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KĀRTĪBA SKOLĒNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 10. KLASĒ  

Ādažu novadā 

26.01.2016.   Nr. 1- 28/ 53 
Izdota saskaņā MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 591  

„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs  

un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām,  

kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība skolēnu reģistrēšanai un uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē 

(turpmāk – Kārtība) nosaka skolēnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai 

Ādažu vidusskolas (turpmāk – vidusskola) vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē. 

2. Noteikumi attiecas uz skolēniem un skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), kuri 

vēlas reģistrēt skolēnu vidusskolas 10. klasē. 

3. Pieteikšanās skolēnu uzņemšanai vidusskolas 10. klasē tiek uzsākta maija pirmajā darba dienā.  

3. Piesakoties uzņemšanai vidusskolas 10. klasē, viens no vecākiem vai pilngadīgs skolēns  iesniedz 

vidusskolas direktoram adresētu iesniegumu (pielikumā). Iesnieguma veidlapa ir pieejama 

vidusskolas mājaslapā www.adazuvidusskola.lv. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu 

iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi vidusskola@adazi.tl.lv . 

4. Iesniegumā norāda:  

4.1. skolēna vārdu, uzvārdu un personas kodu;  

4.2. dzīvesvietas adresi;  

4.3. izvēlētās vispārējās vidējās izglītības programmas variantu;  

4.4. izvēlētās svešvalodas;  

4.5. ērtāko saziņas veidu, iekļaujot e-pasta adresi, uz kuru vidusskola var nosūtīt paziņojumu 

par skolēna uzņemšanu vidusskolā. 

5. Saņemto iesniegumu kārtībā, vidusskola veido pretendentu sarakstu.  

6. Šajā kārtībā noteiktie mēneši un datumi attiecas uz katru kārtējo gadu. 

 

II. Skolēnu uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē   

7. Skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē  tiek organizēti 

iestājpārbaudījumi.  

8. Vidusskolas direktors izdod rīkojumu par iestājpārbaudījumu datumu un laiku un uzņemšanas 

komisijas sastāvu.   

9. Iestājpārbaudījumu kārto skolēni, kuri iesnieguši šādus dokumentus:   

     6.1. iesniegumu;       

6.2. apliecības par pamatizglītību kopiju, sekmju izraksta kopiju un pamatizglītības sertifikāta (ja 

tāds ir saņemts) kopiju, uzrādot oriģinālu. 
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10. Organizējot skolēnu uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē, vidusskolai 

ir tiesības:   

10.1. bez iestājpārbaudījumiem uzņemt skolēnus, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums 

apliecībā par pamatizglītību mācību gada noslēgumā ir 7 balles un augstāks un sekmju 

izrakstā mācību sasniegumu vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm;  

10.2. nepieņemt dokumentus no skolēniem, kuriem sekmju izrakstā apliecībā par pamatizglītību 

mācību sasniegumi kādā no mācību priekšmetiem novērtēti nepietiekamā līmenī vai 

pamatizglītības sertifikātā (ja tāds ir saņemts) mācību sasniegumi novērtēti zemāk par 60%;  

10.3. nepieņemt dokumentus no skolēniem, kas ieguvuši pamatizglītību vidusskolā, ja viņi ir 

sodīti par vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem. 

11. Iestājpārbaudījumi ir kombinēta pamatizglītības mācību satura pārbaudes tests un pārspriedums 

par skolēna vecumam atbilstošām tēmām.  

12. Iestājpārbaudījumus vērtē ar direktora rīkojumu apstiprināta vērtēšanas komisija. Vērtējums tiek 

izteikts 10 ballu skalā.   

13. Vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē  skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā, 

pamatojoties uz iestājpārbaudījumu  rezultātiem, mācību sasniegumu vidējo vērtējumu valsts 

pārbaudījumos (eksāmenos) un mācību sasniegumu vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos 

mācību gada noslēgumā apliecībā par pamatizglītību. Vienā klasē var uzņemt līdz 30 skolēniem.    

14. Vienādu rezultātu gadījumā tiek ņemts vērā mācību sasniegumu vērtējums mācību gada 

noslēgumā tādos mācību priekšmetos kā matemātikā, angļu valodā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā.    

15. Uzņemšanas komisija var pieņemt lēmumu sarakstā iekļaut skolēnus - kandidātus uzņemšanai 

10. klasē. Kandidāti var pretendēt uz uzņemšanu 10. klasē, ja kāds no uzņemtajiem skolēniem:  

   15.1. neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus;  

   15.2. izstājas no vidusskolas.  

16. Uzņemšanas komisija lēmumu par skolēna uzņemšanu vidusskolā pieņem piecu darba dienu 

laikā pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas.  

17. Vidusskola sniedz vecākiem informāciju par skolēna uzņemšanu 10. klasē, nosūtot izziņu uz 

iesniegumā norādīto pasta adresi vai e-pasta adresi līdz 22.jūnijam. 

18. Vidusskolas direktora lēmumu par skolēna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt vidusskolā, kā arī 

par izglītojamā uzņemšanu vai atteikumu uzņemt vidusskolā var apstrīdēt Ādažu novada domē 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 
 

III. Noslēguma jautājumi 

19. Kārtība skolēnu reģistrēšanai un uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē 

stājas spēkā nākamā dienā pēc tās izdošanas.  
 

 

 

 

Ādažu vidusskolas direktore:        D. Dumpe 


