RĪGAS UKRAIŅU VIDUSSKOLA
Visvalža ielā 4, Rīga, LV–1050, tālrunis +371 67288515, +371 67284779, +371 67287708,
e-pasts rukvs@riga.lv

NOTEIKUMI
Rīga

22.04.2022.

VSUK-22-1-nts

Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Rīgas Ukraiņu vidusskolas vispārējās vidējās
izglītības programmā
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un
73.panta pirmās daļas 4.punktu, Vispārējās
izglītības likuma 41.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra
noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie
tiek
uzņemti
vispārējās
izglītības
programmās un atskaitīti no tām, kā arī
obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai
nākamajā klasē” 8.punktu, Rīgas Ukraiņu
vidusskola nolikumu.

I. Vispārīgie jautājumi
Iekšējie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzņem
izglītojamos Rīgas Ukraiņu vidusskolas (turpmāk –iestāde) vispārējās vidējās
izglītības programmā.
2. Iestāde īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu, kura
ietver:
2.1. virzienu “Valodu un dabaszinātnes mācību joma”, kas nodrošina padziļinātu
latviešu valodas un literatūras, svešvalodas, bioloģijas un projektu apguvi;
1.

virzienu “Valodu un sociālā un pilsoniskā mācību joma”, kas nodrošina padziļinātu
latviešu valodas un literatūras, svešvalodas, sociālo zinātņu un projektu
apguvi.
3. 10. klašu komplektu skaitu nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments.
2.2.

II. Iestājpārbaudījumi vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē
4. Vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē konkursa kārtībā
uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši apvienoto iestājpārbaudījumu un, kuri ir
saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību.
5. Izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas
10.klasē ir noteikts vienots iestājpārbaudījums matemātikā (optimālajā vai augstākajā
līmenī) un svešvalodā (angļu).
6. Apvienotā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā
ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments)
2022. gada 1. aprīļa iekšējo noteikumu Nr. DIKS-22-12-nts “Apvienoto
iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo
uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību
gadam” (turpmāk – Iekšējie noteikumi) noteiktajām prasībām.
7. Izglītojamo pieteikšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi notiek
elektroniski tīmekļa vietnē https://izglitiba.riga.lv, saskaņā ar Departamenta Iekšējiem
noteikumiem.
8. Izglītojamo uzņemšana Iestādes izglītības programmā notiek atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un Uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.
III. Uzņemšanas komisija
9. Izglītojamo uzņemšanu Iestādes vispārējās vidējās izglītības klātienes
programmas 10.klasē nodrošina uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina
Iestādes direktors.
10. Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs ir direktora vietnieks izglītības jomā.
Komisija izvēlās sekretāru, kas raksta komisijas sēžu protokolu. Komisijas
sekretārs ir komisijas loceklis.
11. Uzņemšanas komisija:
11.1. sniedz informāciju pretendentiem par Iestādes izglītības programmām un
uzņemšanas kārtību;
11.2. pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
11.3. veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
11.4. izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas
virzieniem;
11.5. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu
10.klasē.
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IV. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē
12. Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā rezultātu secībā Iestādes
vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē publicē vismaz trīs nedēļas
pirms apvienotā iestājpārbaudījuma norises datuma Iestādes interneta vietnē
www.ukrschool.lv.

