
= Daugavpils pilsētas dome 

DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA 

Reģ. Nr. 2713901231 
Aveņu ielā 40, Daugavpilī, LV-5422, ir6-54-76140, fakss 6-54-76140, e-pasts: vsk16@inbox.lv 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Daugavpilī 

Apstiprināts 

ar Daugavpils 16. vidusskolas direktores 
04.01.2021. rīkojumu Nr. 1.10/1-visp. 

Kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi uzņemšanai 
1.klasē Daugavpils 16.vidusskolā 2021./2022.mācību gadā 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra 
noteikumiem Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs 

un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās 
un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi " 

un Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 29.decembra 
noteikumiem "Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi 

par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas 
vispārējās izglītības iestāžu ] . klasēs 2021./2022.mācību gadā " 

1. Vecāki (aizbildņi) piesaka obligāto skolas vecumu sasniegušus bērnus mācībām 1.klasē 
Daugavpils 16.vidusskolā (turpmāk - skola) no 01.02.2021.plkst. 8.00 līdz 26.02.2021. 
plkst. 17.00 

2. Klātienē piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu ( aizbildņi - Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas 
faktu) un iesniedz skolas kancelejā : 

2.1 .direktoram adresētu iesniegumu, kurā norāda savu un bērna vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, 
izvēlēto izglītības programmu (pielikums Nr.1 ). 

2.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). 

3. Izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) ir iespēja iepazīties ar skolas: 
3.1. reģistrācijas apliecību; 

3.2. akreditācijas lapu; 
3.3. nolikumu; 
3.4. iekšējās kārtības noteikumiem; 
3.5. licencētajām izglītības programmām; 

3.6. izglītības programmu akreditācijas lapām. 



4. Direktors vai viņa pilnvarota persona iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu Valsts 
izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu bāzē, norādot statusu "pretendents" , kā arī 
iesniegumu reģistrācijas žurnālā (pielikums Nr.3), kurā pretī savam uzvārdam parakstās 
izglītojamā vecāks (aizbildnis). 

5. Par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) uzreiz tiek izsniegts skolas rakstisks 
apliecinājums (pielikums Nr.6). 

6. Vecākiem (aizbildņiem) iesniedzot uz skolas oficiālo elektronisko pastu ar drošu 
elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (pielikums Nr.2), tam pievieno šādu 

dokumentu kopijas: bērna dzimšanas apliecība, vecāka personu apliecinošs dokuments 
(aizbildnim - Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu). 

7. Reģistrējot ar drošu elektronisko parakstu iesniegto iesniegumu, žurnāla ailē "vecāka 
paraksts" veic atzīmi "e-doc" . 

8. Direktora pilnvarota persona vienas darba dienas laikā iesniedzējam nosūta paziņojumu 
par elektroniskā dokumenta saņemšanu un tā reģistrēšanu iesniegumu reģistrācijas žurnālā. 

9. Vecākiem vai aizbildņiem, kuri iesniedza iesniegumu elektroniski ar drošu elektronisko 
parakstu, rakstiska apliecinājuma saņemšanai ir jāierodas skolā ne vēlāk ka vienas 
kalendāra nedēļas laikā pēc elektroniski iesniegtā iesnieguma nosūtīšanas, uzrādot 

6.punktā norādīto dokumentu oriģinālus. Ja minēto dokumentu oriģināli netiks uzrādīti, 
skola tiesīga anulēt ziņas reģistrā. 

10. Skola tiesīga atteikt reģistrēt iesniegumu, ja tā konstatē, ka izglītojamais jau ir reģistrēts 
VIIS datu bāzē citā izglītības iestādē . 

11. Ja vecāki (aizbildņi) vēlas reģistrēt izglītojamo citā izglītības iestādē, tiem ir pienākums 
vispirms anulēt izglītības iestādei iesniegto pieteikumu, kurā jau veikta iepriekšējā 
reģistrācija. 

12. Pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem to reģistrācijas kārtībā, tiek veidots l.klases 
pretendentu saraksts ( 4.pielikums). 

13 . Komplektējot 1.klases, priekšrocības izglītojamo uzņemšanai var saņemt šādā prioritārā 
secībā : 

13.1. 
13.2. 
13 .3. 

bērni , kuriem skolā mācās br_āļi vai māsas; 
skolā strādājošo darbinieku bērni; 
skolai ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu 

(pielikums Nr. 7). 
deklarējušie pilsētas izglītojamie 

14. Skola 15 kalendāro dienu laikā pēc l.klašu komplektācijas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 
līdz 17.03 .2021., rakstiski uz e-pasta adresi vai deklarēto adresi paziņo vecākiem 

(aizbildņiem) par izglītojamā iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā vai atteikumu 
(pielikums Nr.5). 

