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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
Rīgā, 2020. gada 31. augustā

Nr.1-19/06

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā klasē un atskaitīšanas
noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
10. panta trešās daļas 2. punktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Rīgas Tālmācības vidusskola (turpmāk tekstā – RTV) uzņem izglītojamos šādās izglītības
programmās:
1.1. Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programmā (izglītības programmas kods 23011114);
1.2. Vispārējās
vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena
programmā
(izglītības programmas kods 31011014);
1.3. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā
(izglītības programmas kods 31012014);
1.4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā
(izglītības programmas kods 31013014);
1.5. Vispārējās vidējās izglītības programmā (izglītības programmas kods 31016014).
2. RTV izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem.
3. Uzņemšana notiek visa gada laikā.
4. Izteikt vēlmi iestāties RTV izglītojamais var mutiski, ierodoties klātienē, telefoniski, zvanot uz
norādītajiem RTV telefona numuriem, aizpildot pieteikumu RTV interneta mājaslapā
https://www.talmacibasvsk.lv/ vai interneta vietnē http://klase.talmacibasvsk.lv/, vai
elektroniski, rakstot ziņu uz RTV e-pasta adresēm. Pēc ziņas saņemšanas notiek vienošanās
par uzņemšanas procesa veikšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
II Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo RTV
5. Pirms uzņemšanas RTV nodrošina gan izglītojamiem, gan nepilngadīga izglītojamā vecākiem
vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) iespēju iepazīties ar šādu informāciju:
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5.1. RTV reģistrācijas apliecību (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas
publiskajā daļā);
5.2. RTV akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas
publiskajā daļā);
5.3. RTV izglītības programmu licencēm un izglītības programmām (pieejama elektroniski
Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
5.4. RTV izglītības programmu akreditācijas lapām (pieejama elektroniski Valsts izglītības
informācijas sistēmas publiskajā daļā);
5.5. RTV nolikumu;
5.6. RTV iekšējās kārtības noteikumiem;
5.7. RTV izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;
5.8. RTV izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā klasē un atskaitīšanas noteikumiem;
5.9. RTV drošības noteikumiem.
6. Atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajam no 2018. gada 18. septembra informācija par Rīgas
Tālmācības vidusskolas aktīvajām izglītības programmu licencēm un akreditāciju ir pieejama
publiski interneta vietnē https://viis.lv/ Valsts izglītības informācijas sistēmā.
7. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību,
vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam (turpmāk – direktors) adresētu
iesniegumu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu
elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
7.1. vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
7.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu (ja izglītojamais ir
citas valsts piederīgais, uzrāda personas ID kodu vai citu izglītojamo identificējušu
informāciju);
7.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
7.4. izvēlēto izglītības programmu;
7.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi.
7.6. RTV administrācija var lūgt izglītojamo (ja izglītojamais nepilngadīgs, arī viņa vecākus)
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti, dzimšanas apliecību un tml.).
8. Iesniegumam pievieno:
8.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
8.2. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u)
izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
8.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamam
ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
8.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
9. Tiek veikta iepriekš iegūtās izglītības apliecinošo dokumentu izvērtēšana:
9.1. tiek ieskaitīti visi iepriekš iegūtie sekmīgie vērtējumi izvēlētajai RTV izglītības
programmai un klasei atbilstošajos mācību priekšmetos semestrī un gadā, kā arī jau
nokārtoto valsts pārbaudes darbu vērtējumi;
9.2. ja izglītojamais iepriekš nav ieguvis vērtējumu kādā RTV izglītības programmas mācību
priekšmetā, kurš apgūts iepriekšējās klasēs (piemēram, nav vērtējuma informātikā
stājoties 12.klasē), viņam tiek noteikts šī mācību priekšmeta apguves individuāls plāns.
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10. Ja izglītojamais pārnāk mācīties uz RTV no citas izglītības iestādes, RTV triju darbdienu laikā
rakstiski informē iepriekšējo izglītības iestādi par izglītojamā uzņemšanu, norādot uzņemšanas
datumu.
11. Izglītojamo uzņem RTV atbilstošā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu un ar
viņu tiek noslēgts līgums par mācībām RTV.
12. Pēc uzņemšanas izglītojamam iekārto personas lietu, norādot tajā normatīvajos aktos noteikto
informāciju.
13. Iestājoties RTV, izglītojamais veic iemaksu 30,00 EUR (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā par
dokumentu noformēšanu.
III Uzņemšana 7., 8. un 9. klasē
14. Pamats uzņemšanai RTV 7., 8. vai 9.klasē ir izglītojamā iepriekšējās klases liecība vai sekmju
izraksts.
IV Uzņemšana 10. klasē
15. Pamats izglītojamā uzņemšanai 10.klasē, lai uzsāktu vispārējās vidējās izglītības programmas
apguvi, ir apliecība par pamatizglītību (tajā skaitā izsniegta citā valstī).
