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Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres sākumskolas 1.klasē 
2021./2022. mācību gadā. 

 
1.Vispārējie noteikumi 

 
1.1. Kārtība izdota saskaņā ar 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 ”Kārtība 
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas 
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11.punktu un 
13.11.2014. Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2014. “Kārtība bērnu 
reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispāŗējās izglītības iestādēs.” 

2. Īstenotās izglītības programmas. 
 

2.1. Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods 11011111; 
2.2. Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem, kods 11015611. 

3. Dokumentu iesniegšana uzņemšanai 1. klasē 
 
3.1. No 14.maija, uzrādot vecāka personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – arī   
Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), izglītības 
iestādē iesniedz: 
 3.1.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (1.pielikums); 
 3.1.2. izziņu par pirmskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu  
  aprakstu; 
 3.1.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja  

izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti 
atbalsta pasākumi mācību procesā; 

3.1.4. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).  
3.2. 3.1.1. apakšpunktā minēto iesniegumu ieteicams iesniegt līdz 4. jūnijam, lai izglītības 
iestāde nodrošinātu izglītojamo sadalījumu 1. klasēs līdz 15. jūnijam. 
3.1.2. -  3.1.4. apakšpunktā minēto bērna minēto dokumentus ieteicams iesniegt no 16. līdz 
27. augustam. 



3.3. Bērna vecāks  līdz 14. jūnijam piesaka Ogres novada skolēna karti Ogres novada 
pašvaldības mājaslapā. 

4. Izglītojamo dalījums 1. klasēs 
 

4.1. Izglītības iestāde līdz 15. jūnijam veic 1. klašu komplektāciju atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām higiēnas prasībām un publicē kodētus 1. klašu skolēnu  
sarakstus skolas interneta mājaslapā. 
4.2.  1. klašu komplektācijā prioritārā secībā tiek ievēroti šādi nosacījumi: 
 

4.2.1. vienā klasē iekļauj ne vairāk kā divus izglītojamos ar speciālām  
vajadzībām ( pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikta speciālās izglītības 
programma vai atbalsta pasākumi), turklāt izglītojamos ar speciālām 
vajadzībām klasēs izkliedē iespējami vienmērīgi; 

4.2.2. zēnu un meiteņu īpatsvars klasē iespējami atbilst zēnu un meiteņu  
 īpatsvaram 1. klašu grupā. 

4.5. Klašu dalījuma rezultātus apkopo direktora vietnieks, kurus iesniedz izglītības  
iestādes direktoram. 

5. Noslēguma jautājumi 
 
5.1. Sūdzības par izglītojamo dalījumu klasēs adresējamas izglītības ietādes direktoram. 
5.2. Kārtība stājas spēkā 2021. gada 5. maijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogres sākumskolas direktore      Māra Banka 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


