
 

 

 

RĪGAS  45.VIDUSSKOLA 
Ropažu  iela 34, Rīga, LV-1039, tālrunis 67551719, e-pasts r45vs@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 Rīgā  

 
21.12.2017.                                                                                            Nr. VS45-17-3-nts 

 
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 45.vidusskolas  

vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasēs 

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās 

izglītības likuma 41.panta otro daļu, 

Ministru Kabineta 13.10.2015. 

noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 

izglītības iestādēs un speciālajās 

pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti 

no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta 21.03.2014. iekšējiem 

noteikumiem Nr9-nts „Par Rīgas pilsētas 

pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 

klašu komplektēšanas kārtību” un Rīgas 

domes 01.11.2011. nolikumu Nr.171 

“Rīgas 45.vidusskolas nolikums” 

 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējie noteikumi nosaka  kārtību, kādā  izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 45.vidusskolas 

(turpmāk –Skola)  10. klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās. 

 

2. Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas:  

2.1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 

31011011) padziļināti apgūst matemātiku un/vai angļu valodu; 

2.2. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (kods 

31012011)- padziļināta  angļu valoda, apgūst trešo svešvalodu (krievu, vācu vai 

franču);  

2.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (kods 

31014011 – 1.un 2. variants) apgūst mūzikas teoriju, specialitāti (izvēle: vijole, 

sitamie instrumenti, pūšamie instrumenti, vokāls, ģitāra, basa ģitāra, klavieres, 

speciālās klavieres, elektroniskie mūzikas instrumenti). 
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II. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās 

3. Skolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas un vispārējās 

vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas 10.klasē uzņem 

izglītojamos iesniegumu par uzņemšanu skolas 10.klasē iesniegšanas secībā. 

 

4. Skolas vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas 10. klasē 

konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumu specialitātē. 

 

5. Pamats izglītojamo uzņemšanai vispārējās izglītības programmās ir apliecība par 

pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts, ja tāds ir saņemts. 

 

6. Piesakoties mācībām Skolas 11.un 12. klasē, visās vispārējās vidējās izglītības 

programmās izglītojamos uzņem tikai brīvajās vietās. 

 

7. Izglītojamo uzņemšana Skolā izvēlētajā vidējās izglītības programmā notiek atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu 

sarakstam. 

 

8. Iestājpārbaudījumu organizē un norisi nodrošina uzņemšanas komisija, kuras sastāvu 

apstiprina Skolas direktors. 

 

9. Uzņemšanas komisija: 

 9.1.    protokolē uzņemšanas komisijas sēdes; 

 9.2. piedalās dokumentu pieņemšanā, konsultē pretendentus par izglītības 

programmām, utt.; 

 9.3.  Skolas direktora pilnvarota persona reģistrē iesniegumu, salīdzina ar oriģinālu 

iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas; 

 9.4.    sagatavo pretendentu sarakstu atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai; 

 9.5.  nosaka iestājpārbaudījuma specialitātē saturu, kritērijus un sagatavo rezultātu 

protokolu, kuru paraksta visi mūzikas speciālisti, kuri iekļauti uzņemšanas komisijā, un 

komisijas priekšsēdētājs; 

 9.6.   izsaka priekšlikumus par pretendentu uzņemšanu Skolas 10. klasē 

III. Iestājpārbaudījuma organizācija un norise 

10. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumam un iestājpārbaudījuma laiku uz 10.klasi ne 

vēlāk kā līdz maija otrajai nedēļai nosaka Skolas direktors un to izvieto Skolas 

interneta vietnē www.r45vs.lv un Skolā. 

11. Nepieciešamības gadījumā Skolas direktors var noteikt papildu iestājpārbaudījuma 

laikus. 

 

12. Pretendentiem līdz Skolas noteiktajam termiņam jāpiesakās iestājpārbaudījuma 

kārtošanai uzņemšanai 10.klasē elektroniski skolas interneta vietnē vai iesniedzot 

iesniegumu Skolā. 

http://www.r45vs.lv/
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13. Pretendentam uz iestājpārbaudījumu jāierodas Skolas noteiktajā laikā. Ierodoties uz 

iestājpārbaudījumu, pretendentam jāuzrāda skolēna apliecība.  

14. Par iestājpārbaudījuma rezultātiem Skola informē 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

iestājpārbaudījumu norises. Informāciju, norādot identifikācijas kodu un iegūto punktu 

skaitu,  ievieto Skolas interneta vietnē un izvieto Skolā informācijas stendā. 

15. Strīdu gadījumā par iestājpārbaudījuma vērtējumu pretendenta vecāki vai citi 

likumiskie pārstāvji pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas termiņa ne vēlāk kā 2 

(divu) darbadienu laikā Skolā var iesniegt apelāciju. 

16. Iestājpārbaudījumu komisija lēmumu par iestājpārbaudījuma rezultātu pārskatīšanu 

pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Skola lēmumu  rakstiski 

paziņo iesniedzējam. 

17. Ja pretendents iestājpārbaudījumā nav ieguvis pietiekamu punktu skaitu, tad 

pretendentam piedāvā iespēju apgūt Skolas vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmu vai vispārējās vidējās izglītības humanitārā un 

sociālā virziena programmu. 

18. Izglītojamo uzņemšana Skolā izvēlētajā vidējās izglītības programmā notiek atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu 

sarakstam. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 45.vidusskolas 25.02.2013. iekšējās kārtības 

noteikumus Nr.1-nts “Kārtība izglītojamo uzņemšanai Rīgas 45.vidusskolā”. 

 

 

Direktors          T.Veismanis 

 

 

Galviņa 67551719 

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks 

I.Balamovskis 

2017. gada ____._________ 

 