13. Iestādes vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē izglītojamais
tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā rezultātus apvienotajā iestājpārbaudījumā:
13.1. virzienam “Valodu un dabaszinātnes mācību joma” – angļu valodā,
matemātikā optimālajā vai augstākajā līmenī;
13.2. virzienam “Valodu un sociālā un pilsoniskā mācību joma” – angļu valodā,
matemātikā optimālajā vai augstākajā līmenī;
14. Iestāde uzņem izglītojamos 10. klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto
iestājpārbaudījumu, sekmīgi nokārtojis valsts pārbaudījumus par pamatizglītību un
mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo
pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:
14.1. vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;
14.2. vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.
15. Šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunkti nav attiecināmi uz pretendentiem, kuri
mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas vai starptautiskās skolas īstenotā
starptautiskā izglītības programmā Latvijā. Pretendentu var uzņemt Iestādē, ja
viņam ir pietiekami vērtējumi visos iepriekš iegūtās izglītības programmas
mācību priekšmetos, kurus apliecina Latvijas Republikā atzītie izglītības
dokumenti.
16. Ja diviem pretendentiem rezultāts apvienotajā iestājpārbaudījumā matemātikā un
angļu valodā ir vienāds, tad tiek ņemts vērā izglītojamā vērtējums latviešu valodā un
literatūrā sekmju izrakstā un sertifikātā par pamatizglītības apguvi. Priekšroka ir dota
pretendentam ar augstāku vērtējumu latviešu valodā un literatūrā.
17. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu katram vidējās izglītības
programmas virzienam konkursa rezultātu secībā. Konkursu izturējušiem
pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”
18. Uzņemšanas komisija pretendentu sarakstu publicē Iestādes interneta vietnē
www.ukrschool.lv ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc pretendenta saraksta izveides,
taču ne ātrāk par septiņām darba dienām pēc apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā
un svešvalodā.
19. Pretendentu uzņem Iestādes 10.klasē pamatojoties uz pretendenta vecāka, vai
pilngadīga pretendenta iesniegumu (1.pielikums).
20. Iesniegumu var iesniegt skolas direktora noteiktā laikā, kas tiks publicēts Iestādes
interneta vietnē www.ukrschool.lv:
20.1. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz
rukvs@riga.lv;
20.2. personīgi Visvalža ielā 4, lietvedībā.
21. Iesniegumam pievieno:
21.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas
uzrādot oriģinālu;
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21.2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju uzrādot
oriģinālu;
21.3. šo noteikumu 21.2.punktā minēto sertifikātu nesniedz pretendents,
kurš:
21.3.1.tika atbrīvots no valsts pārbaudījumiem 9.klasē;
21.3.2.ieguva vispārējo pamatizglītību valsts valodā;
21.3.3.ārpus Latvijas vai starptautiskās skolas īstenotā starptautiskā
izglītības programmā Latvijā.
21.4. medicīniskā karte (026/u veidlapa), vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs,
izrakstu no stacionāra/ ambulatorā pacienta medicīnisko karti
(veidlapa 027/u).
22. Ja līdz esošā gada 16.jūnijam pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar saņemt šo
noteikumu 21.1. punktā minēto dokumentu oriģinālus (turpmāk – dokumentus), viņš
iesniedz izziņu no izglītības iestādes, kurā viņš apguva vispārējās pamatizglītības
programmu, kurā tiek norādīts:
22.1. iemesls, kura dēļ izglītojamais nevar saņemt dokumentus līdz
15.jūnijam;
22.2. datums, kad tiks izsniegti dokumentu oriģināli;
22.3. izglītojamā sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi vērtējums
latviešu valodā un literatūrā.
23. Direktors uz uzņemšanas komisijas protokola pamata, pieņem lēmumu par
pretendenta uzņemšanu Iestādes 10.klasē un paziņo par savu lēmumu iestādes mājas
lapā www.ukrschool.lv, e-klasē vai vecāku norādītajā e-pastā līdz esošā gada
1.jūlijam.
24. Direktors atteikumu uzņemt pretendentu iestādes 10.klasē paziņo vecākiem
rakstiski līdz esošā gada 1.jūlijam.
V. Uzņemšana vidusskolā izglītības programmas apgūšanas laikā
25. Izglītības programmu 11. un 12.klasēs brīvajās vietās var uzņemt izglītojamos,
kuri ir nokārtojuši Iestādes iestājpārbaudījumus un līdz Iestādes noteiktam termiņam ir
nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos,
kurus viņi nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
26. Pretendentu uzņem iestādes 10.,11., 12.klasē izglītības programmas apgūšanas
laikā pamatojoties uz pretendenta vecāka vai pilngadīga pretendenta iesniegumu.
27. Iesniegumam pievieno:
27.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas
uzrādot oriģinālu;
27.2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju uzrādot
oriģinālu;
27.3. 10.klases vai attiecīgi 11. klases liecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
27.4. apliecinātu mācību sasniegumu izrakstu, ja piesakās mācību gada
laikā;
27.5. šo noteikumu 27.2.punktā minēto sertifikātu nesniedz pretendents,
kurš:
27.5.1.tika atbrīvots no valsts pārbaudījumiem 9.klasē;

