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12.05.2022.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izdota saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma 10. panta 
trešā daļas 2. punktu,  11.01.2022. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 11 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 
vispārējās  izglītības programmās un atskaitīti no tām, 

kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”

I  Vispārīgi jautājumi

1. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (turpmāk tekstā - ģimnāzija) izglītojamo uzņemšanas kārtība
nosaka,  kā  ģimnāzijā  tiek  uzņemti  izglītojamie  pamatizglītības  un  vispārējās  vidējās
izglītības apguvei.

2. Ar  direktora  rīkojumu  katru  gadu  ir  noteikta  komisija,  kura  organizē  7.  un  10.klašu
uzņemšanu ģimnāzijā.

3. Izglītojamo  ģimnāzijā  noteiktā  klasē  un  izglītības  programmā  uzņem  ar  direktora
rīkojumu.

II  Uzņemšana 7. klasē

4. Ģimnāzijas 7. klasē izglītojamie tiek uzņemti divās pamatizglītības otrā posma 7.-9. klase
izglītības programmās (programmu kods 23017111): 

 V_3632  pamatizglītības  otrā  posma  (7.-9.klase)  programmā  ar  augstākiem
sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā - matemātikā; 

 V_3633  pamatizglītības  otrā  posma  (7.-9.klase)  programmā  ar  augstākiem
sasniedzamajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā -
mūzikā. 

5. Ģimnāzijā 7. klasē tiek uzņemti visi izglītojamie, kuriem liecībā nav vērtējumu zemāku
par 4 ballēm. 

6. Dokumentus  uzņemšanas  komisija  ģimnāzijas  kancelejā  pieņem jūnijā  līdz  ģimnāzijas
mājas lapā norādītajam datumam. Par papildus uzņemšanas laiku un iestājpārbaudījuma
norises datumu augustā ģimnāzija informē mājas lapā.

7. Izglītojamā uzņemšana notiek vecāku klātbūtnē, iesniedzot šādus dokumentus:



7.1. vecāku iesniegumu ģimnāzijas izstrādātajā formā;
7.2. 6. klases liecību;
7.3. izglītojamā fotogrāfiju 3x4 cm.

8. Augusta pēdējā nedēļā izglītojamais ierodas bibliotēkā saņemt mācību līdzekļus.

III  Uzņemšana 10. klasē 

9. Uzņemot  10.klasē  vispārējās  vidējās  izglītības  programmā,  izglītojamais  izvēlas  vienu
padziļināto kursu komplektu  no 4 piedāvātajiem:
Kursu komplekts Padziļinātie kursi Specializētie kursi
Humanitārais
(valodu) virziens

1.Latviešu valoda un literatūra
2.Svešvaloda (angļu)
3.IZVĒLE:

3.1.vēsture 
3.2.sociālās zinātnes
3.3.bioloģija
3.4.fizika
3.5.programmēšana

Uzņēmējdarbības 
pamati
Radošā rakstīšana
Astronomija
Projektīvā ģeometrija
Tehniskā grafika

Humanitārais
(mākslu) virziens

1.Latviešu valoda un literatūra
2.Kultūra un māksla
3.IZVĒLE:

3.1.svešvaloda (angļu)
3.2.vēsture 
3.3.sociālās zinātnes

Dabaszinātņu 
virziens (medicīna, 
farmācija, vides 
zinības, 
lauksaimniecība)

1.Ķīmija
2.Bioloģija
3.IZVĒLE:

3.1.matemātika
3.2.fizika
3.3.programmēšana
3.4.svešvaloda (angļu)
3.5.vēsture
3.6.sociālās zinātnes 

Matemātikas
virziens
(inženierzinātnes,
informācijas
tehnoloģijas)

1.Matemātika
2.Fizika
3.IZVĒLE:

3.1.bioloģija
3.2.ķīmija
3.3.programmēšana
3.4.svešvaloda (angļu)
3.5.vēsture
3.6.sociālās zinātnes 

10. Katrā  kursu  komplektā  divus  padziļinātos  kursus  kā  obligātos  nosaka  ģimnāzija.
Izglītojamais  izvēlas  vienu  padziļināto  kursu  no  piedāvātajiem,  kā  rezerves  variantu
norādot  prioritārā  secībā  vēl  divus  kursus  gadījumam,  ja  nav  iespējams  nokomplektēt
grupu ar galveno izvēli.



11. Atbilstoši  interesēm,  izglītojamais  12.klasē  izvēlas  vienu  no  piedāvātajiem
specializētajiem kursiem.

12. 10.klašu komplektu skaitu direktors nosaka, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto
minimālo izglītojamo skaitu 10.klasē.

13. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās ir apliecība par
pamatizglītību  un  sekmju  izraksts;  ja  pamatizglītība  iegūta  citā  valstī,  –  izglītības
dokumenti, kas apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu
vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

14. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā:
14.1. apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstu;
14.2. motivācijas anketu par izglītības programmas izvēli;
14.3. izglītojamā  uzvedību  (ja  ir  bijuši  pie  administrācijas  izskatīti  skolas  iekšējās

kārtības noteikumu pārkāpumi, izglītojamo var neuzņemt). 

15. Ārpus konkursa tiek uzņemti izglītojamie:
15.1. kuri iepriekšējos divos gados ieguvuši godalgotas vietas reģiona un valsts mācību

priekšmetu olimpiādēs atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;
15.2. kuru  zināšanas  apliecības  par  pamatizglītību  sekmju  izrakstā  visos  mācību

priekšmetos novērtētas ar 6 – 10 ballēm.

16. Izglītojamiem,  kuriem  pamatizglītības  sekmju  izrakstā  ir  kaut  viens  gada  vērtējums
zemāks par 4 ballēm, uzņemšana tiek atteikta. 

17. Uzņemot  10.klasē,  izvēlētā  kursu  komplekta  padziļinātajos  kursos  -  divos  skolas
noteiktajos  un  izglītojamā  galvenajā  izvēlē  -  pamatizglītības  sekmju  izrakstā  gada
vērtējumu summa ir ne mazāka par 17: 

17.1. padziļinātajā  kursā  “Latviešu  valoda  un  literatūra”  -  tiek  ņemts  vērā
pamatizglītības sekmju izrakstā mācību priekšmetu “latviešu valoda” un “literatūra”
gada vidējais vērtējums;

17.2. padziļinātajā kursā „Vēsture” - tiek ņemts vērā pamatizglītības sekmju izrakstā
mācību  priekšmetu  “Latvijas  vēsture”  un  “pasaules  vēsture”  gada  vidējais
vērtējums;

17.3. padziļinātajā  kursā ”Programmēšana” -  tiek ņemts vērā pamatizglītības  sekmju
izrakstā gada vērtējums mācību priekšmetā „ datorika”;

17.4. padziļinātajā kursā „Sociālās zinātnes” - tiek ņemts vērā pamatizglītības sekmju
izrakstā gada vērtējums mācību priekšmetā „ sociālās zinības”;

17.5. padziļinātajā kursā „Kultūra un māksla” - tiek ņemts vērā pamatizglītības sekmju
izrakstā  mācību  priekšmetu  “literatūra”,  “mūzika”  un  “vizuālā  māksla”  gada
vidējais vērtējums.

18. Papilduzņemšana  augustā  iespējama  izglītojamiem,  kuri  attaisnojoša  iemesla  dēļ  nav
varējuši  piedalīties  pamatuzņemšanā.  Par papildus  uzņemšanas  laiku  ģimnāzija  informē
mājas lapā.

19. Dokumentu  pieņemšana  sākas  pēc  9.klašu  izlaiduma.  Izglītojamais  iesniedz  šādus
dokumentus:

19.1. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
19.2. iesniegumu (raksta uz ģimnāzijas vienotas formas);
19.3. medicīnisko karti (veidlapa 026/U, 063/U vai potēšanas pase);
19.4. izglītojamā fotogrāfiju 3x4 cm;
19.5. personas lietu (ja iepriekšējā skola absolventam to izsniegusi).

20. Augusta pēdējā nedēļā izglītojamais ierodas bibliotēkā saņemt mācību līdzekļus.



IV  Uzņemšana 8., 9., 11., 12. klasē, izstāšanās, atskaitīšana un pāriešana no vienas
izglītības iestādes uz citu

21. Izglītojamā  uzņemšana  8.,  9.,  11.,  12.  klasē  notiek,  ņemot  vērā  izglītojamo  skaitu
nokomplektētajās klasēs un izglītības programmas atbilstību. 

22. Stājoties ģimnāzijā, jāuzrāda iepriekšējās klases vai kārtējā mācību gada semestra liecība
un sekmju izraksts ar kavēto mācību stundu atspoguļojumu.

23. Izglītojamam,  kuram  ir  kaut  viens  vērtējums  zemāks  par  4  ballēm,  uzņemšana  tiek
atteikta. 

24. Pāriešana no vienas izglītības iestādes uz citu notiek valsts normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.   

25. Izglītojamā  izstāšanās  un  atskaitīšana  no  ģimnāzijas  notiek  valsts  normatīvajos  aktos
noteiktajā kārtībā.   

Direktors V.Vizulis

Kļaviņa 65237552 

Apspriests 06.05.2022. ģimnāzijas administrācijas sēdē.
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