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Apstiprināta ar Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 

2019.gada 12.novembra padomes lēmumu 

(sēdes protokols Nr.2.) 

Saskaņota ar Ventspils pilsētas domes 

Izglītības komisijas lēmumu 2019.gada 

18.decembra (sēdes protokols Nr.23) 
 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā 
 

 

Ventspilī 
  

2019.gada 18.decembrī Nr.2/2019 

 

 
Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 
41.pantu, Ministru kabineta 13.10.2015. 

noteikumiem Nr.591 ”Kārtība, kādā izglītojamie 

tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un un 
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un 

atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 

11.punktu, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas nolikuma 

17.punktu  
 

  

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Kārtība nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas (turpmāk 

– Ģimnāzija) vispārējās pamatizglītības programmas otrā posma (7. – 9.klase) un vispārējās 

vidējās izglītības programmas 10.klasē (turpmāk – Kārtība).  

2. Izglītojamo uzņemšana Ģimnāzijā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā Kārtībā noteiktos 

kritērijus un izglītojamo skaitu klasē. 

3. Izglītojamo uzņemšanu Ģimnāzijā organizē uzņemšanas komisija (turpmāk – Komisija) piecu 

cilvēku sastāvā, kas tiek izveidota ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu un kuras uzdevums ir 

sagatavot iestājpārbaudījumu programmu un saturu, kā arī noteikt vērtēšanas kritērijus un 

kārtību. 

4. Kārtība ir Ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumu sastāvdaļa. 

 

II. Atvērto durvju diena un informācijas publicēšana 

 

5. Katra mācību gada II semestrī izglītojamiem, vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un citiem 

interesentiem Ģimnāzijā tiek organizēta atvērto durvju diena. 
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6. Līdz tekošā gada 30.aprīlim ar direktora rīkojumu tiek izsludināts pieteikšanās termiņš 

iestājpārbaudījumiem un izziņota to norises un vērtēšanas kārtība, kas tiek publicēta Ģimnāzijas 

mājas lapā www.vv1g.lv, laikrakstā “Ventas Balss”, sociālajos tīklos. 

 

III. Izglītojamo uzņemšana vispārējās pamatizglītības programmā 

  

7. Izglītojamo uzņem Ģimnāzijas 7.klasē konkursa kārtībā, ja: 

7.1. līdz  20.maijam Ģimnāzijas kancelejā iesniegts vecāka (likumiskā pārstāvja) iesniegums 

un izglītojamā 6.klases 1.semestra  liecības apliecināta kopija. Liecībā jābūt  pietiekamiem 

vērtējumiem visos mācību priekšmetos; 

7.2. nokārtots kombinētais iestājpārbaudījums, kurš sastāv no pamatizglītības satura 

jautājumiem matemātikā un latviešu valodā, un tajā iegūtais vērtējums  nav zemāks par 60 

% no maksimālā punktu skaita katrā no iestājpārbaudījuma daļām. Vienādu rezultātu 

(procentu) gadījumā tiek ņemts vērā izglītojamā  iegūtais vidējais vērtējums  6.klases visos 

mācību priekšmetos; 

7.3. līdz 3.jūnijam iesniegta izglītojamā liecība. 

8. Ģimnāzijas direktors 5 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma informē izglītojamo vecākus par 

iestājpārbaudījuma rezultātiem. 

9. Ģimnāzijas direktors 5 dienu laikā pēc 7.3.punktā norādītā dokumenta iesniegšanas izdod 

rīkojumu par 7.klašu komplektēšanu un izglītojamo ieskaitīšanu 7.klasēs, par to informējot 

izglītojamā vecākus (likumiskos pārstāvjus). 

10. Ģimnāzijas 8. un 9.klasēs izglītojamos uzņem brīvajās vietās, saskaņojot iepriekš apgūtās 

izglītības programmas atbilstību ģimnāzijas piedāvātajām, ievērojot Kārtības 7.punktā noteikto. 

 

IV. Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās 

  

11. Līdz tekošā gada 20.jūnijam Ģimnāzijā tiek pieņemti iesniegumi no pamatizglītības programmu 

absolventiem par izglītības turpināšanu 10.klasē. Pirms dokumentu pieņemšanas par izglītības 

turpināšanu 10.klasē, izglītojamam notiek individuāla saruna ar Ģimnāzijas direktoru, izzinot 

tā motivāciju un mērķus, konkretizējot izvēlēto izglītības programmu kursu komplektus. 

Nepieciešamības gadījumā direktoram  ir tiesības pieaicināt karjeras konsultantu, lai palīdzētu 

izglītojamam izdarīt izvēli. 

