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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

 

21.04.2022. Nr. 5.1.-3/2022/2 
 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
CĒSU JAUNĀS VIDUSSKOLAS  

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ 
 

Izdota saskaņā ar 
Vispārējās izglītības likuma 31.panta 2.daļu un 41.pantu, 

Ministru kabineta 11.01.2022. 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 
 
 

I Vispārīgie jautājumi 
 

1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka to, kā izglītojamos uzņem 
izglītības iestādes “Cēsu Jaunā vidusskola” (turpmāk – Skola) īstenotajā vispārējās 
vidējās izglītības programmā. 

2. Izglītojamo uzņemšanu Skolā organizē uzņemšanas komisija, kuru apstiprina Skolas 
direktors. 

 
II Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmā 

 
3. Izglītojamos Skolas 10. klasē uzņem konkursa kārtībā atbilstoši šādiem nosacījumiem: 

3.1. Izglītojamais ir iesniedzis motivētu pieteikumu – aizpildījis skolēna anketu Skolas mājas 
lapā www.jaunaskola.lv. Aizpildot anketu, maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 10. 
Minimāli iegūstamais punktu skaits – 5. Ja izglītojamais, aizpildot anketu, saņem 4 vai 
mazāk punktus, uzskatāms, ka izglītojamais tālāk nekvalificējas uzņemšanai Skolā. 

3.2. Izglītojamais ir piedalījies individuālajās pārrunās ar Skolas direktoru un/vai pedagogu, 
lai noskaidrotu izglītojamā motivāciju saistībā ar izdarīto izvēli, kā arī noskaidrotu 
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izglītojamā atbilstību Skolas mācību pieejai. Individuālajās pārrunās maksimāli 
iegūstamais punktu skaits ir 12 punkti. Minimāli iegūstamais punktu skaits – 6 punkti.  Ja 
izglītojamais saņem 5 vai mazāk punktus, uzskatāms, ka izglītojamais tālāk nekvalificējas 
uzņemšanai Skolā. 

3.3. Visos mācību priekšmetos izglītojamā iegūtais gada vērtējums apliecības par 
pamatizglītības iegūšanu sekmju izrakstā ir vismaz 4 balles.  

3.4. Vidējais vērtējums izglītojamā apliecības par pamatizglītības iegūšanu sekmju 
izrakstā latviešu valodā, angļu valodā, pasaules vēsturē vai mājturībā un tehnoloģijās 
(atkarībā no izvēlētā virziena) ir vismaz 6 balles. 

4. Maksimālais uzņemamo skaits 10.klasē ir 18 skolēni. Vienādu vērtējumu gadījumā 
priekšroka tiek dota tiem izglītojamajiem, kuriem ir iegūts augstāks vidējais vērtējums 
apliecības par pamatizglītības iegūšanu sekmju izrakstā. 

5. Skola var izsludināt papildu uzņemšanu, savlaicīgi izziņojot papildu uzņemšanas datumu un 
laiku, vai nekomplektēt izglītības programmu 10.klases izglītojamo nepietiekamā skaita 
un/vai nepietiekamās sagatavotības dēļ.    

 
III Lēmuma par izglītojamo uzņemšanu Skolā pieņemšana  

 
6. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu 10.klasē pieņem ar Skolas direktora rīkojumu 

apstiprināta uzņemšanas komisija piecu darba dienu laikā pēc izglītojamā individuālajām 
pārrunām. 

7. Par pieņemto lēmumu izglītojamā vecākus (likumiskos pārstāvjus) informē ne vēlāk kā trīs 
darba dienu laikā pēc Skolas uzņemšanas komisijas lēmuma. 

 
IV Iesniedzamie dokumenti 

 
8. Dokumentus mācību uzsākšanai Skolas 10. klasē 2022./2023. mācību gadā pieņem 

laikā no 2022. gada 14. jūnija līdz 30. jūnijam Skolas lietvedībā Piebalgas ielā 3, 
Cēsīs.  

9. Uzņemot izglītojamo 10.klasē, iesniedz šādus dokumentus: 
9.1. izglītojamā vecāka (likumiskā pārstāvja) aizpildīts un parakstīts iesniegums; 
9.2. izglītojamā apliecības par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopija,    

uzrādot dokumenta oriģinālus; 
9.3. medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu 

vecumu, izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta kartes (veidlapa Nr.27/u). 
10. Iesniegumu var iesniegt personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Skolas 

lietvedībā katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 14.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 
29621119. 

11. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt,  nosūtot  to uz 
Skolas e-pasta adresi: cesis@jaunaskola.lv  

 
 
    V Citi nosacījumi 
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12. Citos ar izglītojamo uzņemšanu saistītos un šajā Kārtībā neminētos gadījumos Skola ievēro 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumus Nr.11 “Kārtība, 
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī 
obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”. 
 

 
 

Direktora v.i.        V.Malceniece 
 
 
SASKAŅOTS 
ar Skolas dibinātāja 
SIA “Cēsu Jaunās pamatskola” 
valdes locekli 
S.Lielmežu _____________ 
21.04.2022. 


