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Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā klasē un 

atskaitīšanas noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 

10. panta trešās daļas 2.punktu un 

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas  

nolikuma 4. punktu 13. apakšpunktu 

 

 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Rīgas 1.Tālmācības vidusskola (turpmāk tekstā – R1TV) uzņem izglītojamos šādās izglītības 

programmās: 

1.1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā (izglītības programmas kods 

23011114); 

1.2. Vispārējās vidējās izglītības programmā (izglītības programmas kods 31016014); 

1.3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (izglītības programmas 

kods 31011014); 

1.4. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (izglītības 

programmas kods 31012014); 

1.5. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmā (izglītības 

programmas kods 31014014); 

 

2. R1TV izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem. Uzņemšana mācību gada ietvaros. 

 

3. Uzņemšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  
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II Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo R1TV 

 

4. Pirms uzņemšanas R1TV nodrošina gan izglītojamiem, gan nepilngadīga izglītojamā vecākiem 

vai citam bērna likumiskajam pārstāvim iespēju iepazīties ar šādu informāciju par R1TV: 

4.1. reģistrācijas apliecību (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas 

publiskajā daļā); 

4.2. izglītības iestādes akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas 

sistēmas publiskajā daļā); 

4.3. izglītības programmām un izglītības programmu licencēm (pieejams elektroniski Valsts 

izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā); 

4.4. izglītības programmu akreditācijas lapām (pieejams elektroniski Valsts izglītības 

informācijas sistēmas publiskajā daļā); 

4.5. nolikumu; 

4.6. iekšējās kārtības noteikumiem; 

4.7. mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību; 

4.8. izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā klasē un atskaitīšanas noteikumiem; 

4.9. drošības noteikumiem. 

 

5. Iestājoties R1TV izglītojamais aizpilda un iesniedz: 

5.1. Iesniegumu R1TV direktoram. Iesniegumā norāda: 

5.1.1. nepilngadīga izglītojamā vecāka, vai pilngadīga izglītojamā, vai likumiskā 

pārstāvja vārdu un uzvārdu;  

5.1.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja piešķirts) un dzimšanas datumu; 

5.1.3. informāciju par izglītojamā ārpusģimenes aprūpi (ja attiecināms); 

5.1.4.  izglītojamā un nepilngadīgā izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās 

un faktiskās dzīvesvietas adresi vai papildus adresi Latvija pirms reemigrācijas; 

5.1.5. izvēlēto izglītības programmas nosaukumu un kodu; 

5.1.6.  saziņas veidu ar izglītības iestādi – telefona numuru un elektroniskā pasta adresi. 

5.2. iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu vai tā dokumenta kopiju, kas apliecina 

daļēju izglītības ieguvi (ja tāda ir), uzrādot direktoram oriģinālu; 

5.3. kopiju lēmumam par izglītības dokumenta atzīšanu izglītības turpināšanai, uzrādot 

direktoram oriģinālu, ja izglītību apliecinošais dokuments, vai dokuments, kas apliecina 

daļēju izglītības ieguvi, izsniegts citā valstī; 

5.4. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u); 

5.5.  izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medīciniskās kartes (veidlapa Nr.026/u) 

pilngadīgam izglītojamam;  

5.6. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu izglītojamam par izglītības programmas 

apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (ja attiecināms). 

 

6. Tiek veikta iepriekš iegūtās izglītības apliecinošo dokumentu izvērtēšana: 

6.1. tiek ieskaitīti visi iepriekš iegūtie sekmīgie vērtējumi izvēlējai izglītības programmai un 

klasei atbilstošajos mācību priekšmetos semestrī un gadā, kā arī nokārtoto valsts 

pārbaudes darbu vērtējumi; 

6.2. ja izglītojamais iepriekš nav ieguvis vērtējumu kādā izglītības programmas mācību 

priekšmetā, kurš iegūts iepriekšējās klasēs (piemēram, nav vērtējums datorikā, stājoties 

11. klasē), viņam tiek noteikts šī mācību priekšmeta apguves individuāls plāns. 

7. R1TV aizpilda personas lietu, kurā norāda normatīvajos aktos noteikto informāciju.  
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8. R1TV direktors vai pilnvarota persona var lūgt izglītojamo (ja izglītojamais nepilngadīgs, arī 

viņa vecākus) uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti un dzimšanas apliecību). 

 

9. Uzņemot izglītojamo R1TV: 

9.1. tiek sastādīts līgums par mācībām R1TV divos eksemplāros (pa vienam katrai pusei); 

9.2. tiek izveidots maksājumu grafiks, ja izglītojamais plāno veikt dalīto mācību maksājumu; 

9.3. izglītojamais veic maksu 30 eiro (trīsdesmit eiro) apmērā par dokumentu noformēšanu. 

 

10. Izglītojamo uzņem R1TV atbilstošā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu. 

 

 

III  Uzņemšana 7., 8. un 9. klasē 

 

11. Pamats uzņemšanai R1TV 7., 8. vai 9.klasē ir izglītojamā iepriekšējās klases liecība vai sekmju 

izraksts. 

