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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. 4413900129  

Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862, 
 tālrunis 26532395,  e-pasts: laudonasskola@madona.lv 

 
 APSTIPRINĀTS  

ar Andreja Eglīša  

Ļaudonas vidusskolas direktora  

2021.gada 13.maija rīkojumu Nr.1-8/21/14  

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Madonas novada Ļaudonas pagastā 

13.05.2021.                                                                                              Nr1-3.1./21/1 

 

UZŅEMŠANA ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLAS 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 31. pantu un 41. pantu , Andreja Eglīša 

Ļaudonas vidusskolas nolikumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591. 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Dokumentus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā pieņem direktors 

vai direktora pilnvarota persona. 

 

II. Uzņemšanas noteikumi 

 

2. 12. klasē tiek uzņemti izglītojamie ar pietiekamiem vērtējumiem visos mācību 

priekšmetos vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā 

(programmas kods 31011011). 

3. 10., 11. klasē tiek uzņemti izglītojamie vispārējās vidējās izglītības programmā 

(programmas kods 31016011) šādos virzienos: 

3.1. vēstures un sociālo zinātņu virziens ar padziļinātu latviešu valodas un 

literatūras, svešvalodas (angļu) un vēstures  apguvi. Specializētie kursi: valsts 

aizsardzības mācība un novada mācība; 

3.2. valodu virziens ar padziļinātu latviešu valodas un literatūras, svešvalodas 

(angļu), sociālās zinātnes apguvi. Specializētie kursi: valsts aizsardzības 

mācība un radošā rakstīšana. 

4. 10. klasē tiek uzņemti izglītojamie, kuriem: 

  4.1. apliecībā par pamatizglītību visos mācību priekšmetos vērtējums nav 

zemāks par 5 ballēm; 

            4.2. vērtējums mācību priekšmetos, kurus izvēlas apgūt padziļināti, nav 

zemāks par 6 ballēm; 
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5.  Dokumentu iesniegšanas laiki, stājoties 10. klasē: 

5.1. Dokumentu pieņemšana sākas pēc 9.klašu pamatizglītības apliecību 

saņemšanas un notiek līdz augusta pedagoģiskajai sēdei. 

5.2. Dokumentu pieņemšanas laikus nosaka direktors un izziņo skolas mājas 

lapā. 

 

III.  Nepieciešamie dokumenti, stājoties 10., 11. vai 12. klasē 

 

6. Lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki/aizbildņi 

vai skolēns (vecāks par 16 gadiem): 

6.1. Iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (skolas sagatavotu veidlapu); 

6.2. Iesniedz iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas (apliecība par 

pamatizglītību, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālu; 

6.3. Iesniedz izglītojamā medicīnisko karti (026/u veidlapa); 

6.4. Uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

7. Ar šīs kārtības spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 7.maija 

apstiprināto kārtību „Uzņemšana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas vispārējās 

vidējās izglītības programmās”. 

 

 

 

Direktors                                                                                                G.Lazda 

 


