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2022.gada 28. februārī                                                                    Nr. 1/ 2022 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

NOTEIKUMI  IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAI  

JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ 
Izdota saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 31., 39. un 41.pantu, 

11.01.2022. MK noteikumiem Nr. 11  
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 

 programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības  

izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 

un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas nolikumu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Noteikumi izglītojamo uzņemšanai Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā (turpmāk tekstā - 

JSVĢ) nosaka kārtību un kritērijus, kurus ievēro, uzņemot izglītojamos (turpmāk tekstā – 

skolēnus) JSVĢ pamatizglītības un vidējās izglītības apguvei.  

2. JSVĢ uzņem skolēnus: 

2.1. Pamatizglītības otrā posma izglītības programmas (7.-9.klase) apguvei (komerczinību, 

sociālo zinību, vides zinību virzienos - KOM, SOC, VID), 

2.2. Pamatizglītības otrā posma izglītības programmas (7.-9.klase) ar integrētu Starptautiskā 

Bakalaurāta (turpmāk tekstā IB) vidējā posma programmas (International Baccalaureate 

Middle Years Programme) saturu un metodiku apguvei (IB), 

2.3. Vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) programmu apguvei (komerczinību, sociālo 

zinību, vides zinību virzienos - KOM, SOC, VID), 

3. Jaunu klašu uzņemšana un komplektācija notiek 7. un 10. klasēs saskaņā ar Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības rīkojumu. Citās klasēs (8., 9., 11. un 12. klasēs) skolēnus uzņem 

brīvajās vietās. 

II. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4. Uzņemšanas komisiju apstiprina ar direktora rīkojumu. 

5. Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai ir liecība vai apliecība par iegūtu pamatizglītību. 

6. JSVĢ netiek uzņemti skolēni, kuru vērtējums kādā mācību priekšmetā ir zemāks par 5 ballēm. 

7. Stājoties JSVĢ, saskaņā ar apstiprinātu iestājpārbaudījuma programmu un norises kārtību 

skolēniem tiek organizēts integrēts iestājpārbaudījums par pamata un caurviju prasmju apguvi.  

8. Mērķtiecīgai izglītības virziena izvēlei skolēniem tiek organizētas uzņemšanas pārrunas 

(strukturēta intervija) ar uzņemšanas komisiju, skolēns iesniedz pēc noteikta plāna veidotu 

motivācijas vēstuli. IB programmas skolēniem uzņemšanas pārrunu valoda ir angļu valoda. 

9. Komisija pārrunas protokolē, motivācijas vēstuli pēc skolēna uzņemšanas pievieno personas 

lietai, iestājpārbaudījumā iegūto vērtējumu fiksē elektroniskā rezultātu kopsavilkuma tabulā 

un izmanto uzņemšanas saraksta izveidošanai. 

10. 7.-9. klašu uzņemšanas rezultātu kopsavilkuma tabulā komisija apkopo: 

10.1. vidējo gada vērtējumu liecībā, 



10.2. angļu valodas, latviešu valodas un literatūras, matemātikas, Latvijas un pasaules 

vēstures un dabaszinību gada vērtējumus liecībā, akcentējot: 

10.2.1. KOM klasē - vērtējumu matemātikā un literatūrā, 

10.2.2. SOC klasē - vērtējumu Latvijas, pasaules vēsturē un literatūrā, 

10.2.3. VID klasē – vērtējumu dabaszinībās un matemātikā, 

10.2.4. IB klasē – vērtējumu angļu valodā un matemātikā, 

10.3. iestājpārbaudījuma vērtējumu. 

11. 10.-12. klašu uzņemšanas rezultātu kopsavilkuma tabulā komisija apkopo: 

11.1. vidējo gada vērtējumu apliecībā par pamatizglītību vai liecībā, 

11.2. angļu valodas, latviešu valodas un literatūras, matemātikas, Latvijas un pasaules 

vēstures, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas gada vērtējumus liecībā, akcentējot: 

11.2.1. KOM klasē - vērtējumu matemātikā, 

11.2.2. SOC klasē - vērtējumu Latvijas un pasaules vēsturē, 

11.2.3. VID klasē - vērtējumus fizikā, ķīmijā un bioloģijā, 

11.3. iestājpārbaudījuma vērtējumu. 

