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Noteikumi Nr.7 

Ludzā, 2022. gada 30.augustā 

 

KĀRTĪBA PAR IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANU,  

PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ UN ATSKAITĪŠANU 

pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) 

programmā ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā 

 
Izdots saskaņā ar  

2022. gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.11 

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, 

kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un Skolas nolikumu 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu 

pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā ar augstākiem sasniedzamajiem 

rezultātiem mūzikā (turpmāk tekstā – Kārtība) nosaka prasības: 

1.1. izglītojamo uzņemšanai Ludzas Mūzikas pamatskolas (turpmāk tekstā – Skolas) 

pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā ar augstākiem sasniedzamajiem 

rezultātiem mūzikā (turpmāk tekstā – pamatizglītības programmā); 

1.2. izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē; 

1.3. izglītojamo atskaitīšanai no pamatizglītības programmas. 

2. Saskaņā ar Skolas nolikumu, tiesības Skolā apgūt pamatizglītības programmu ir tikai tiem 

izglītojamiem, kuri apgūst kādu no profesionālās ievirzes izglītības programmām. 

3. Iestājpārbaudījumi pamatizglītības programmas 1. klasē netiek organizēti. Izglītojamais kārto 

uzņemšanas pārbaudījumu profesionālās ievirzes programmā. 

4. Pēc vecāku/aizbildņu izvēles izglītojamais pamatizglītību var apgūt citā izglītības iestādē. 

5. Skolas dibinātājs, ievērojot klašu piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu 

izvietojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā nosaka uzņemamo izglītojamo kopskaitu, 

to saskaņojot ar Skolas direktoru. 

6. Izglītojamo uzņem noteiktā klasē, pārceļ nākamajā klasē vai atskaita no Skolas 

pamatizglītības programmas ar direktora rīkojumu. 
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II. Izglītojamā uzņemšanas kārtība 

 

 

7. Pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē var laikā no 1. aprīļa līdz uzņemšanas pārbaudījumam 

profesionālās ievirzes izglītības programmās. Skola ir tiesīga nepieciešamības gadījumā 

noteikt papilduzņemšanu citā laikā. 

8. Izglītojamo uzņemšana 1.klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, konstatējot 

skolēna muzikālo spēju atbilstību. 

9. Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai Skolā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un 

iesniedz šādus dokumentus: 

9.1. direktoram adresētu iesniegumu uz Skolas izstrādātas veidlapas, kurā obligāti norāda: 

9.1.1.1.nepilngadīga izglītojamā vecāka vai atbildīgās amatpersonas vārdu un 

uzvārdu; 

9.1.1.2.informāciju par izglītojamā ārpusģimenes aprūpi (ja attiecināms); 

9.1.1.3.izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja piešķirts) un dzimšanas datumu; 

izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi vai papildu adresi 

Latvijā pirms reemigrācijas; 

9.1.1.4.izvēlētās izglītības programmas nosaukumu un kodu; 

9.1.1.5.saziņai ar izglītības iestādi – vecāka deklarētās un faktiskās dzīvesvietas 

adresi vai atbildīgās amatpersonas institūciju, kuru tā pārstāv, un vecāka vai 

atbildīgās amatpersonas elektroniskā pasta adresi (ja ir) vai oficiālo 

elektronisko adresi; 

9.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u); 

9.3. bērna dzimšanas apliecības kopiju (pēc salīdzināšanas ar oriģinālu); 

9.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu; 

9.5. bērna 2 fotogrāfijas (3x4). 

10. Ja Skola neuzņem pamatizglītības programmā, direktors rakstiski informē iesnieguma 

iesniedzēju par izglītojamā uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem. 

 

 

IV. Izglītojamā pāriešana no vienas izglītības iestādes uz citu izglītības iestādi 

 

11. Izglītojamā pāriešanu no vienas izglītības iestādes uz citu nosaka 2022.gada 1.janvāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.11 “ Kārtība, , kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 

izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai 

nākamajā klasē”  22.-24. punkts. 

12. Izglītojamā uzņemšanai 2.līdz 4.klasei ir iespējama, ja izglītojamais apguvis analoģisku 

izglītības programmu citā vispārizglītojošā skolā vai papildus izglītojies mūzikas skolā 

nepieciešamā līmenī. Pamats izglītojamā uzņemšanai 2. līdz 4.klasē ir liecība par iepriekšējās 

izglītības apguvi vai liecība un mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina 

izglītības iestādi mācību gada laikā).  

13. Saskaņā ar Skolas nolikumu, izglītojamo var uzņemt pamatizglītības programmas 2.-4.klasē, 

ja izglītojamais Skolā apgūst kādu no profesionālās ievirzes izglītības programmām. 
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V. Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē 

 

 

14. Obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē nosaka 2022.gada 1.janvāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.11 “ Kārtība, , kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 

izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai 

nākamajā klasē” 25.-31.punkts. 

 

VI. Izglītojamā atskaitīšana 

 

15. Izglītojamo, kurš obligātajā izglītības vecumā apgūst pamatizglītības programmu, no Skolas 

ar direktora rīkojumu atskaita šādos gadījumos: 

15.1. izglītojamais ir uzņemts citā izglītības iestādē; 

15.2. ja izglītojamais ir izbraucis no valsts; 

15.3. izglītojamo, kurš saskaņā ar šīs Kārtības 2. punktu, vairs neturpina apgūt kādu no 

profesionālās ievirzes izglītības programmām. 

16. Obligātās prasības izglītojamo atskaitīšanai no vispārējās izglītības programmas nosaka 

2022.gada 1.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.11 “ Kārtība, , kādā izglītojamie tiek 

uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības 

izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 37.-42.punkts. 

17. Izglītojamā atskaitīšanu no Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka 

Ludzas Mūzikas pamatskolas 2018. gada 30. augusta Noteikumi Nr. 4 „Kārtība par 

izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu profesionālās ievirzes 

izglītības programmās”. 

 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. septembri. 

19. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas direktora, Pedagoģiskās padomes vai Skolas 

dibinātāja priekšlikuma. Grozījumus Noteikumos apstiprina Skolas direktors, saskaņo ar 

dibinātāju. 

20. Līdz ar to spēku zaudē 2018.gada 30.augustā apstiprinātie Noteikumi Nr. 9 “Kārtība par 

izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu pamatizglītības pirmā 

posma profesionāli orientētā virziena izglītības programmā”. 

 

 

Direktore        L.Greitāne 

 

SASKAŅOTS 

Ludzas novada izpilddirektors 

_________________ S.Jakovļevs 

2022.g. 30.augustā 


