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APSTIPRINĀTS
ar Ērgļu vidusskolas direktora amata p.i.
2021. gada 10.septembra rīkojumu Nr.38
Grozījumi: 2022. gada 24.janvāra rīkojums Nr. 6
Grozījumi: 2022. gada 19.maija rīkojums Nr. 15
ĒRGĻU VIDUSSKOLAS UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Izstrādāti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Ērgļu vidusskolas nolikumu un
2022. gada 11. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 11 „Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā
arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.
( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.16.2022. rīkojumu Nr. 6)

I. Vispārīgie noteikumi
1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību izglītojamo uzņemšanai Ērgļu vidusskolas (turpmāk –
skola) īstenotajās vispārējās izglītības programmās (turpmāk – izglītības programma).
II. Uzņemšana vispārējās pamatizglītības programmās (pielikums 1)
2. Ērgļu vidusskola uzņem 1. -9. klases izglītojamos pamatizglītības programmās:
2.1. pamatizglītības programmā- kods 21011111;
2.2. speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem- kods
21015611;
2.3. speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiemkods 21015811.
III. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās 2022./2023.m.g. (pielikums 2)
( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.2022. rīkojumu Nr15)
3.
Ērgļu vidusskola uzņem 10. klases izglītojamos vispārējās vidējās izglītības
programmās, kods 31016011:
3.1. vispārējās vidējās izglītības programmā “Zinātne” ar padziļinātajiem kursiem – angļu
valoda, latviešu valoda, bioloģija; pamatkursiem - latviešu valoda un literatūra, krievu
valoda, vēsture un sociālās zinības, kultūra un māksla, fizika, ķīmija, bioloģija,
ģeogrāfija, datorika, sports un veselība, kā arī ar specializētajiem kursiem
uzņēmējdarbība vai publiskā uzstāšanās, valsts aizsardzības mācība.
( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.2022. rīkojumu Nr15)
3.2. vispārējās vidējās izglītības programmā “Kultūra” ar padziļinātajiem kursiem- angļu
valoda, latviešu valoda, kultūra un māksla vai vēsture; pamatkursiem - krievu valoda,
vēsture un sociālās zinības, dabaszinības, matemātika, datorika, sports un veselība, kā arī
ar specializētajiem kursiem vizuāli plastiskā māksla, publiskā uzstāšanās,
uzņēmējdarbība, valsts aizsardzības mācība.
( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.2022. rīkojumu Nr15)

4.

Ērgļu vidusskola uzņem 11. klases izglītojamos vispārējās vidējās izglītības
programmās, kods 31016011:
4.1. vispārējās vidējās izglītības programmā “Zinātne” ar padziļinātajiem kursiem – angļu
valoda latviešu valoda un bioloģija; pamatkursiem - latviešu valoda un literatūra, krievu
valoda, vēsture un sociālās zinības, kultūra un māksla, fizika, ķīmija, bioloģija,
ģeogrāfija, datorika, sports un veselība, kā arī ar specializētajiem kursiem
uzņēmējdarbība vai publiskā uzstāšanās;
( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.2022. rīkojumu Nr15)
4.2. svītrots
5. Ērgļu vidusskola uzņem 12. klases izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmās,
kods 31016011:
5.1.1. “Zinātne” ar pamatkursu- krievu valoda, vēsture un sociālās zinības, fizika, sports
un veselība, projekta darbs; padziļinātajiem kursiem-angļu valoda, latviešu valoda
un literatūra, bioloģija.
5.1.2. “Kultūra”- ar pamatkursu- krievu valoda, vēsture un sociālās zinības, fizika,
sports un veselība, projekta darbs; padziļinātajiem kursiem-angļu valoda, latviešu
valoda un literatūra, kultūra un māksla.
( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.05.2022. rīkojumu Nr15)
IV. Uzņemšanas kārtība
6. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis
pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu
pamatizglītības programmā (pielikums 3), vispārējās vidējās izglītības programmā (pielikum
4). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniegumā norāda:
6.1. vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
6.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
6.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
6.4. izvēlēto izglītības programmu;
6.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
7. Iesniegumam pievieno:
7.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
7.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties 1. un 10. klasē;
7.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek
uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās
komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi
mācību procesā;
7.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.
8. Iesniegumu plānotajai uzņemšanai 1. vai 10. klasē raksta līdz 15. augustam, lai nodrošinātu,
ka informācija par izglītojamo tiek ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības informācijas
sistēmā (VIIS).
9. Pirms izglītojamā uzņemšanas Ērgļu vidusskolā vecākiem vai atbildīgajām amatpersonām,
vai pilngadīgam izglītojamajam ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem par izglītības
iestādi:
9.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, izglītības programmu
licencēm, izglītības programmu akreditācijas lapām (dokumenti pieejami elektroniski
Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
9.2. izglītības iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un citiem dokumentiem
(dokumenti pieejami Ērgļu vidusskolas mājas lapā: www.ergluvidusskola.lv.
V. Noslēguma jautājums
10. Atzīt par spēku zaudējušu “Ērgļu vidusskolas uzņemšanas noteikumi”, kas apstiprināts ar
Ērgļu vidusskolas direktores 2020. gada 25.februāra rīkojumu Nr. 5.