 

12. Izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, 9. 

klasē atkārtoti apgūst visus izglītības programmas mācību priekšmetus.  

 

IV  Uzņemšana 10. klasē 

 

13. Pamats uzņemšanai R1TV 10.klasē ir izglītojamā apliecība par pamatizglītību un sekmju 

izraksts 

14. Uzņemot izglītojamo, papildus tiek izvērtēts iepriekšējās mācību iestādes sekmju izraksts, 

personas lieta, liecība, vai cits izglītības dokuments, kas apliecina izglītojamā uzsāktu un daļēji 

apgūtu vidējās izglītības programmu. 

 

15. Ja izglītojamais iestājas R1TV pēc mācību gada sākuma, viņam var tikt izveidots mācību 

priekšmetu patstāvīgas apguves un ieskaišu kārtošanas individuālais plāns, kas nosaka, kādos 

termiņos izglītojamajam jāapgūst mācību viela un jānokārto ieskaites. 

 

 

V  Uzņemšana 11. un 12. klasē 

 

16. Pamats uzņemšanai R1TV 11. vai 12. klasē ir sekmju izraksts un izglītojamā iepriekšējās 

mācību iestādes liecība, arhīva izziņa, sekmju izraksts, personas lieta vai cits dokuments, kas 

apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu. 

 

17. Uzņemot izglītojamo 11. vai 12.klasē, tiek veikta iepriekš iegūto mācību sasniegumu 

vērtējumu pielīdzināšana un ieskaitīšana atbilstoši izvēlētajai vispārējās vidējās izglītības 

programmai. 

 

18. Iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšanas rezultātā izglītojamam var tikt 

izveidots mācību priekšmetu apguves individuālais plāns, kas nosaka kādos termiņos 

izglītojamajam jāapgūst atsevišķi mācību priekšmeti un jānokārto obligātās ieskaites. 
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VI  Pārcelšana nākamajā klasē 

 

19. Pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā: 

19.1. no 7. uz 8.klasi un no 8. uz 9.klasi – kad ir iegūts gada vērtējums visos izglītības 

programmā iekļautajos mācību priekšmetos. Viens vērtējums var būt zemāks par četrām 

ballēm;  

19.2. no 10. uz 11.klasi un no 11. uz 12. klasi – kad ir iegūts gada vērtējums, kas nav zemāks 

par četrām ballēm, visos izglītības programmā iekļautajos mācību priekšmetos.  

 

20. Ja pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīga izglītojamā vecāks vēlas, lai izglītojamais viena 

mācību gada laikā apgūst divu klašu mācību priekšmetu saturu, tad: 

20.1. vecāks, pilngadīgs izglītojamais vai likumiskais pārstāvis līdz attiecīgā mācību gada 31. 

oktobrim iesniedz direktoram iesniegumu ar lūgumu atļaut izglītojamam vienā mācību 

gadā apgūt divu klašu visu mācību priekšmetu saturu; 

20.2. direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamam, pamatojoties uz R1TV pedagoģiskās 

padomes ieteikumu, līdz attiecīgā mācību gada 1. semestra beigām kārtojamos 

pārbaudījumus par tās klases mācību priekšmetos attiecīgā mācību gadā apgūstamo 

mācību saturu, kurā izglītojamais sākotnēji uzsācis mācības; 

20.3. direktors ar rīkojumu pārceļ izglītojamo nākamajā klasē un nosaka izglītojamam līdz 

attiecīgā mācību gada 2. semestra beigām kārtojamos pārbaudījumus par nākamās klases 

mācību priekšmetos attiecīgā mācību gadā apgūstamo mācību saturu, ja līdz attiecīgā 

gada 1. semestra beigām izglītojamais katra mācību priekšmeta pārbaudījuma 

noteiktajos sasniedzamajos rezultātos ir saņēmis vērtējumus, kas nav zemāki par 6 

ballēm.  

 

21. Pēc 9.klases par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību 

par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

39.pantā noteikto. 

 

22. Pēc 12.klases par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu 

par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

48.pantā noteikto. 

 

VII  Atskaitīšanas noteikumi 

 

23. Izglītojamo atskaita no R1TV izglītojamo skaita šādos gadījumos:  

23.1. izglītojamais ir saņēmis apliecību par vispārējo pamatizglītību;  

23.2. izglītojamais ir saņēmis atestātu par vispārējo vidējo izglītību;  

23.3. izglītojamais nepilda līgumā par mācībām noteiktos pienākumus; 

23.4. pēc izglītojamā vēlēšanās, ko apliecina rakstisks iesniegums; 

23.5. izglītojamais nav izpildījis 19.2. punktā noteikto, tad viņu atskaita 

23.6. izglītojamais ir uzņemts citā izglītības iestādē. 

 

 

Direktore         G.Vāvere 

 
Vāvere 

26468184 
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