12. Izglītojamo uzņem Ģimnāzijas 10.klasē konkursa kārtībā, ja: 

12.1. līdz 20.jūnijam Ģimnāzijas kancelejā iesniegts vecāka (likumiskā pārstāvja) 

iesniegums un izglītojamā apliecības par pamatizglītību apliecināta kopija; 

12.2. vidējais novērtējums izglītojamam valsts pārbaudes darbos (eksāmenos) nav zemāks 

par 6 ballēm; 

12.3. ja izglītojamais ieguvis pamatskolas izglītību mazākumtautību izglītības iestādē, 

latviešu valodas eksāmena vērtējums nav zemāks par 70 %; 

12.4. vērtējums izglītojamā izvēlētās izglītības programmas kursa komplekta profilējošos 

priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm, ņemot vērā, ka: 

12.4.1. izvēļņu komplekta “Vides zinātnes un veselība” profilējošie mācību priekšmeti ir 

ķīmija un bioloģija; 

12.4.2. izvēļņu komplekta “Sabiedrības pārvaldība un uzņēmējdarbība” profilējošie mācību 

priekšmeti ir pasaules vēsture un sociālās zinības; 

12.4.3. izvēļņu komplekta “Datorika un inženierzinātnes” profilējošie mācību priekšmeti ir  

informātika (datorika) un fizika. 

13. Ja izglītojamajam vidējais vērtējums valsts pārbaudes darbos (eksāmenos) ir zemāks par 6 

ballēm un/vai izvēlētās izglītības programmas kursa komplekta profilējošos mācību 

priekšmetos vērtējums zemāks par 7 ballēm, un ir brīvas vietas klašu komplektēšanā, Komisija 

var noteikt iestājpārbaudījumu – kompleksu pārbaudes darbu, kas ietver latviešu valodu, 

matemātiku un mācību priekšmetus atbilstoši izvēlētajai izglītības programmas komplekta 

http://www.vv1g.lv/
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profilējošiem priekšmetiem. Lai izglītojamo uzņemtu Ģimnāzijas 10.klasē, iestājpārbaudījumā 

iegūtajam vērtējumam jābūt ne zemākam par 60 % no maksimālā punktu skaita katrā no 

iestājpārbaudījuma daļām.  

14. Ģimnāzijas direktors 5 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas izdod rīkojumu par 

10.klašu komplektēšanu un izglītojamo ieskaitīšanu 10.klasēs, par to informējot izglītojamā 

vecākus (likumiskos pārstāvjus). 

15. Ja vairākiem izglītojamiem vidējais vērtējums pamatizglītības valsts pārbaudes darbos ir 6 

balles un profilējošos priekšmetos 7 balles, tiek uzņemts izglītojamais, kuram ir augstāki 

vērtējumi izglītības programmas komplekta profilējošos priekšmetos, valsts pārbaudes darbu 

vērtējumos un mācību priekšmetu par pamatizglītības apguvi gada vērtējumos. 

16. Ģimnāzijas direktors 5 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas izdod rīkojumu par 

10.klašu komplektēšanu un izglītojamo ieskaitīšanu vispārējās vidējās izglītības programmas 

attiecīgā kursa apguvē, par to informējot izglītojamā vecākus (likumiskos pārstāvjus). 

17. Ja 10.klases netiek nokomplektētas, ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu var tikt izsludināta 

papilduzņemšana, nosakot pieteikšanās termiņu un publicējot informāciju Kārtības 6.punktā 

noteiktajā kārtībā. 

18. Ģimnāzijas 11. un 12.klasēs izglītojamos uzņem brīvajās vietās, iepriekš saskaņojot izglītojamā 

apgūto izglītības komplektu atbilstību Ģimnāzijas piedāvātajiem, ievērojot Kārtības 11. un 

12.punktā noteikto. Ja izglītojamais nav apguvis izglītības  komplekta profilējošos priekšmetus, 

viņam jākārto iestājpārbaudījums un tajā iegūtajam vērtējumam jābūt ne zemākam par 60 % no 

maksimālā punktu skaita katrā no iestājpārbaudījuma daļām. 

 

V. Nobeiguma noteikumi 

  

19. Kārtības grozījumus apstiprina Ģimnāzijas padome pēc vadības ierosinājuma, un saskaņo 

Ventspils pilsētas domes Izglītības komisija un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” vadītājs. 

20. Ar šīs Kārtības spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 16.novembra Kārtību 

izglītojamo uzņemšanai Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, kas apstiprināta ar Ventspils Valsts 

1.ģimnāzijas 2015.gada 16.novembra padomes lēmumu (sēdes protokols Nr.1.) 

 

 

 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore P.Kopmane 

  

  

Saskaņots  

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja I.Tamane 

 

 

 


