sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu, kā arī 

nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību; 

3.3. ar direktora rīkojumu tiek izsludināts pieteikšanās termiņš iestājpārbaudījumiem un 

izziņota to norises vieta un vērtēšanas kārtība; 

3.4. iestājpārbaudījumu rezultāti tiek fiksēti protokolā. Protokolu paraksta visi 

iestājpārbaudījumu komisijas locekļi; 

3.5. izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai tā likumiskie pārstāvji tiek informēti piecu 

darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises par iestājpārbaudījuma rezultātiem. 

4. Uzņemot izglītojamo vispārējās vidējās izglītības programmā, tiek ievērots nosacījums, ka 

izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir ne mazāks par 18 vai kopējais izglītojamo skaits 

10. – 12. klasēs ir ne mazāks kā 48. 

5. Ja izglītības iestāde atsakās uzņemt izglītojamo vispārējās vidējās izglītības pakāpē, izglītības 

iestādes direktors rakstiski informē iesnieguma par uzņemšanu iesniedzēju par izglītojamā 

uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem. 

 

II. Izglītojamā uzņemšana izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpē vispārējā vidējās 

izglītības programmā 
 

6. Ja izglītojamais vēlas turpināt mācības izglītības iestādē, pārnākot no citas izglītības iestādes, 

vecāki, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz 

iesniegumu izglītības iestādes direktoram, iesniegumā papildus norādot izglītības iestādi, no 

kuras izglītojamais izstājas. 

7. Ar direktora rīkojumu izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē atbilstošā klasē kārtojot 

iestājpārbaudījumus pēc kā ir saņemts iestājpārbaudījumu komisijas ieteikums uzņemt izglītības 

iestādes vidējās izglītības pakāpē atbilstošajā klasē. 

8. Ja izglītojamais pārnāk mācīties vidējās izglītības pakāpē no citas izglītības iestādes, izglītības 

iestāde triju darba dienu laikā rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši 
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normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) informē iepriekšējo izglītības 

iestādi par izglītojamā uzņemšanu, norādot uzņemšanas datumu. 

9. Ja izglītojamais, kas iepriekš mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī un tiek 

pieteikts mācībām izglītības iestādē mācību turpināšanai vidējās izglītības pakāpē, izglītības 

iestāde: 

9.1. pieprasa no izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, vai izglītojamā, kurš 

sasniedzis pilngadību, dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu 

un mācību sasniegumu vērtējumu; 

9.2. vērtē iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, pieaicinot izglītojamo 

un viņa vecākus vai tā likumisko pārstāvi, vai izglītojamo, kurš sasniedzis pilngadību; 

9.3. ar direktora rīkojumu izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē atbilstošā klasē 

kārtojot iestājpārbaudījumu pēc kā ir saņemts iestājpārbaudījuma komisijas ieteikums uzņemt 

izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpē atbilstošajā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā 

mācību satura pēctecību. 

10. Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir pieteikts 

uzņemšanai izglītības iestādē, izglītības iestāde: 

10.1. pieprasa no izglītojamā vecākiem, likumiskā pārstāvja vai pilngadību sasniegušā 

izglītojamā dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību 

sasniegumu vērtējumu; 

10.2. ar direktora rīkojumu izveido izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas komisiju triju 

pedagogu sastāvā, lai novērtētu izglītojamā valodas prasmes, apgūto mācību saturu un 

mācību sasniegumus; 

10.3. vērtē iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, pieaicinot izglītojamo 

un viņa vecākus, likumisko pārstāvi vai izglītojamo, kurš sasniedzis pilngadību; 

10.4. ar direktora rīkojumu izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē atbilstošā klasē, 

kārtojot iestājpārbaudījumu, pēc kā ir saņemts iestājpārbaudījuma komisijas ieteikums 

uzņemt izglītojamo izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpē atbilstošajā klasē, ievērojot 

iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību. 

 

III. Iestājpārbaudījumu komisija 

11. Klašu komplektēšanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē ar izglītības iestādes direktora 

rīkojumu tiek izveidota pastāvīga iestājpārbaudījumu komisija. 

12. Iestājpārbaudījumu komisiju veido: 

 12.1. izglītības iestādes direktors; 

12.2. metodisko komisiju vadītāji vai to deleģēti pārstāvji; 

12.3. direktora vietnieks (izglītības jomā); 
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12.4. direktora vietnieks (audzināšanas jomā); 

12.5. izglītības iestādes tekošā mācību gada devīto klašu audzinātāji, vai to deleģēti pārstāvji; 

12.6. klases audzinātājs, kuru izglītības iestāde ir norīkojusi pildīt klases audzinātāja 

pienākumus 10. – 12. klasē. 

13. Iestājpārbaudījumu komisijas sastāvs pēc nepieciešamības tiek aktualizēts, par to izdodot 

direktora rīkojumu. 

