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Noteikumi, kā izglītojamos uzņem  

Siguldas pilsētas vidusskolas 10. klasē  
01.02. 2023.  

Izdoti saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma  

31.panta otro daļu, 41.panta otro daļu un Ministru kabineta  

2022.gada 11.janvāra noteikumu Nr.11  

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības  

programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās  

prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 8.punktu  

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Siguldas pilsētas vidusskolas (turpmāk - 

vidusskola) vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē. 

2. Vidusskolas īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā uzņem izglītojamos, kuriem 

iepriekšējā mācību gada vērtējumi atbilst tālāk minētajiem nosacījumiem: 

2.1. mācību priekšmetos latviešu valoda, matemātika un angļu valoda gada vērtējumi ir vienādi 

vai augstāki par piecām ballēm.  

2.2. visos pārējos mācību priekšmetos ir vienādi vai augstāki par četrām ballēm; 

2.3. gada vidējais vērtējums ir vienāds vai augstāks par sešām ballēm. 

3. Pretendentus, kuru vērtējumi atbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem, izvērtē uzņemšanas 

komisija, ievērojot tālāk minētos nosacījumus:   

3.1. motivācijas anketā un intervijā ir iegūts augstāks punktu skaits nekā citiem 

pretendentiem;  

3.2. augstāks iepriekšējā mācību gada vidējais vērtējums un vidējais vērtējums eksāmenos;  

3.3. iegūtas godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos; 

3.4. apliecinājums par brīvprātīgo darbu vai dalību interešu izglītības programmā, kas ir 

saistīta ar kādu no vidusskolas piedāvātajiem virzieniem. 

4. Pilngadīgs izglītojamais, viņa vecāki vai likumiskie pārstāvji reģistrējas uzņemšanai izglītības 

programmā, aizpildot iesniegumu, kurš ir pieejams vidusskolas mājas lapā: www.siguldaspv.edu.lv.  

5. Iesniegumam pievieno: 

5.1. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta un eksāmenu sertifikātu kopijas;  

5.2. personas lietu;  

5.3. medicīnisko karti (veidlapa 26/u);  

5.4. motivācijas anketu;  
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5.5. kopijas, kas apliecina 3.2. un 3.3. punktā minētos nosacījumus.  

6. Iesniegumu ar visiem 5. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Siguldas pilsētas vidusskolā Kr. 

Barona ielā 10, Siguldā līdz attiecīgā gada 28.jūnijam.   

7. Pretendenti tiek uzņemti izglītības programmā atbilstoši vidusskolas noteiktajam  maksimālajam 

skolēnu skaitam attiecīgajā klašu grupā (48).  

8. Vidusskolas izglītības programmas virziens tiek realizēts, ja skolēnu skaits virzienā ir ne mazāks kā 8 

skolēni. Ja virziens netiek realizēts, pretendentam tiek piedāvāts izvēlēties citu virzienu.  

9. Uzņemšanas organizāciju veic uzņemšanas komisija – komisijas vadītājs un komisijas locekļi. 

Vidusskolas direktors ar rīkojumu nosaka uzņemšanas komisijas personālsastāvu.  

Uzņemšanas komisija: 

9.1. veic izglītojamo reģistrācijā minētās informācijas pārbaudi;  

9.2. izvērtē motivācijas anketu un veic individuālās pārrunas par pretendenta motivāciju;  

9.3. apstiprina uzņemšanas rezultātus un protokolu, kuru parakstījuši visi klātesošie komisijas 

locekļi, iesniedz direktoram;  

9.4. nodrošina izglītojamo informēšanu par uzņemšanu līdz attiecīgā gada 30. jūnijam, par 

rezultātiem sūtot ziņu uz pretendenta norādīto e-pastu.   

10. Nepieciešamības gadījumā var tik izsludināta papilduzņemšana augustā.  

11. Noteikumi stājas spēkā ar 2023. gada 1. februāri  

 

 

Direktore         Ņ. Balode  
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