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__________________________________________________________________ 
NOTEIKUMI 

Babītes novadā Babītes pagastā 

 

Kārtība, kādā reģistrē un uzņem izglītojamos Babītes vidusskolas  

vispārējās vidējās programmas 10.klasē 2021./2022.mācību gadā 

 

2021. gada 30. martā                        Nr. 2 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72. panta pirmā daļas 2. punktu un  

Vispārējās izglītības likuma 41. panta otro daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība, kādā reģistrē un uzņem izglītojamos Babītes vidusskolā, vispārējās vidējās izglītības 

programmas 10.klasē, turpmāk tekstā – Kārtība, nosaka izglītojamo reģistrācijas un 

uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Babītes vidusskolā, turpmāk tekstā – Izglītības 

iestāde, vispārējās vidējās izglītības programmas, turpmāk tekstā – Programma, 10.klasē. 

2. Kārtība attiecas uz izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, turpmāk tekstā – 

Vecāki, kuri piesaka izglītojamo mācībām Izglītības iestādes 10.klasē. 

 

II. Pretendenta pieteikšanās 

3. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski laikā no 2021.gada 24.maija līdz 

10.jūnijam, aizpildot pieteikuma formu Izglītības iestādes mājas lapā norādītajā vietnē un 

iesūtot sekmju izrakstu par periodu no 01.09.2020. līdz 24.05.2021 no elektroniskās 

vērtējumu uzskaites sistēmas ar visiem vērtējumiem, redzamiem vidējiem vērtējumiem un 

kavējumiem uz e-pastu uznemsana@bvsk.lv .  

4. Pretendentus reģistrē atbilstoši izvēlētajai Programmai, katram pretendentam tiek piešķirts 

kods, kuru tas saņem uzrādītajā e-pastā. 

 

III. Iestājpārbaudījumu norise un vērtēšanas kārtība 

5. Izglītības iestāde organizē kombinētu iestājpārbaudījumu, kas sastāv no 2 daļām: 

5.1. 1.daļa – angļu valodas mutvārdu daļa; 

5.2. 2.daļa – kombinēts pārbaudes darbs, kurā iekļauti jautājumi no pamatizglītības standarta 

– angļu valodā, sociālās zinībās, matemātikā un latviešu valodā.  

6. Bez iestājpārbaudījumiem Izglītības iestādē tiek uzņemti izglītojamie, kuru mācību 

sasniegumu vidējais vērtējums sekmju izrakstā ir 7,00 balles un augstāks, kā arī sekmju 

izrakstā mācību sasniegumu vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6,00 

ballēm.  

 

 

 

mailto:vidusskola@babite.lv
mailto:uznemsana@bvsk.lv


2 
 

IV. Iestājpārbaudījumu norise 

7. Iestājpārbaudījuma 1.daļa notiek pēc iepriekš sastādīta grafika attālināti 14. un 15.jūnijā, kur 

katram izglītojamajam piešķirts konkrēts laiks.  

8. Kombinētā iestājpārbaudījuma 2.daļa notiks attālināti 16. jūnijā. Detalizētāka informācija 

tiks paziņota elektroniski.  

9. Iestājpārbaudījumi notiek tiešsaistē. Izglītojamie iestājpārbaudījumam pieslēdzas ar kameru 

un mikrofonu, norādot pilnu vārdu un uzvārdu. 

10. Ja izglītojamais Iestājpārbaudījuma laikā neievēro tā norises kārtību, nestrādā patstāvīgi vai 

traucē citiem, darba vadītājs izglītojamo var atslēgt no tiešsaistes. 

 

V. Iestājpārbaudījumu vērtēšana 

11. Iestājpārbaudījumu vērtē ar direktora rīkojumu nozīmēta komisija, kura sastāv no attiecīgo 

mācību priekšmetu pedagogiem ne mazāk kā 10 cilvēku sastāvā. 

12. Kopējais vērtējums tiek izteikts procentos un sastāv no angļu valodas mutvārdu daļas (30%), 

kombinētā pārbaudes darba (70%). Lai pretendents tiktu uzņemts 10.klasē, jāsasniedz 45% 

robeža iestājpārbaudījumos. 

 

VI. Iestājpārbaudījumu rezultātu publicēšana un apstrīdēšana 

13. Iestājpārbaudījumu rezultātus publicē piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises 

Izglītības iestādes mājas lapā (www.babitesvidusskola.lv) norādot pretendenta kodu un 

iestājpārbaudījumā iegūto kopprocentu.  

14. Katram pretendentam uz pieteikumā norādīto e-pastu tiek nosūtīta vēstule, kurā ir ziņa par 

iestājpārbaudījuma rezultātu. 

15. Pretendenta Vecāki ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu rezultātu 

paziņošanas var iesniegt Izglītības iestādes direktoram iesniegumu par iestājpārbaudījumu 

rezultātu pārskatīšanu.  

16. Iestājpārbaudījuma darbi netiek uzrādīti un izsniegti. 

17.  Vērtēšanas komisija lēmumu par iestājpārbaudījuma rezultātu pārskatīšanu pieņem trīs darba 

dienu laikā no iesnieguma saņemšanas un paziņo elektroniski iesniedzējam.  

18. Izglītojamo aizpildītie iestājpārbaudījumu darbi tiek uzglabāti līdz nākamā mācību gada 

sākumam, pēc tam tiek iznīcināti. 

 

VII. Uzņemšana 

19. 2021./2022. mācību gadā tiek uzņemtas 2 līdz 3 klases atbilstoši piedāvātajām Programmām, 

par pamatu ņemot iestājpārbaudījumā uzrādītos kvalitātes rādītājus. 

20. Pēc rezultātu paziņošanas pretendentam, ja ir vēlme 2022.gada 1.septembrī uzsākt mācības 

Izglītības iestādē, 3 darba dienu laikā ir jāiesniedz: 

20.1. Direktoram adresētu iesniegumu (Pielikums Nr.1); 

20.2. Apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu; 

20.3. Sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu; 

20.4. Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u); 

20.5. Pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir iegūts) kopija, uzrādot oriģinālu. 

21. Iesniegumu un dokumentus jāiesniedz Vecākam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 

Izglītības iestādes lietvedības sekretārei. Darba laiks katru dienu no pl.9.00 līdz pl.13.00. 

22. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, var iesniegt elektroniski, nosūtot 

uz Izglītības iestādes e-pastu vidusskola@babite.lv. 

23. Ja dokumenti netiek saņemti, uzņemšanas komisija uzskata, ka pretendents ir izstājies no 

dalības konkursā un pieņem lēmumu par vietas piedāvājumu citam pretendentam.  

24. Nepieciešamības gadījumā Izglītības iestāde var organizēt papildus uzņemšanu 10.klasē 

augustā, savlaicīgi izziņojot papildus uzņemšanas datumu un laiku. 

 

Direktors        Ilze Rozenberga 
Rozenberga 67914834 
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