15. Atteikuma gadījumā skolas direktors nosūta paziņojuma kopiju Daugavpils pilsētas 

Izglītības pārvaldei , kura pēc vecāku (aizbildņu) pieprasījuma sniedz informāciju par 
brīvajām vietām citās skolās un risina jautājumu par izglītības iegūšanas iespējām. 



16. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemt var apstrīdēt Daugavpils 
pilsētas Izglītības pārvaldē mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

17. Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par izglītojamā iekļaušanu 1.klases pretendentu 
sarakstā vecāki (aizbildņi) līdz 29.06.2021. skolā iesniedz šādus dokumentus: 
17 .1. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u; 
17.2. izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

obligātajā sagatavošanā. Izziņas neesamība nav pamats atteikumam bērnu uzņemt 
1.klasē . 

18. Ja bērna vecāks (aizbildnis) līdz 29.06.2021. nav iesniedzis 17.punktā noteiktos 
dokumentus, reģistrācijas pieteikums tiek anulēts un skola nosūta nākamā pretendenta 
vecākam (aizbildnim) paziņojumu par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā. Ja 
objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams iesniegt noteiktos dokumentus līdz noteiktajam 
termiņam, tie jāiesniedz skolā ne vēlāk kā līdz 20.08 .2021 ., iepriekš saskaņojot ar skolu. 

19. Bērnu uzņemšana skolā tiek noformēta ar skolas direktora rīkojumu, kurš tiek izdots pēc 
klašu komplektācijas pabeigšanas un minēto dokumentu saņemšanas, bet ne vēlāk ka līdz 
20.08 .2021 . 

Skolas direktore 

Panfilova 
28800453 

O.Duksinska 



Pielikums Nr. l 
Kārtībai , kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi 

uzņemšana i l .k l asē Daugavpils 16.vidusskolā 
202 1./2022. mācību gadā 

Daugavpils 16. vidusskolas direktorei 
Olgai Dukšinskai 

Vecāka (aizbildņa) vārds , uzvārds ________ _ ____ ___ _ _______ _ 

Vecāka (aizbildņa) personas kods _ _________________ _ 

Vecāka deklarētā adrese , L V ------------------------- ----
un faktiskā 
dzīvesvietas adrese , L V --------------------------- ----

Kontakttālrunis 

Elektroniskā pasta adrese _ _____ _ ______ _ 

IESNIEGUMS 

Lūdzu reģistrēt manu bērnu ------------------------
(vārds, uzvārds) 

personas kods -------------

(izglītības programmas nosaukums) 

Jūsu vadītās skolas ! .klases pretendentu sarakstā. 

Bērna deklarētā adrese , L V ------------------------ -----
un faktiskā 
dzīvesvietas adrese , LV---------------------- - - -----

Priekšrocības: 
(nav) (ir) (kādas) 

Neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā vai atteikumu saņemšu 
līdz 17.03 .2021. , pēc 1.klašu komplektācijas pabeigšanas. 

D Ar dokumenta „Kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesn iegumi uzņemšanai l .klasē Daugavpils 
1 6.vidussko lā 2021./2022. mācību gadā" saturu esmu iepazinies (-us ies) . 

D Esmu informēts (-a) par manas meitas/dēla un manu personas datu apstrādi: 



Informācija par personas datu apstrādi 
Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības 
iestāde , klase, vecums) apstrādes mērķis - nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī 

uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu. 
Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde - Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumi Nr.276 "Valsts 
izglītības informācijas sistēmas noteikumi", Ministru kabineta 24.11 .2009. noteikumi Nr.1338 "Kārtība, 
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", Ministru 
kabineta 18.10.2005. noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā 
procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju". 

Personas datu saņēmējs - attiecīgā Jūsu izvēlētā izglītības iestāde. Jūsu personas dati tiks glabāti 
juridiska pienākuma izpildei- uzņemšanai 1.klasē vai līdz normatīvajos aktos noteiktajam periodam pēc 
izglītības iestādes absolvēšanas. 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 
1. Pieprasīt attiecīgās izglītības iestādes personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta 

apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot 
pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes 
ierobežošanu. 

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts 
inspekcijā). 

