
 

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

Smiltenes vidusskolas  

10.klasē 2018. / 2019. m.g. 

 
Uzņemšanas noteikumi  izdoti saskaņā ar  

Vispārējās izglītības likuma 41. un 42.pantu  
un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra  

noteikumiem Nr.591 „Noteikumi par kārtību,  
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs  

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

 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti  Smiltenes vidusskolas 

(turpmāk – vidusskola) 10.klasē. 
2. Izglītojamo uzņemšana vidusskolā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā  vidējo 

vērtējumu sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību, vērtējumus valsts pārbaudes 
darbos, beidzot 9.klasi, sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
skatēs u.c.,  neatkarīgi no viņu dzīves vietas.  

3. Izglītojamo uzņemšanu vidusskolā organizē Uzņemšanas komisija. 
4. Izglītojamie tiek uzņemti šādās izglītības programmās:  

4.1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 
  (kods 31011011, licence Nr. V- 8758, izsniegta 2016. gada 30.    augustā); 

4.2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienu 
programmā (kods 31013011, licence Nr. V-8759, izsniegta  2016. gada 30. 
augustā). 
 

 
II. Dokumentu pieņemšana konkursam 

 
5. Dokumentu pieņemšana notiek 2018. gada 18. un 19. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 

Dakteru ielā 27. 
6. Piesakoties konkursam, jāiesniedz šādi dokumenti: 

6.1. iesniegums (veidlapa skolā); 
6.2. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus; 
6.3. dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 
6.4. medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u). 
 
 

 
III. Prasības izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās 

 
7. Tiesības iestāties vidusskolas 10. klasē ir izglītojamajiem, kuri saņēmuši apliecību par 
vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstā nav vērtējumu, kas zemāki par 4 ballēm. 
 
 



 
 
IV. Uzņemšanas komisijas darbība 

 
8. Izglītojamo uzņemšanu visās izglītības programmās organizē Uzņemšanas komisija, 
kuru ar rīkojumu apstiprina skolas direktore. 
9. Uzņemšanas komisija izvērtē pretendentu mācību sasniegumus atbilstoši šajos 
noteikumos izvirzītajām prasībām. 
10. Uzņemšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiek paziņots ne vēlāk kā 
līdz 20.06.2018. Ar rezultātiem var iepazīties pie skolas lietvedes  skolas birojā Dakteru 
ielā 27. 
 

V. Izglītojamo uzņemšana vidusskolā 
 

11. Stājoties vidusskolas 10.klasē, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, 
viens no vecākiem vai izglītojamā likumiskais pārstāvis  iesniedz skolas direktorei 
adresētu iesniegumu, tajā norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izvēlēto 
izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi un izglītojamā 
dzīvesvietas adresi mācību laikā. 
12. Pieņemot dokumentus, izglītojamie un viņu vecāki/ izglītojamā likumiskais pārstāvis 
tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem: izglītības iestādes akreditācijas lapu; izglītības 
programmu licencēm; izglītības programmu akreditācijas lapām. 
13. Izglītojamo uzņem  Smiltenes vidusskolā ar direktores rīkojumu. 
14. Skolas lietvede pēc izglītojamā uzņemšanas vidusskolā ievada informāciju Valsts 
izglītības informācijas sistēmā. 
15. Uzņemšanas komisijai ir tiesības organizēt izglītojamo papildu uzņemšanu 10.klasē. 

 

VI. Izglītojamo uzņemšanas noteikumu un grozījumu pieņemšanas    kārtība 
 

16. Izglītojamo uzņemšanas noteikumi un grozījumi tiek saskaņoti Smiltenes novada 
Izglītības pārvaldē. 
 
 
 
 
 

 

 
 


