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Daugavpils 

 

Apstiprināts 

ar Daugavpils 13. vidusskolas direktora  

2022.gada 3.maija  rīkojumu Nr. 1.9/5. 

 

Daugavpils 13. vidusskolas  

izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasē 2022./2023.m.g. 

 

Izdoti saskaņā ar  

Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.punktu,, 41.pantu2.daļu; 

11.01.2022. MK noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie  

tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām,  

kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 2., 3. daļu;  

DPIP 21.04.2022. rīkojumu Nr.176-r “Par noteikumu izstrādi  

izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē.” 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 13.vidusskolas 

10.-12. klasē (turpmāk – Izglītības iestāde). 

1.2. 10.-12.kl. izglītojamie tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmā (programmas 

kods 31016011. 

 

2. Dokumentu iesniegšana 

 

2.1. Lai izglītojamo pieteiktu Izglītības iestādē, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai 

pilngadīgs izglītojamais iesniedz Izglītības iestādes kancelejā šādus dokumentus: 

2.1.1. Izglītības iestādes direktoram adresēts pieteikums (pielikums Nr.1); 

2.1.2. apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts apliecībai par vispārējo 

pamatizglītību un sertifikāts par latviešu valodas centralizēto eksāmenu, (turpmāk – 

CE) (ja tāds ir saņemts), pretendējot uz vietu 10.klasē un liecība, pretendējot uz vietu 

11. un 12.klasē. 

2.1.3. sekmju izraksts, ja dokumentus iesniedz mācību gada laikā. 

 

3. Uzņemšanas kritēriji 

 

3.1. 10.klasē: 

3.1.1. ja izglītojamais ir pabeidzis pamatizglītības programmu un: 

3.1.1.1. vidējais vērtējums VPD matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā veselās 

ballēs nav zemāks par 5 ballēm (ja izglītojamais ir atbrīvots no VPD kārtošanas, 

tiek ņemts vērtējums gadā attiecīgajos mācību priekšmetos); 
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3.1.2. ja izglītojamais ir pabeidzis mazākumtautības pamatizglītības programmu: 

3.1.2.1.vidējais vērtējums VPD matemātikā un  angļu valodā veselās ballēs nav zemāks 

par 5 ballēm (ja izglītojamais ir atbrīvots no VPD kārtošanas, tiek ņemts 

vērtējums gadā attiecīgajos mācību priekšmetos); 

3.1.2.2. latviešu valodas CE vērtējums nav zemāks par 46% (ja izglītojamais ir atbrīvots 

no latviešu valodas CE kārtošanas, tiek ņemts vērā vērtējums gadā); 

3.1.3. veiksmīgi nokārtots iestājpārbaudījums. 

3.2. 11. un 12.klasē: 

3.2.2. ir apliecība par vispārējo pamatizglītību, liecība un: 

3.2.2.1.vidējais gada vērtējums matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā veselās ballēs 

nav zemāks par 5 ballēm; 

3.2.2.2.pārējos mācību priekšmetos vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm.  

3.2.2.3.veiksmīgi nokārtots iestājpārbaudījums (motivācijas vēstule). 

 

4. Iestājpārbaudījuma norise stājoties 10. klasē 

 

4.1. Iestājpārbaudījumus organizē un norisi nodrošina iestājpārbaudījumu komisija, kuras 

sastāvu apstiprina Izglītības iestādes direktors. 

4.2. Iestājpārbaudījumu komisija: 

4.2.2. izvērtē pretendentu mācību sasniegumus atbilstoši šajos noteikumos izvirzītajiem 

uzņemšanas kritērijiem; 

1.1 sagatavo iestājpārbaudījumu saturu (pretendentam, kurš ir pabeidzis 

mazākumtautības pamatizglītības programmu ar latviešu valodas CE vērtējumu 46%-

49% ieskaitot – motivācijas vēstule un tests;  pretendentam, kurš ir pabeidzis 

mazākumtautības pamatizglītības programmu ar latviešu valodas CE vērtējumu, kurš 

nav zemāks par 50%, - motivācijas vēstule; pretendentam, kurš ir pabeidzis 

pamatizglītības programmu, - motivācijas vēstule, tests un izglītojamajiem, kuri 

izvēlas komplektu ar padziļinātu mūzikas apguvi un specializēto  kursu instrumenta 

apguvē, papildus noteikta praktiskā pārbaude par priekšzināšanām šajā jomā atbilstoši 

valsts pamatizglītības standartam un Vispārējās izglītības likuma 41.panta otrās daļas 

prasībām un kārtību; 

4.2.3. pretendenti iesniedz motivācijas vēstuli un kārto testu uzņemšanas dienā; 

4.2.4. izvērtē un apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus; 

4.2.5. atbilstoši iestājpārbaudījumu komisijas lēmumam izveido atlasīto pretendentu 

sarakstu; 

4.3. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un iestājpārbaudījumu laikus uzņemšanai 

10. klasē katru gadu līdz 31.maijam nosaka Izglītības iestādes direktors. Informāciju par 

iestājpārbaudījumiem izvieto Izglītības iestādes mājas lapā http://www.daug.13vsk.lv 

4.4. Izglītojamo uzņemšana Izglītības iestādē notiek atbilstoši iestājpārbaudījuma komisijas 

lēmumam. 