Datums Paraksts - ----------

Laiks plkst. ______ _ 



Pielikums Nr.2 
Kārtībai, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi 

uzņemšanai !.klasē Daugavpils 16.vidusskolā 
2021./2022. mācību gadā 

Daugavpils 16. vidusskolas direktorei 
Olgai Dukšinskai 

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds-----------------------

Vecāka (aizbildņa) personas kods -------- --- - --------

Vecāka deklarētā adrese , L V ------------------- - ----- ----
un faktiskā 
dzīvesvietas adrese , L V ---------------- ----------- ----

Kontakttālrunis 

Elektroniskā pasta adrese --------------

IESNIEGUMS 

Lūdzu reģistrēt manu bērnu -------------------------
(Vārds, Uzvārds) 

personas kods ____________ ____ _ 

(izglītības programmas nosaukums) 

Jūsu vadītās skolas 1.klases pretendentu sarakstā. 

Bērna deklarētā adrese , L V ----- ------------------- -----
un faktiskā 
dzīvesvietas adrese , LV------------------------ -----

Priekšrocības: 
(nav) (ir) (kādas) 

Neiebilstu vienas kalendāra nedēlas laikā no šī iesnieguma iesniegšanas uzrādīt izglītības iestādē pielikumā pievienoto 
dokumentu oriģinālus , lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par reģistrācijas veikšanu. 

Neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna iekļaušanu ! .klases pretendentu sarakstā vai atteikumu saņemšu līdz 17.03 .2021., 
pēc ! .klašu komplektācijas pabeigšanas. 

D Ar dokumenta „Kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi uzņemšanai l .klasē Daugavpils 
16 . vidusskolā 2021./2022. mācību gadā" saturu esmu iepazinies (-usies). 

D Esmu informēts (-a) par manas meitas/dēla un manu personas datu apstrādi : 

Informācija par personas datu apstrādi 
Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības 
iestāde , klase, vecums) apstrādes mērķis - nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī 

uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu. 
Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde - Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumi Nr.276 "Valsts 
izglītības informācijas sistēmas noteikumi", Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.13 3 8 "Kārtība, 
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", Ministru 



kabineta 18.10.2005. noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā 

procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju". 
Personas datu saņēmējs - attiecīgā Jūsu izvēlētā izglītības iestāde. Jūsu personas dati tiks glabāti 

juridiska pienākuma izpildei - uzņemšanai 1.klasē vai līdz normatīvajos aktos noteiktajam periodam pēc 
izglītības iestādes absolvēšanas. 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 
1. Pieprasīt attiecīgās izglītības iestādes personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta 

apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot 
pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes 
ierobežošanu. 

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts 
inspekcijā). 

Pielikumā: 

D -Bērna dzimšanas apliecības kopija 

D -Vecāka personu apliecinoša dokumenta kopija (aizbildnim - Bāriņtiesas lēmuma, kas apliecina 
aizbildnības nodibināšanas faktu, kopija) 

Datums 

Laiks plkst. ______ _ 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 



Nr. Vārds, Uzvārds 

p/k (vecāka, aizbildņa) 

Pielikums Nr.3 
Kārtībai, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi 

uzņemšanai 1.klasē Daugavpils 16. vidusskolā 
2021 ./2022. mācību gadā 

Daugavpils 16.vidusskolas 2021./2022.m.g. !.klases pretendentu vecāku 
iesniegumu reģistrācijas žurnāls 

Vārds, Uzvārds Personas kods Faktiskā dzīves vieta Iesnieguma reģistrācijas dati Vecāka 

(bērna) (bērna) paraksts 
Datums Laiks 

Ja iesniegums ir iesniegts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, ailē "vecāka paraksts" veic atzīmi "e-doc." 



Pielikums Nr.4 
Kārtībai, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi 

uzņemšanai 1.klasē Daugavpils 16 .vidusskolā 

2021./2022. mācību gadā 

Daugavpils 16.vidusskolas 2021./2022.m.g. 1.klases pretendentu saraksts uz 17.03.2021. 

Nr. Vārds, Uzvārds Iesnieguma Priekšrocības Piezīmes 

p/k (bērna) reģistrācijas dati 
Datums Laiks 

Skolas direktore O.Dukšinska 



= 

Pielikums Nr.5 
Kārtībai, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi 

uzņemšanai l.klasē Daugavpils 16. vidusskolā 
2021./2022. mācību gadā 

Daugavpils pilsētas dome 

DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA 

Reģ . Nr.2713901231 
Aveņu ielā 40, Daugavpilī, LV-5422, W6-54-76140, fakss 6-54-76140, e-pasts: vsk16@inbox.lv 

LĒMUMS 
Daugavpilī 

Nr. 