16. Pēc mācību gada sākuma, uzņemot izglītojamo 10.klasē, papildus tiek izvērtēts iepriekšējās
mācību iestādes sekmju izraksts, personas lieta vai cits izglītības dokuments, kas apliecina
izglītojamā uzsāktu un daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.
17. Ja izglītojamais iestājas RTV pēc mācību gada sākuma, viņam var tikt izveidots mācību
priekšmetu patstāvīgas apguves un ieskaišu kārtošanas individuālais plāns, kas nosaka, kādos
termiņos izglītojamajam jāapgūst mācību viela un jānokārto ieskaites.
V Uzņemšana 11. un 12. klasē
18. Pamats uzņemšanai RTV 11. vai 12.klasē ir izglītojamā iepriekšējās mācību iestādes liecība,
sekmju izraksts, personas lieta vai cits dokuments, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu
vidējās izglītības programmu.
19. Uzņemot izglītojamo 11. vai 12.klasē, tiek veikta iepriekš iegūto mācību sasniegumu
vērtējumu izvērtēšana 10.punktā noteiktajā kārtībā atbilstoši izvēlētajai vispārējās vidējās
izglītības programmai.
20. Iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu izvērtēšanas rezultātā izglītojamam var tikt
izveidots mācību priekšmetu apguves individuālais plāns, kas nosaka kādos termiņos
izglītojamajam jāapgūst atsevišķi mācību priekšmeti un jānokārto obligātās ieskaites.
VI Pārcelšana nākamajā klasē
21. Pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:
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21.1. no 7. uz 8.klasi un no 8. uz 9.klasi – kad ir iegūts gada vērtējums visos izglītības
programmā iekļautajos mācību priekšmetos. Viens pēcpārbaudījuma vērtējums var būt
zemāks par četrām ballēm;
21.2. no 10. uz 11.klasi un no 11. uz 12.klasi – kad ir iegūts gada vērtējums, kas nav zemāks
par četrām ballēm, visos izglītības programmā iekļautajos mācību priekšmetos.
22. Izglītojamiem, kuri iekavējuši mācības vai gadā saņēmuši vērtējumu zemāku par 4 ballēm, tiek
noteikti papildus mācību pasākumi kā mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālie
plāni laikā līdz nākamā mācību gada sākumam.
23. Izglītojamo, kurš nav izpildījis mācību priekšmeta patstāvīgās apguves individuālo plānu līdz
nākamā mācību gada sākumam, var pārcelt nākamajā vidusskolas klasē, ja izglītojamais ir
saņēmis gada vērtējumu visos mācību priekšmetos un saņēmis ne vairāk kā divos mācību
priekšmetos vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm, veicot individuālas pārrunas ar RTV
un sastādot jaunu mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālo plānu neapgūtajiem
mācību priekšmetiem un trūkstošajām ieskaitēm iepriekšējā mācību gadā.
24. Ja izglītojamajam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, sociālā un psiholoģiski
emocionālā gatavība, RTV var lemt par iespēju izglītojamajam atļaut vienā gadā apgūt divu
klašu mācību priekšmetu programmu saturu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
25. Pēc 9.klases par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību
par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu sasaņā ar Vispārējās izglītības likuma 39.pantā
noteikto, ja:
25.1. ir iegūts gada vērtējums visos obligātajos mācību priekšmetos;
25.2. ir nokārtoti obligātie valsts pārbaudījumi, beidzot 9.klasi – eksāmeni latviešu valodā,
matemātikā, Latvijas vēsturē un vienā svešvalodā;
25.3. ne vairāk kā viens no gada vai eksāmena vērtējumiem ir zemāks par 4 ballēm.
26. Pēc 12.klases par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu
par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu sasaņā ar Vispārējās izglītības likuma
48.pantā noteikto, ja:
26.1. ir iegūts gada vērtējums ne zemāks par 4 ballēm visos obligātajos mācību priekšmetos;
26.2. ir nokārtoti obligātie valsts pārbaudījumi, beidzot 12.klasi – centralizētie eksāmeni
latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles, kā arī vēl
vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles;
26.3. vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina
vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.
VII Atskaitīšanas noteikumi
27. Ja izglītojamais vēlas turpināt mācības citā izglītības iestādē, vecāki, atbildīgā amatpersona vai
izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz RTV direktoram iesniegumu, informējot par
savu izvēli un norādot izglītības iestādi, uz kuru izglītojamais plānojis pāriet mācīties.
28. No RTV var tikt atskaitīti izglītojamie, kuri nepilda ar RTV noslēgtā savstarpējā „Līguma par
mācībām Rīgas Tālmācības vidusskolā” saistības.
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29. Izglītojamo Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atskaita no RTV šādos gadījumos:
29.1. izglītojamais ir uzņemts citā izglītības iestādē;
29.2. izglītojamais ir saņēmis apliecību par vispārējo pamatizglītību;
29.3. izglītojamais, kurš apgūstot vispārējās vidējās izglītības programmu 10.–12. klasē, nav
pārcelts nākamajā klasē;
29.4. izglītojamais ir saņēmis atestātu par vispārējo vidējo izglītību;
29.5. izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos pienākumus;
29.6. pēc izglītojamā vēlēšanās, ko apliecina rakstisks iesniegums, savstarpēji noslēgtā līguma
par mācībām noteiktajā kārtībā.
VIII Noslēguma jautājums
30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Tālmācības vidusskolas
2016. gada 24. oktobra noteikumus Nr.1-19/IN-1 „Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas
nākamajā klasē un atskaitīšanas noteikumi”.
Grīnis
2941141

SASKAŅOTS
RTV Pedagoģiskās padomes
2020. gada 29. augusta sēdē
(protokols Nr. 3-13/2020-1)

SASKAŅOJU
SIA „Rīgas Tālmācības vidusskola”
valdes priekšsēdētaja
____________________ I. Kalniņa
2020. gada 2. septembrī