 

5. Izglītojamo uzņemšana 

 

5.1. Stājoties 10.klasē, pamatojoties uz iestājpārbaudījuma komisijas lēmumu, izglītojamā 

likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz skolas kancelejā šādus 

dokumentus: 

5.1.2. apliecība par pamatizglītību ar sekmju izrakstu un sertifikāts par latviešu valodas 

eksāmenu (ja tāds ir saņemts); 
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5.1.3. Izglītības iestādes direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums 

(izglītības iestādes veidlapa), kurā norāda šādas ziņas: 

5.1.3.1.izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods; 

5.1.3.2.izglītojamā faktiskā un deklarētā adrese mācību laikā, kontakttālrunis, e-pasta 

adrese; 

5.1.3.3.izvēlētā izglītības programma; 

5.1.3.4.izvēlētais kursu komplekts. 

5.1.4. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 

5.1.4.1.izvēlētā kursu komplekta mācību stundu plāns ar skolēna un vecāku parakstiem 

(izglītības iestādes veidlapa); 

5.1.4.2.iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus); 

5.1.4.3.medicīniskā karte (026/u veidlapa); 

5.1.4.4.izraksts par profilaktiskajām vakcinācijām (027/u veidlapa). 

5.2. Stājoties 11.-12. klasē, pamatojoties uz iestājpārbaudījumu komisijas lēmumu 

izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz Izglītības iestādes 

kancelejā šādus dokumentus: 

5.2.2. apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un sertifikāts par latviešu valodas 

eksāmenu (ja tāds ir saņemts); 

5.2.3. direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (izglītības iestādes 

veidlapa), kurā norāda šādas ziņas: 

5.2.3.1.izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods; 

5.2.3.2.izglītojamā faktiskā un deklarētā adrese mācību laikā, kontakttālrunis, e-pasta 

adrese; 

5.2.3.3.izvēlētā izglītības programma. 

5.2.4. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 

5.2.4.1.stundu plāns ar skolēna un vecāku parakstiem (izglītības iestādes veidlapa); 

5.2.4.2.iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus); 

5.2.4.3.medicīniskā karte (026/u veidlapa); 

5.2.4.4.izraksts par profilaktiskajām vakcinācijām (027/u veidlapa). 

5.3. Izglītības iestādes direktors vai lietvede reģistrē iesniegumu, iesniedzēja klātbūtnē 

salīdzina iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina kopiju 

pareizību. 

5.4. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar Izglītības 

iestādes direktora rīkojumu. 

5.5. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgai personai pirms uzņemšanas 

Izglītības iestādē ir tiesības iepazīties ar Izglītības iestādes dokumentiem. 

 

6. Noslēguma jautājumi 

 

6.1. Dokumentu pieņemšana uzņemšanai 10.klasē Izglītības iestādē tiek organizēta līdz 

2022./2023.m.g.sākumam.  

6.2. Papildus uzņemšana nokomplektētajā 10.klasē uz brīvajām vietām notiek pēc 

pretendentu mācību sasniegumu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 2.1.3.p. un 3.1.p. 

izvirzītajiem uzņemšanas kritērijiem. Iestājpārbaudījumos ietilpst motivācijas vēstule un 

tests.  

Direktore    A.Skutele 
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Pielikums Nr.1 

Daugavpils 13. vidusskolas  

izglītojamo uzņemšanas noteikumiem 10.-12. klasē 2022./2023.m.g. 

 

 

Daugavpils 13. vidusskolas direktorei A.Skutelei 

__________________________________________________ 

vecāka (aizbildņa) vai izglītojamā vārds, uzvārds 

 

__________________________________________________ 

(dzīvesvietas adrese) 
 

_______________________________________ 

(kontakttālrunis) 
 

____________________________________ 

e-pasts 

 

PIETEIKUMS 

 

Lūdzu reģistrēt manu bērnu (mani) ___________________________________________ 

(vajadzīgo pasvītrot) 

Daugavpils 13. vidusskolas _______. klases pretendentu sarakstā. 

 

_________________  

datums 

________________________________________________________ 

vecāka (aizbildņa) vai izglītojamā paraksts un paraksta atšifrējums 
 

 

Pielikumā (vajadzīgo pasvītrot): 

1. Apliecība par vispārējo pamatizglītību (kopija). 

2. Sekmju izraksts apliecībai par vispārējo pamatizglītību (kopija). 

3. Latviešu valodas CE sertifikāts (kopija). 

4. Liecība (kopija). 


