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Kārtība par izglītojamo uzņemšanu un izstāšanos no vidusskolas 
 
 

Izdota saskaņā ar  
Izglītības likuma 1.nodaļas 4.pantu, 
Elektronisko dokumentu likumu un 

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.591 
‘’Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 

izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas 
izglītības grupās un atskatīti no tām, 
kā arī pārcelti uz nākamo klasi’’, un  

Ministru kabineta 2005. gada 18.oktobra noteikumi Nr.779  
‘’Noteikumi par vispārējās izglītības 

iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai 
nepieciešamo obligāto dokumentāciju’’ 4.pantu. 

 

1. Dokumentu iesniegšana. 
 

1.1. Iestājoties Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā, izglītojamā viens no 
vecākiem, aizbildņi vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz šādus 
dokumentus: 
1.1.1. Direktorei adresētu iesniegumu, pēc formas (var nosūtīt arī elektroniski, 

parakstot ar drošu elektronisku parakstu), kurā norāda: 
 vecāku vārdu un uzvārdu; 
 izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu; 
 izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi; 
 klasi, kurā skolēns vēlas iestāties; 



 izvēlētos izglītības programmu  10.-12. klašu skolēni izvēlas mācību 
priekšmetus attiecīgajā programmā; 

 kā saziņas veidu ar izglītības iestādi, norāda elektroniskā pasta 
adresi (ja ir); 

 savu piekrišanu vai noliegumu par to, ka viņa bērna vai aizbilstamā 
dati tiek publiskoti (vārds, uzvārds, klase, foto, video u.c.) situācijās, 
kuras saistītas ar skolas darbību. 

1.1.2. Iesniegumam pievieno: 
 aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu 

direktoram; 
 2.- 12. klašu izglītojamajiem iepriekš iegūto izglītību apliecinoša 

dokumenta (liecības) kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram; 
 10.klases izglītojamajiem apliecību par vispārējo pamatizglītību un 

sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram; 
 uzsākot 1.klasi, iesniedz izziņas kopiju par pirmskolas iestādes 

beigšanu un bērna sasniegumu mācību jomās vērtējuma kopiju; 
 bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir 

pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta 
medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).  
 

2. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti. 
2.1. Pieņemot iesniegumu par skolēna uzņemšanu skolā, skolas direktoram vai viņa 

pilnvarotai personai informēt skolēnu vecākus un skolēnus par iespēju iepazīties 
VIIS sistēmā ar skolas dokumentāciju: 
2.1.1. reģistrācijas apliecību; 
2.1.2. akreditācijas lapu; 
2.1.3. nolikumu; 
2.1.4. iekšējās kārtības noteikumiem; 
2.1.5. licencētajām izglītības programmām; 
2.1.6. izglītības programmas akreditācijas lapām. 

 
3. Lietvedības kompetence. 

3.1. Izglītojamā uzņemšanu skolā noformēt ar rīkojumu, norādot klasi, izvēlētās 
izglītības programmas klasifikācijas kodu un tās nosaukumu. Veikt atbilstošu 
ierakstu skolēnu reģistrācijas alfabētiskajā grāmatā un e-klasē, kā arī sniegt šo 
informāciju VIIS sistēmas atbildīgajam lietotājam, lai tas izdarītu izmaiņas skolēnu 
elektroniskajā reģistrā. 

3.2. Par personas lietu iekārtošanu: 
3.2.1. Pēc uzņemšanas skolā lietvedības sekretāre iesniegumā rakstīto 

informāciju par skolēnu ievada e-klasē, kur tiek izglītojamajam izveidota 
izglītojamā personas lieta (izglītojamajam personas lietai numurs tiek 
piešķirts pēc kārtas numura skolēnu reģistrācijas alfabētiskajā grāmatā) pēc 
tam personas lietu izprintē no e-klases. Ja skolēns pārnācis mācīties no citas 
skolas, informācija par viņu arī tiek ievadīta e-klasē un netiek printēta, jo 
tiek turpināta no iepriekšējās mācību iestādes saņemtā. Papīra formāta 



personas lieta tiek uzglabāta skolas lietvedībā līdz mācību beigām, pēc tam 
tā tiek nodota skolas arhīvā vai nosūtīta uz jauno mācību iestādi. 