(adresāts - vārds, uzvārds, dzīvesvieta) 

Par bērna uzņemšanu ].klasē 

Izskatot Jūsu ________ (datums) iesniegumu ar lūgumu uzņemt Jūsu 
bērnu (vārds, uzvārds) -----------------------------
D auga v pils 16. vidusskolas 1.klasē 

(izglītības programmas nosaukums) 

tika konstatēts: 

1. Jūsu bērns atbilst/neatbilst Vispārējās izglītības likuma 32.pantā noteiktajam vecumam; 
2. Ir sasniegts/nav sasniegts maksimālais klases piepildījums. 
3 . ...... .. .... .. .. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 29.12.2020.gada rīkojumu Nr.588 "Par 
maksimālo Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs uzņemamo skaitu ) .klasēs un par izglītojamo skaitu 1 O.klasēs 
2021./2022 . mācību gadā" un ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores 29.12 .2020. rīkojumu Nr.590 apstiprinātās 
Kārtības, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējo izglītības iestāžu ] .klasēs 

2021./2022. mācību gadā 5.2.punkta prasībām, nolēmu: 

uzņemt/neuzņemt (bērna vārds, uzvārds) 

Daugavpils 16. vidusskolas l .klasē. 

Šo lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas, iesniedzot sūdzību Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, 
Saules ielā 7, Daugavpilī. 

Direktore 0 .Dukšinska 



Pielikums Nr.6 
Kārtībai, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi 

uzņemšanai 1.klasē Daugavpils 16.vidusskolā 
2021./2022. mācību gadā 

Informējam, ka Jūsu bērns ____________________________ _ 

personas kods _________________ , ir iereģistrēts Daugavpils 16 .vidusskolā 

_______________________________ izglītības programmā 

2021 .gada __ . _______ plkst. __ _ 

Rakstisku informāciju par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem varēsiet saņemt līdz 17.03.2021. : 

o skolā . kabinetā 
o uz iesniegumā norādīto faktisko dzīvesvietas adresi 
o uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu reģistrācijas kārtas numurs var mainīties. 
Ja vēlaties anulēt doto reģistru, Jums ir jāgriežas ar rakstveida iesniegumu Daugavpils 16. vidusskolā. 

Daugavpils 16. vidusskolas 
personāla lietu pārzine 

2021.gada _ . _ _ _____ _ 

S.Mukāne 



Daugavpils 16.vidusskola 

Pielikums Nr.7 
Kārtībai , kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi 

uzņemšanai 1.klasē Daugavpils 16 .vidusskolā 

2021 ./2022. mācību gadā 

Akāciju iela, Alberta iela, Alkšņu iela, Arendoles iela, Artilērijas iela, Astilbju iela, Ausekļa iela, 
Aveņu iela, Azovas iela, Baložu iela, Bezdelīgu iela, Bērzu iela, Bumbieru iela, Caunu iela, Ceru 
iela, Cēsu iela, Ciema iela, Cīruļu iela, Dabas iela 
Daugavas iela 1 116, 118, 124, 126 
Dienvidu iela 1 izņemot 2 
Dundagas iela, Egļu iela, Ezeru iela, Ganību iela, Irbenāju iela, Irbju iela, Jersikas iela, Kaiju iela, 
Kalnu iela, Kalupes iela, Kamēliju iela, Krasta iela, Kūrorta iela, Lakstīgalu iela, Lauku iela, 
Liepziedu iela, Liliju iela, Līkā iela, Līksnas iela, Madaru iela, Mazā Ezeru iela, Mazā Ormaņu iela, 
Medņu iela, Melleņu iela, Meža iela, Milžu iela, Minskas iela, Nāru iela, Nīcgales iela, Odu iela, 
Olu iela, Omskas iela, Ormaņu iela, Oskara iela, Paegļu iela, Parka iela, Pērses iela, Piekrastes iela, 
Plāteru iela, Plotičku iela, Pļavu iela, Preiļu iela, Purvu iela, Putnu iela, Raipoles iela, Rēzeknes iela, 
Robežu iela, Rubeņu iela, Sausā iela, Sēņu iela, Silu iela, Skaidu iela, Skaistas iela, Skostu iela, 
Spīdolas iela, Staņislavska iela, Stāvā iela, Stūra iela, Špoģu iela, Šūņu iela, Tartu iela, Tālavas iela, 
Telts iela, Tirzas iela, Tūristu iela, Tvaikoņu iela, Ūdru iela, Vāveru iela, Ventas iela, Vidzemes iela 
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Vizbuļu iela, Zaļumu iela, Zaru iela, Zeltkalna iela, Zemeņu iela, Zvīņu iela, Zagaru iela, Žagatu iela 
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