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LATVIJAS REPUBLIKA 

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA 

OZOLNIEKU VIDUSSKOLA 

Reģ. Nr. 40900002422, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 

Tālrunis 63050688, mob.tālr.26668086, e-pasts ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv, www.ozolniekuvsk.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ozolnieku novada domes 

2021.gada 27.maija  lēmumu (prot. Nr.__, __.§) 

 

Iekšējie noteikumi 

 

Ozolnieku vidusskolas izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 

vispārējās vidējās izglītības programmā 

 
Izstrādāts saskaņā ar  

Vispārējās izglītības likuma 41. panta otro daļu un  

13.10.2015. MK noteikumiem Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek  

uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas  

izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. 

 

Nr. 1 - 4/26 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ozolnieku vidusskolā tiek uzņemti un atskaitīti 

izglītojamie Vispārējās vidējās izglītības programmā (kods 31016011).  

2. Uzņemšanai 10. klasē var rīkot iestājpārbaudījumu un pārrunas ar izglītojamo. 

 

II. Uzņemšanas kārtība 

3. 10. klasē bez iestājpārbaudījuma uzņem izglītojamos, kas saņēmuši apliecību par 

vispārējo pamatizglītību, ņemot vērā kritērijus: 

3.1. visos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem izglītojamais atbrīvots) 

pamatizglītības programmas mācību priekšmetos gada un eksāmenu vērtējums 

nav zemāks par 4 ballēm;* 

3.2. mācību priekšmetos, kuros izglītojamais kārtojis eksāmenu (matemātika, latviešu 

valoda, svešvaloda, Latvijas vēsture), gada un eksāmenā iegūtā vērtējumu summa 

nav mazāka par 44 ballēm. Ja izglītojamais no eksāmeniem bijis atbrīvots, tad 
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gada vērtējumu matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā un Latvijas vēsturē 

summa nav mazāka par 22 ballēm;** 

3.3. vidējais vērtējums sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību ir ne mazāks par 6,5 

ballēm; 

4. Gadījumā, ja izglītojamā vērtējumi neatbilst 3. punkta kritērijiem un/vai izglītojamais 

no obligātajiem valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības ieguvi ir bijis atbrīvots, skola 

rīko iestājpārbaudījumu un pārrunas. 

5. 11. un 12. klasē izglītojamie tiek uzņemti, ņemot vērā kritērijus: 

5.1. vidējais, semestra vai gada vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 4 

ballēm; 

5.2. iepriekšējā mācību periodā iegūtais vērtējums angļu valodā, latviešu valodā un 

matemātikā nav zemāks par 5 ballēm; 

5.3. izglītības programmas mācību priekšmetu nesakritība iespējama ne vairāk kā 3 

mācību priekšmetos; 

5.4. mācību priekšmetu nesakritības gadījumā, skola nosaka pārbaudījumu termiņus 

vērtējuma iegūšanai par iepriekšējo mācību periodu, bet ne ilgāk, kā līdz nākamā 

mācību gada sākumam. 

III. Dokumentu iesniegšana 

6. Nepieciešamie dokumenti: 

6.1. iesniegums (skolas noteikta forma) par izglītojamā uzņemšanu Vispārējās vidējās 

izglītības vispārizglītojošā virziena programmā; 

6.2. izglītojamā medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u); 

6.3. apliecība un sekmju izraksts par vispārējo pamatizglītību (uzrādīt),  

6.4. personu apliecinošs dokuments (uzrādīt).  

7. 10. klases pretendentu vecākiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem dokumenti 

jāiesniedz līdz skolas mājas lapā paziņotajam datumam. 

8. Ja šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti noteiktajā termiņā nav iesniegti, 

izglītojamo no pretendentu saraksta svītro un, saskaņā ar konkursa rezultātiem, viņa 

vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.  

 

IV. Uzņemšanas komisija 

9. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka uzņemšanas komisijas sastāvu. 

10. Uzņemšanas komisiju veido skolas administrācija un izglītības psihologs. 
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11. Uzņemšanas komisijas sēde tiek sasaukta jūnija pēdējā darba nedēļā, tā tiek 

protokolēta.  

12. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti pretendenta norādītajā e-pastā nākamajā darba 

dienā pēc uzņemšanas komisijas sēdes. 

13. Iestājpārbaudījums un/ vai pārrunas ar pretendentiem tiek organizētas jūlija pirmajā 

darba nedēļā. 

14. Izglītojamo uzņem ar direktora rīkojumu pēc visu dokumentu iesniegšanas.  

15. Skolas administrācijai ir tiesības slēgt vienošanos ar izglītojamo un viņa vecākiem 

vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem par individuālajiem nosacījumiem mācībām 

Ozolnieku vidusskolā.  

16. Atkārtoti pārkāpjot Ozolnieku vidusskolas nolikumu un iekšējos normatīvos aktus, 

tai skaitā iekšējās kārtības noteikumus, izglītojamais var tikt atskaitīts. 

V. Noslēguma jautājumi 

17. Grozījumus šajos noteikumos rosina un apspriež Pedagoģiskā padome, saskaņo 

direktors, apstiprina iestādes dibinātājs. 

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2020.gada 29.maija noteikumi “Ozolnieku 

vidusskolas izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība vispārējās vidējās 

izglītības programmā”. 

 

 

* 2021.gadā 3.1. punkts tiek piemērots šādā redakcijā: visos (izņemot mācību 

priekšmetus, no kuriem izglītojamais atbrīvots) pamatizglītības programmas mācību 

priekšmetos gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 

** 2021. gadā 3.2. punkts nav spēkā. 

 

 

Direktores p.i.:                                                                          D.Medjānova 

 


