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IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA  

                                                                       2022./2023.māc.g. 

 

1. Vispārīgais noteikums 

1.1. Izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11 no 2022.gada 

11.janvāra „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un  

atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 

vispārējā pirmskolas izglītības programmā (kods 01011111) un pamatizglītības 

programmā (kods 21011111). 

1.2. Kārtība tiek piemērota, ievērojot Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu. 

1.3. Kārtība tiek publicēta mājas lapā www.zav.lv  

2.  Uzņemšanas kārtība 

2.1. Uzsākt profesionālās vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir tiesīga ikviena 

persona bez vecuma ierobežojuma, ja tā ieguvusi apliecību par pamatizglītību.  

2.2.  Izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības 

veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un 

prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai 

izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) ieguvei.  

2.3. Pēc vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās 

izglītības  ieguves persona tiek uzņemta profesionālās vidējās izglītības programmās 

„Restaurācija’’, „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”, „Augkopība”, “Ēdināšanas 

pakalpojumi”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”. 

2.4. Arodizglītības programmā “Būvdarbi” personu uzņemt pēc pamatizglītības. 

2.5. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola pieņem personu iesniegumus un citus 

dokumentus no 2022.gada 15.jūnija līdz 15.augustam, katru dienu no 8.30 līdz 15.00, 

piektdienās no 8.30 līdz 12.00, izņemot sestdienas un svētdienas. 

2.6. Nepieciešamības gadījumā profesionālās izglītības programmās dokumentu pieņemšanu 

un personu ieskaitīšanu izglītojamo skaitā var pagarināt.  

2.7. Personai, stājoties Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā, uzrādot dzimšanas 

apliecību vai pasi, jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

 iesniegums Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktorei (sagatavota 

veidlapa), 
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 pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību 

apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot dokumentu oriģinālu), 

 reflektants var iesniegt papildus dokumentus, kas apliecina izcilus sasniegumus mācību 

priekšmetos atbilstošās jomās izvēlētajā profesijā (matemātikā, informātikā, zīmēšanā, 

krāsu mācībā, kompozīcijā, u.tml.), 

 bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs izrakstu 

no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), 

profesionālās izglītības programmās ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju. 

 1 fotogrāfiju (3x4). 

     

2.8.  Priekšrocība uzņem bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus. 

2.9.  Pamatojoties personas iesniegtajiem dokumentiem, Zaļenieku komerciālās un 

amatniecības vidusskolas direktore izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu skolas 

audzēkņu skaitā līdz 2022.gada 31.augustam. 

2.10.Izglītības programmu īstenošanu sāk 2022.gada 1.septembrī un atsevišķos gadījumos 

personu var uzņemt Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā pēc 1.septembra, 

izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto programmu vai programmas daļu. 

3. Noslēguma jautājumi 

3.1. Saņemtos fizisko personu datus izglītības iestāde apstrādā tikai Kārtībā noteikto mērķu 

sasniegšanai. Apstrādājot fizisko personu datus, izglītības iestāde ievēro Latvijas 

Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasības. 

3.2. Jautājumus, kas nav aprakstīti Kārtībā, risina sarunu ceļā uzņemšanas procesa laikā. 

 

 

 

Sastādīja direktores vietniece mācību darbā V.Barkovska 

 

 

 

 

 

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Kārtība par izglītojamo uzņemšanu 

2022./2023.m.g., ko apstiprinājusi direktore stājas spēkā ar 2022.gada 20.aprīli 

 

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Kārtība par izglītojamo uzņemšanu 

2021./2022.m.g., ko apstiprinājusi direktore nav spēkā ar 2022.gada 19.aprīli 

 