4

27.5.2.ieguva vispārējo pamatizglītību valsts valodā;
27.5.3.ieguva pamatizglītību ārpus Latvijas vai starptautiskās skolas
īstenotā starptautiskā izglītības programmā Latvijā.
28. Direktors rakstiski informē pretendenta vecākus vai pilngadīgu pretendentu par
iestājpārbaudījumu laiku matemātikā un angļu valodā, pārbaudījumiem tajos izvēlētās
izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus pretendents nav apguvis iepriekšējā
izglītības iestādē, pārbaudījumu rezultātiem un lēmumu uzņemt izglītojamo iestādē vai
atteikt.
VI. Noslēguma jautājumi
29. Iekšējie noteikumi tiek publicēti mājas lapā www.ukrschool.lv un stājas spēkā no to
pieņemšanas brīža.
30. Katru gadu līdz mācību gada beigām Iestāde aktualizē informāciju par
noteikumiem un publicē to Iestādes mājas lapā www.ukrschool.lv.
31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus Rīgas Ukraiņu
vidusskolas 2021.gada 20.aprīļa iekšējos noteikumus Nr.VSUK-21-3-nts “Kārtība,
kādā uzņem izglītojamos Rīgas Ukraiņu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības
programmā”.

Direktore

L.Kravčenko

R.Tilleris
67474418

5

1.pielikums
Rīgas Ukraiņu vidusskolas 22.04.2022.
iekšējiem noteikumiem Nr. VSUK-22-1-nts
Rīgas Ukraiņu vidusskolas
direktorei Lidija Kravčenko
Vecāka (likumiskā pārstāvja)
vārds, uzvārds
Deklarētās dzīvesvietas adrese
Faktiskās dzīvesvietas adrese
(ja atšķiras no deklarētās)
Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese
(ja atšķiras no iesniedzēja norādītās)
Kontakttālrunis
e-pasts
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu meitu /dēlu
personas kods

-

vārds, uzvārds

Rīgas Ukraiņu vidusskolas 10.klasē ar _______. gada 1.septembri vispārējās vidējās
izglītības programmas šādā virzienā (ievilkt krustiņu):
□ “Valodu un dabaszinātnes mācību joma”, kas nodrošina padziļinātu latviešu valodas
un literatūras, svešvalodas, bioloģijas un projektu apguvi;
□ “Valodu un sociālā un pilsoniskā mācību joma”, kas nodrošina padziļinātu latviešu
valodas un literatūras, svešvalodas, sociālo zinātņu un projektu apguvi;
□ “Dabaszinātnes”, kas nodrošina padziļinātu fizikas, ķīmijas, bioloģijas apguvi;
□ “Uzņēmējdarbības pamati”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas,
matemātikas un ģeogrāfijas apguvi;
Lūdzu atļaut manam bērnam kā otro svešvalodu apgūt spāņu valodu, sākot no:
□ A1 līmenis – pamatlīmenis, bez priekšzināšanām;
□ A2 līmenis – pamatlīmenis, iesācēja līmenis;
□ B1 līmenis – vidējais līmenis, sliekšņa.
Pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā rakstiska atbilde nav nepieciešama.
Rīgā, _____._________20___.
Vecāka (aizbildņa) paraksts___________________/_____________________________
(paraksta atšifrējums)

Direktore
Tilleris 67474418

L.Kravčenko

