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AIZPUTES NOVADA DOME 
AIZPUTES NOVADA NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA 

Reģ.Nr. 4115901036 
___________________________________________________________________________ 
Ziedu	ielā	7,	Aizputē,	Aizputes	novadā,	LV	3456,	tālr.	26327677,	e-pasts:	neklatiene@aizpute.lv	

  

APSTIPRINĀTS 
Aizputes novada Domes priekšsēdētājs 
_________________________A.Šilis  

Aizputē, 01.09.2016  

AIZPUTES NOVADA NEKLĀTIENES VIDUSSKOLAS 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

Izdoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 591 ” Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī 
pārcelti uz nākamo klasi”,  Vispārējās	izglītības	likuma	31.	un	41.pantu. 

1.      Aizputes novada Neklātienes vidusskolā izglītojamos uzņem 1.-9. un 10.-12. klasē. Klasi 
konsultāciju punktā atver, ja pieteikušos izglītojamo skaits atbilst Aizputes novada 
noteiktajiem normatīviem. 

2.      Izglītojamais, iestājoties skolā, var brīvi izraudzīties apmācības formu un konsultāciju 
punktu, ņemot vērā skolas mācību procesa organizāciju katrā konkrētā vietā, kā arī izmantot 
iespēju apgūt programmu paātrinātā veidā visos vai atsevišķos mācību priekšmetos. 

3.      Pamatizglītības ieguvei (1.-9.klasē) uzņem pilngadīgus jauniešus un pieaugušos, kā arī 
izņēmuma gadījumā, ar skolas dibinātāja atļauju, jauniešus līdz 18 gadu vecumam. 

4.      Vispārējās vidējās izglītības apguvi neierobežo vecums. 

5.      Mācības skolā notiek latviešu valodā 

6. 10.klasē uzņem izglītojamos, kuri ieguvuši pamatizglītību kādā no Latvijas Republikas 
skolām.  

7. 11. klasē uzņem izglītojamos, kuri beiguši 10.klasi kādā no LR vidusskolām vai ģimnāzijām, 
ne mazāk par 2 kursiem arodvidusskolā, profesionālajā vidusskolā vai kādā no tehnikumiem. 
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8. 12.klasē uzņem izglītojamos, kuri beiguši 10. un 11. klasi kādā no LR vidusskolām vai 
ģimnāzijām, arodvidusskolu vai ne mazāk par 2 kursiem profesionālajā vidusskolā vai 
tehnikumā.  

9. Izglītojamais iesniedz dokumentus tā konsultāciju punkta vadītājam, kurā viņš izvēlējies 
mācīties. 

11. Izglītojamo uzņemšana nākamajam mācību gadam tiek uzsākta jūnija pirmajā darba dienā un 
turpinās visu mācību gadu.  

12. Iestājoties skolā, izglītojamais un viņa vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem 
dokumentiem: (mapīte ar šo dokumnetu kopijām ir katrā konsultāciju punktā) 

12.1. skolas reģistrācijas apliecība; 

12.2. skolas akreditācijas lapa; 

12.3. skolas īstenoto izglītības programmu licences; 

12.4. skolas īstenoto izglītības programmu akreditācijas lapa; 

12.5. skolas Nolikums; 

12.6. skolas Iekšējās kārtības noteikumi; 

12.7. skolas Uzņemšanas noteikumi. 

13.  Iestājoties skolā, jāiesniedz šādi dokumenti: 

13.1.vecāka (aizbildņa) iesniegums (skolēniem, kuri jaunāki par 18 gadiem); 

13.2.izglītojamā iesniegums (norādot ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot 
elektroniskā pasta adresi.); 

13.3.medicīniskā karte ( 026/u veidlapa) vai, ja skolēns sasniedzis 18 gadu vecumu, izraksts 
no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u); 

13.4.iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus); 

13.5.liecības vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts; 

13.6.aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 

13.7.VISC izsniegto sertifikātu ( ja tādi ir) kopijas ( uzrādot oriģinālu).  

14. Izglītojamo drīkst uzņemt izglītības iestādē kā eksterni (persona, kas pašizglītības ceļā apgūst 
izglītības standarta prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada 
vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai atbilstošā izglītības dokumenta iegūšanai) 
vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei. 
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15. Mācību priekšmetu, kuri nav apgūti iepriekšējā mācību iestādē, apguvei, izglītojamajam tiek 
izveidots individuālais plāns, ko paraksta konsultāciju punkta vadītājs un izglītojamais. 

16. Iestājoties skolā, uz vietas jāaizpilda arī anketa ar VIIS elektroniskajai datu bāzei 
nepieciešamajām ziņām. 

17. Pēc dokumentu saņemšanas konsultāciju punkta vadītājs tos iereģistrē, iekārto personas lietu, 
un iesniedz direktorei (līdz 31. augustam reizi divās nedēļās, bet mācību gada laikā nākošajā 
dienā pēc dokumentu iesniegšanas) rīkojuma projektu par ieskaitīšanu skolā. 

18. Izglītojamo uzņem skolā noteiktā klasē un noteiktā izglītības programmā ar direktores 
rīkojumu. 

19. Direktore izdara ierakstu izglītojamo reģistrācijas un skolēnu kustības uzskaites grāmatā, kurā 
norāda izglītojamā kārtas numuru, vārdu, uzvārdu, personas kodu, klasi, kurā izglītojamais 
uzņemts un izglītojamā dzīvesvietas adresi. 

20. Divu nedēļu laikā pēc izglītojamā uzņemšanas direktore izdara ierakstu par izglītojamo 
elektroniskajā datu bāzē. 

21. Mācību gada laikā 1.-9. un 10.-12. klasē drīkst uzņemt personas, kuras izstājušās no citām 
mācību iestādēm pēdējā mēneša laikā, uzrādot atzīmju izrakstu par apgūto vielu. Ja 
izglītojamais vēlas iestāties skolā novembra, decembra mēnešos vai 2.semestrī un šajā 
mācību gadā nav nekur mācījies, pēc izglītības dokumentu salīdzināšanas viņam tiek 
sastādīts individuāls plāns pirmā semestra ieskaišu nokārtošanai. Individuālo plānu paraksta 
konsultāciju punkta vadītājs un izglītojamais. Ja izglītojamais Neklātienes vidusskolā tiek 
uzņemts no arodvidusskolām, profesionālajām vidusskolām un tehnikumiem, sastādot 
individuālo plānu, tiek ņemti vērā vērtējumi tikai tajos priekšmetos, kuri ir iekļauti Aizputes 
novada Neklātienes vidusskolas licencētajā programmā. 

22. Lai noteiktu, kurā klasē ieskaitīt personas, kuras nav mācījušās atsevišķus priekšmetus vai 
mācījušās tos saīsinātu laiku, skola drīkst organizēt pārbaudījumus Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā. 

 

 

 Uzņemšanas noteikumi Aizputes novada Neklātienes vidusskolā  apspriesti pedagoģiskās padomes 
sēdē  2016.gada 26augustā        

SASKAŅOTS: 

Aizputes novada Neklātienes vidusskolas   

direktore                                                             /T. Sorokina/ 

 

                                                                                            

	