12. Priekšrocības tikt uzņemtiem JSVĢ ir skolēniem, kuri saņēmuši lielāku punktu skaitu. 

13. Priekšrocības (pie vienāda punktu skaita) tikt uzņemtam JSVĢ ir: 

13.1. daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem, 

13.2. skolēniem, kas ieguvuši pamatizglītību JSVĢ, 

13.3. skolēniem, kuru vecāki strādā JSVĢ, 

13.4. skolēniem, kuru brāļi vai māsas mācās JSVĢ. 

14. Iestājpārbaudījumu norises laiks, pieteikšanās termiņš, iestājpārbaudījuma programma un 

norises kārtība tiek apstiprināta ar direktora rīkojumu un publicēta skolas mājaslapā mēnesi 

pirms iestājpārbaudījuma. 

15. Skolēns par iestājpārbaudījuma rezultātiem tiek informēts piecu darbadienu laikā pēc 

iestājpārbaudījuma norises. 

16. Skolēnus uzņem, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, pēc savstarpējās sadarbības 

līguma parakstīšanas. 

III. PAPILDUS NOSACĪJUMI UZŅEMŠANAI IB   

17. IB programmas skolēniem, lai sekmīgi un kvalitatīvi apgūtu mācību programmu un realizētu 

IB mērķus, noteikti papildus nosacījumi.  

18. Pašvaldības noteikts vecāku līdzmaksājums par IB programmas apguvi: 

18.1. 50 EUR mēnesī, 

18.2. atbrīvoti no līdzmaksājuma ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā deklarētie skolēni, kuru 

mājsaimniecībai ir piešķirts maznodrošinātā statuss. 

19. Ikdienas mācību procesā darbam starptautiskā digitālā vidē nepieciešams: 

19.1. personīgais portatīvais dators, 

19.2. priekšzināšanas un vēlme padziļināti apgūt angļu valodu, augsta mācību motivācija un 

interese iesaistīties projektu realizēšanā. 

 

Direktore                                           I.Vilkārse 
 
 

  



 

 Pielikums dokumentam Nr. 1/ 2022  

“Noteikumi  izglītojamo uzņemšanai Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā” 

 

1. Uzņemšanas saraksta izveidošanai izmanto skolēna iesniegtos dokumentus. 

2. Punktus pamatskolā aprēķina pēc formulas: 

7.KOM. klasē- VV×5+A+L+LL+M×4+(LV+PV)/2+D+P (15 vērtējumi), 

7.SOC. klasē- VV×5+A+L+LL×2+M+LV×2+PV+D+P (15 vērtējumi), 

7.VID klasē- VV×5+A+(L+LL)/2+M×2+(LV+PV)/2+D×4+P (15 vērtējumi). 

7.IB. klasē- VV×5+A×3+L+LL+M×2+(LV+PV)/2+D+P (15 vērtējumi), 

3. Punktus vidusskolā aprēķina pēc formulas: 

10.KOM.-VV×5+A+(L+LL)/2+Ģ+(LV+PV)/2+(F+Ķ+B)/3 +M×3+P (14 vērtējumi), 

10.SOC.-VV×5+A+L+LL+Ģ+M+(F+Ķ+B)/3+LV+PV+P (14 vērtējumi), 

10.VID.-VV×5+A+(L+LL)/2+Ģ+(LV+PV)/2+M+F+Ķ+B+P (14 vērtējumi) 

Paskaidrojums. Katrai programmai tiek akcentēti programmas profilējošie priekšmeti.  

 

Apzīmējumi:  

VV- vidējais vērtējums 

A- vērtējums angļu valodā  

L+LL- vērtējums latviešu valodā un literatūrā 

M-  vērtējums matemātikā  

D- vērtējums dabaszinībās 

FĶB- vērtējumi fizika, ķīmija, bioloģija  

LV+PV- vērtējums Latvijas un pasaules vēsturē 

Ģ- vērtējums ģeogrāfijā  

P- iestājpārbaudījuma vērtējums 

 


