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Kārtība izglītojamo uzņemšanai 10.klasē 

 
Izdoti saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi 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.” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Noteikumi nosaka izglītības iestādes  izglītojamo  uzņemšanas kārtību, iesniedzamos 

dokumentus un citas darbības izglītojamā uzņemšanai izglītības iestādes īstenotajās 

izglītības programmās. 

 

2. Pirms izglītojamā  uzņemšanas izglītības iestādē izglītojamam vai likumiskajam 

pārstāvim ir tiesības iepazīties ar izglītības iestādi, tās vispārēju raksturojumu un 

šādiem galvenajiem dokumentiem par izglītības iestādes darbu: 

2.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;  

2.2. izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu;  

2.3. izglītības iestādes nolikumu; 

2.4. iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.5. citiem dokumentiem, kuriem nav noteikts ierobežotas pieejamības 

statuss. 

 

II. Izglītojamā  uzņemšana izglītības iestādē 

 
3. Ventspils 6. vidusskolas piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu šādās jomās: 

3.1. valsts aizsardzība un drošība; 

3.2. medijpratība un humanitārās zinības (klātienes programmā) 

3.3. medijpratība un humanitārās zinības (tālmācības programmā) 

 



4. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja vai 

pilngadīga izglītojamā  iesniegumu. Iesniegumu adresē izglītības iestādes vadītājam.  

 

5. Ierodoties klātienē izglītības iestādē,  tiek uzrādīts izglītojamam  un/vai  likumiskajam 

pārstāvim izdots derīgs personas apliecinošs dokumentu saskaņā ar Personu 

apliecinošu dokumentu likumu. 

 

6. Piesakoties Ventspils 6. vidusskolā, jāiesniedz pamatizglītības apliecības un sekmju 

izraksta kopija.  

 

7. Izglītojamos 10. klasē uzņem ar direktores rīkojumu izveidota komisija. 

 

8. 10. klasē konkursa kārtībā uzņem tos izglītojamos, kuriem labāki mācību rezultāti 

(vidējais vērtējums) un individuālo sarunu rezultāti. 

 

9. Ja izglītojamais, kurš piesakās tālmācības programmā, iepriekš daļēji ir apguvis 

vidusskolas kursu, pēc informācijas iesniegtajos dokumentos (liecība, personas lieta, 

sekmju izraksts, u.c.): 

9.1. tiek izveidots individuālo apgūstamo priekšmetu saraksts konkrētā klasē, kā 

arī ar direktora rīkojumu tiek noteikti priekšmeti, kas jāapgūst papildus par 

iepriekšējiem mācību gadiem; 

9.2. ja iepriekš ir kārtoti centralizētie eksāmeni par vispārējās vidējās izglītības 

kursu, jāiesniedz Valsts izglītības satura centra izsniegtā sertifikāta kopija, 

uzrādot oriģinālu; 

9.3. ja šajos mācību priekšmetos, kur kārtots centralizētais eksāmens, saņemts 

pietiekams vērtējums, tad šo vērtējumu ar direktora rīkojumu var pārskaitīt 

un izglītojamais konkrēto mācību priekšmetu var atkārtoti neapgūt; 

9.4. pārējos mācību priekšmetos tiek izvērtēts iepriekš apgūtā priekšmeta 

vērtējums un apjoms (stundu skaits). Saskaņā ar licencēto izglītības 

programmu var tikt pieņemts lēmums par pilnu vidusskolas kursa vai kursa 

daļas pārskaitīšanu; 

9.5. ja kāds no licencētajā skolas izglītības programmā iekļautajiem mācību 

priekšmetiem iepriekš nav apgūts vai apgūts nepietiekamā apjomā, 

izglītojamajam ar direktora rīkojumu tiek noteiktas papildus ieskaites, kas 

jānokārto noteiktā termiņā, vērtējumu ierakstot pārbaudījuma protokolā, ko 

paraksta 2 administrācijas pārstāvji un priekšmetu skolotājs; 

9.6. pēc iepriekš minētā individuālā apgūstamo priekšmetu saraksta tiek 

nodrošināta piekļuve visiem nepieciešamajiem kursiem Office vidē.  

 
 

10. Ar informāciju par skolu var iepazīties skolas mājas lapā https://6vsk.ventspils.lv/, vai 

jautāt  skolas kancelejā pie lietvedības sekretāres (tālrunis  63621586). 

 

 

 

Saskaņots Vadības komandas sanāksmē 2022. gada 12. janvārī 

 

Direktore         Z. Bite
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