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APSTIPRINĀTS 

ar Daugavpils 12.vidusskolas direktores 

08.04.2021.rīkojumu Nr.1.12/37 

Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 

12.vidusskolas 10.-12.klasē 2021./2022.mācību gadā 

Izdoti saskaņā ar Vispārējas izglītības likuma  

10.panta trešās daļas 2.punktu, 41.panta otro daļu 

Daugavpils 12.vidusskolas nolikuma 14.23  punktu 

                

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 12.visusskolā (turpmāk —

izglītības iestāde) 10.-12.klasē vispārējas vidējās izglītības klātienes programmās. 

2. Izglītojamie tiek uzņemti šādās vidējas izglītības apguves programmās: 

2.1. Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas, medicīnas un tehnoloģijas virziena programma; 

2.2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un tehnoloģijas virziena programma; 

2.3. Vispārējās vidējās izglītības valodu, kultūras un mākslas virziena programma; 

2.4. Vispārējās vidējās izglītības uzņēmējdarbības, jurisprudences un socioloģijas virziena 

programma; 

2.5. Vispārējās vidējās izglītības inženierzinātņu un matemātikas virziena programma; 

2.6. Vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu un matemātikas virziena programma; 

2.7. Vispārējās vidējās valodu un matemātikas izglītības programma. 

3. Izglītojamo uzņemšana vidusskolā notiek konkursa kārtībā, balstoties uz augstāko sasniegto 

rezultātu saskaņā ar izglītības iestādes noteiktajiem kritērijiem un ņemot vērā dibinātāja noteikto 

maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 10.klasē. 

II. Dokumentu iesniegšana 

4. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, 

iesniedz izglītības iestādes kancelejā izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk 

— iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz e-pastu:12.vsk@ip.daugavpils.lv, 

parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda: 

4.1. vecāku vārdu un uzvārdu; 

4.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

4.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi; 

4.4. izvēlas no izglītības iestādes padziļināto kursu komplektu; 

4.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir). 

5. Iesniegumam pievieno: 

mailto:12.vsk@ip.daugavpils.lv
http://www.daug12.vsk.lv/


5.1. iepriekš iegūto izglītību (apliecības par vispārējo pamatizglītību (pretendējot uz 10.klasi) vai 

liecības (pretendējot uz 11. vai 12.klasi) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu; 

5.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), ko izsniedz ģimenes ārsts; 

5.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) 

izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību; 

5.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. 

6. Dokumentu pieņemšana konkursam notiek izglītības iestādes kancelejā darba dienās no 

2021.gada 7.jūnija.  

III. Uzņemšanas kritēriji izglītojamo uzņemšanai 

 vispārējas vidējās izglītības programmās 

7. Izglītības iestādes 10.klasē uzņem izglītojamos, ja apliecībā par vispārējo pamatizglītību mācību 

sasniegumi atbilst sekojošiem minimālajiem uzņemšanas  kritērijiem: 

7.1. vērtējumi nav zemāki par četrām ballēm; 

7.2. Vidējo gada vērtējumu veselās ballēs matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā ne zemāku kā 5.  

8. Izglītības iestādes papildus kritēriji: 

8.1. mazākumtautību izglītības programmu beidzējiem gada vērtējums latviešu valodā ne zemāks 

kā 6 balles. 

8.2. Uz brīvajām vietām 11.un 12.klasē uzņem izglītojamos, kuru iepriekšējās klases liecībā 

mācību sasniegumi atbilst sekojošiem kritērijiem:8.2.1.vidējais vērtējums gadā vai semestrī 

nav zemāks par 4 ballēm; 

8.2.2.vidējais vērtējums latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā  nav zemāks par 5 ballēm. 

IV. Citi jautājumi 

9. Izglītojamo uzņemšanu vispārējas vidējas izglītības programmās organizē uzņemšanas komisija, 

kuras sastāvu ar rīkojumu apstiprina direktors. 

10. Izglītības iestādes uzņemšanas komisija izvērtē pretendentu mācību sasniegumus atbilstoši 

noteikumos izvirzītajām prasībām, organizē un izvērtē iestājpārbaudījumu atbilstoši valsts 

pamatizglītības standartam un Vispārējās izglītības likuma 41. panta otrās daļas prasībām; 

11. Iestājpārbaudījumi tiek organizēti no 7.jūnija līdz 22 jūnijam klātienē, izglītojamo papildus 

uzņemšana no 16.augusta līdz 20.augustam. 

12. Iestājpārbaudījuma  testā pamatā  tiek piedāvāti starppriekšmetu uzdevumi, iekļaujot  jautājumus 

no latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas vispārīgā satura. 

13. Izglītības iestādes direktors līdz 2021.gada 16.jūlijam paziņo pretendentiem par 10.klases 

atvēršanu un izglītojamo uzņemšanu 10.klasē. Izglītojamo uzņemšana izglītības iestādes 10.klasē 

tiek noformēta ar izglītības iestādes direktora rīkojumu. 

14. Uzņemšanas noteikumi tiek saskaņoti ar izglītības iestādes padomi un publicēti izglītības iestādes 

mājas lapā ne vēlāk kā līdz 2021. gada 19.aprīlim. 