14. Iestājpārbaudījumu komisijas pienākumi: 

14.1. izglītības iestādes iekšējā normatīvā akta veidā sagatavo un aktualizē 

iestājpārbaudījumu programmu un saturu, kā arī nosaka iestājpārbaudījumu vērtēšanas 

kritērijus un kārtību; 

14.2. ar direktora rīkojumu izsludina pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un izziņo to 

norises vietu un vērtēšanas kārtību; 

14.3. fiksē iestājpārbaudījumu rezultātus protokolā, kuru paraksta visi komisijas locekļi; 

14.4. piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas informē izglītojamo, kurš 

sasniedzis pilngadību, vai tā likumiskos pārstāvjus par iestājpārbaudījumu rezultātiem, 

norādot: 

14.4.1. ieteikt uzņemšanai izglītības iestādes vidusskolas pakāpes attiecīgajā klasē; 

14.4.2. atteikt uzņemt izglītības iestādes vidusskolas pakāpē attiecīgajā klasē, norādot 

iemeslus. 

14.5. organizē un īsteno iestājpārbaudījumus, ja izglītojamais vēlas turpināt mācības 

izglītības iestādē, pārnākot no citas izglītības iestādes; 

14.6. organizē un īsteno iestājpārbaudījumus, ja izglītojamais, kas iepriekš mācījies Latvijā, 

atgriežas no mācībām citā valstī un tiek pieteikts mācībām izglītības iestādē mācību 

turpināšanai vidējās izglītības pakāpē; 

14.7. organizē un īsteno iestājpārbaudījumus, ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav 

ieguvis izglītību Latvijā, ir pieteikts uzņemšanai izglītības iestādē; 

14.8. iepazīties un izvērtēt dokumentus, to atbilstību izglītojamā uzņemšanai vispārējā 

vidējās izglītības pakāpē vispārējā vidējās izglītības programmā, kurus iesniedzis 

izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vecāks vai tā likumiskais pārstāvis. 

15. Ja iestājpārbaudījumu komisija organizē iestājpārbaudījumu izglītojamam 14.5., 14.6., 14.7. 

apakšpunktos minētajos gadījumos, iestājpārbaudījumu saturs tiek veidots individuāli, ņemot 

vērā izglītojamā iepriekš apgūto vidējās izglītības pakāpes izglītības programmas daļu un 

apjomu, atbilstoši mācību klasei uz kuru izglītojamais pretendē uzņemšanai vispārējās vidējās 

izglītības programmā. 
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IV. Iestājpārbaudījumi uzņemšanai vidusskolas pakāpē vispārējā vidējā izglītības 

programmā 

16. Iestājpārbaudījums uzņemšanai izglītības iestādes vidusskolas pakāpē vispārējā vidējās 

izglītības programmā ir kombinēts, kurā ir ietverti uzdevumi, kas atbilst valsts pamatizglītības 

standartā un mācību priekšmetu standartos noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību 

priekšmetos Matemātika, Latviešu valoda un pirmā svešvaloda (Angļu valoda vai Vācu valoda). 

17. Izskatot jautājumu par izglītojamā uzņemšanu vidusskolas pakāpē vispārējās vidējās 

izglītības programmā tiek ņemts vērā: 

17.1. kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti 50% apjomā; 

17.2. vidējais sekmju līmenis apgūstot pamatizglītības programmā ietvertos mācību priekšmetus 

pamatizglītības pakāpē 50% apjomā. 

18. Ja izglītojamais pretendē uz uzņemšanu izglītības iestādē vidusskolas pakāpē pārnākot no 

citas izglītības iestādes mācību turpināšanai izglītības iestādes 11. vai 12. klasē, 

iestājpārbaudījuma komisijai izskatot jautājumu par izglītojamā uzņemšanu kādā no vidējās 

izglītības pakāpes klasēm, šo noteikumu 17.2. punktā ietverto nosacījumu vietā, tiek ņemts vērā 

izglītojamā vidējais sekmības līmenis mācību priekšmetos vidusskolas pakāpē.  

19. Izskatot jautājumu par izglītojamā uzņemšanu vidusskolas pakāpē vispārējās vidējās 

izglītības programmā papildus tiek ņemts vērā: 

19.1. iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, ja tādi ir bijuši, iepriekšējā izglītības pakāpē; 

19.2. mācību procesa kavējumi, to apjoms un iemesls. 

20. Ja ir radusies nepieciešamība precizēt informāciju saistībā ar izglītojamā, kurš sasniedzis 

pilngadību, vacāku vai tā likumisko pārstāvju iesniegtajiem dokumentiem par iepriekšējās 

izglītības ieguvi, kā arī, saistībā ar izglītojamā sniegtajām atbildēm iestājpārbaudījumā, 

iestājpārbaudījuma komisija izglītojamo vai tā likumisko pārstāvi var aicināt uz individuālu 

interviju informācijas precizēšanai.   

 

V. Noslēguma jautājumi 

19. “Kārtība, kādā  izglītojamie tiek uzņemti Ulbrokas vidusskolas vidējās pakāpes vispārējās 

vidējās izglītības programmā, pārcelti nākamajā klasē un atskaitīti no tās” izskatīta skolas 

vadības sēdē 2018. gada 21. maijā, protokola Nr. 19. 

20. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.  
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