3.3. Par izglītojamo personu lietu iekārtošanu un glabāšanu atbildīga lietvedības 
sekretāre. 

4. Izglītības iestādes maiņa. 
4.1. Skolēnam obligātajā izglītības vecumā pārejot uz citu mācību iestādi Latvijā: 

4.1.1. Skolēns lietvedei iesniedz skolas bibliotekāres parakstītu izziņu par saistību 
izpildi ar skolas bibliotēku; 

4.1.2. Izglītības iestādei, uz kuru izglītojamais pāriet mācīties, triju darbadienu 
laikā rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) informē 
Grobiņas vidusskolu par izglītojamā uzņemšanu un norāda uzņemšanas 
datumu; 

4.1.3. Pēc 4.1.1. un 4.1.2. punktos minēto dokumentu saņemšanas un 
saskaņošanas ar skolas direktori, lietvede 10 darbadienu laikā nosūta 
jaunajai mācību iestādei skolēna personas lietu un medicīnas dokumentus, 
pievienojot, ar skolas zīmogu un direktora parakstu apstiprinātu attiecīgā 
semestra liecību vai sekmju izrakstu (ja skolēns maina skolu mācību gada 
laikā), kurš izprintēts no e-klases; 

4.1.4. Skolēna atskaitīšanu no skolas noformē ar direktora rīkojumu, kurā norādīts 
izstāšanās iemesls un jaunā mācību iestāde, kurā skolēns turpinās mācības; 

4.1.5. Lietvedei, skolēna izstāšanās datumā, veikt attiecīgās izmaiņas skolēnu 
reģistrācijas alfabētiskajā grāmatā un e-klasē; 

4.1.6. Iestājoties 10.-12. klasēs mācību gada laikā, ar skolēnu un attiecīgo mācību 
priekšmetu pedagogiem vienojas par termiņiem, kuros tiks apgūti tie 
mācību priekšmeti, kuri iepriekšējās mācību iestādes programmā nav bijuši 
iekļauti; 

4.2. Ja skolēns, kurš iepriekš ir mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī un 
tiek pieteikts izglītības iestādē mācību turpināšanai, izglītības iestāde: 
4.2.1. pieņem iesniegumu pēc 1.1.1. punktā minētās kārtības; 
4.2.2. vērtē iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, 

pieaicinot izglītojamo un viņa vecākus/bērna likumīgos pārstāvjus, vai 
izglītojamo, kurš sasniedzis pilngadību; 

4.2.3. uzņemt izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot 
iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību; 

4.2.4. ar direktora rīkojumu nosaka viena mācību gada laikā īstenojamos valsts 
finansētos atbalsta pasākumus obligātās pamatizglītības ieguvei – latviešu 
valodas prasmes pilnveidei un mācību priekšmetu ‘’ Latviešu valoda’’ vai 
‘’Literatūra’’, vai ‘’Latviešu valoda un literatūra’’, ‘’Sociālās zinības’’, 
‘’Latvijas vēsture’’, kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras 
Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā. 

4.3. Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir pieteikts 
uzņemšanai izglītības iestādē, izglītības iestāde: 
4.3.1. pieprasa no izglītojamā vecākiem/bērna likumīgajiem pārstāvjiem vai 

pilngadību sasniegušā izglītojamā dokumentus (ja tādi ir) , kas raksturo un 



apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu 
vērtējumu; 

4.3.2. ar direktora rīkojumu izveido izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas 
komisiju triju pedagogu sastāvā, lai novērtētu izglītojamā valodas prasmes, 
apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus; 

4.3.3. vērtē iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, 
pieaicinot izglītojamo vecākus/bērna likumīgos pārstāvjus vai izglītojamo, 
kurš sasniedzis pilngadību; 

4.3.4. uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot 
iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību; 

4.3.5.   ar direktora rīkojumu nosaka viena līdz triju mācību gadu laikā īstenojamos 
valsts finansētos atbalsta pasākumus obligātās pamatizglītības ieguvei – latviešu 
valodas prasmes pilnveidei un mācību priekšmetu ‘’Latviešu valoda’’ vai 
‘’Literatūra’’, vai ‘’Latviešu valoda un literatūra’’, ‘’Sociālās zinības’’, ‘’Latvijas 
vēsture’’, kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā 
iepriekš apgūtajā izglītības programmā. 

 

     Šī kārtība sastāv no 4 nodaļām un ir sagatavota uz 4 lappusēm. 

 

 

Direktore                                                                                                                 L.Urbāne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


