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Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes rīkojumu Nr. _ (__.01.2022), 

 
 

Daugavpils 9. vidusskola uzņem 

 3 klases = 90 skolēni 
 

Vecāki (aizbildņi) piesaka mācībām 1.klasē 
bērnu, kuram 2022.gadā aprīt 7 gadi  

 



Daugavpils 9. vidusskola 

Materiāls ir veidots, pamatojoties uz DPIP apstiprināto „Kārtība, kādā  reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētās vispārējo izglītības iestāžu 1.klasēs  
2022./2023.mācību gadā”.     

 
 
 

Pamatizglītības mazākumtautību 
programma (kods 2101 11 21) 
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Bērna reģistrācija 1. klasē 
no 01.02.2022. plkst. 8.00  līdz 28.02.2022. plkst.17.00 

 

 

 

 

 

 

*Iesniegums 

*Bērna dzimšanas 

apliecība 

*Vecāka personu 

apliecinošs dokuments 

 

 

 
 
 
 
*Reģistrē vecāku 
iesniegumu žurnālā, 
norādot iesniegšanas 
laiku! 

 

     
*Ievada datus par bērnu  
VIIS datu bāzē ar norādi 
„pretendents” 
 
 

 
 
*Vecāki parakstās 
iesniegumu reģistrēšanas 
žurnālā; 
*Vecāki saņem rakstisku 
apliecinājumu par bērna 
reģistrāciju 1.klasē. 
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 *Iesniegums, kas parakstīts ar 

drošu elektronisko parakstu  

(e-doc vai e-pdf) 

*Bērna dzimšanas apliecība  

(jepg vai pdf ) 

*Vecāka personu apliecinošs 

dokuments (jepg vai pdf ) 

 

 

 

 

 

 

*Reģistrē vecāku iesniegumu 

žurnālā, norādot vēstules 

iesūtīšanas  laiku. 

*Vecāki paraksta vietā 

iesniegumu reģistrēšanas 

žurnālā tiek atzīmēts „e-doc”; 

(vēstules, kas tiks iesūtītas 

agrāk par 8.00 1.02.2021 

netiks reģistrētas!!!!) 

 

    *Ievada datus par bērnu  

VIIS datu bāzē ar norādi 

„pretendents” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*Vecāki saņem rakstisku 
apliecinājumu par bērna 

reģistrāciju 1.klasē.  
(brīdī, kad uzradīti elektroniski 
iesniegtu dokumentu oriģināli!) 

 

 
 

Vienas kalendāras nedēļas 

laikā vecāku pienākums ir 

ierasties skolā un uzrādīt 

iesniedzamo dokumentu 

oriģinālus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienas darba dienas 

laikā skola nosūta 

paziņojumu, ka e-

dokuments  ir saņemts 

un IR vai NAV 

reģistrēts! 
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Plašāka informācija par elektronisko parakstu! 

 

 
 

www.eparaksts.lv 

 

 

http://www.eparaksts.lv/
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Kam var atteikt reģistrēt iesniegumu vai to anulēt? 

 
Iesniedzot dokumentus klātienē! 
• Ja personai nav tiesību pārstāvēt bērna intereses; 

• Ja vecākiem nav līdzi nepieciešamo dokumentu; 

• Ja bērns jau ir reģistrēts kā „pretendents” citā izglītības iestādē. 

• Pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai uz pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumu. 

 

Iesniedzot dokumentus elektroniski! 
• Ja vecāki ir iesūtījuši dokumentus elektroniski pirms 01.02.2022. plkst. 8.00.; 

• Ja vecāki ir nepareizi elektroniski iesnieguši nepieciešamos dokumentus; 

• Vienas kalendāras nedēļas laikā vecāki nav ieradušies skolā, lai uzradītu iesniegto 

dokumentu oriģinālus; 

• Ja bērns jau ir reģistrēts kā „pretendents” citā izglītības iestādē. 

• Pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai uz pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumu. 
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Kam ir priekšrocības?  
(Priekšrocības var izmantot līdz 28.02.2019) 

 

 
Bērniem, kas 

deklarēti ģeogrāfiski 

tuvāk skolai. 
(deklarēti ne mazāk kā 6 mēnešus 

kopā ar vienu no vecākiem vai ir 

iegādāts nekustāmais īpašums, kurā 

tika piereģistrēts bērns ar vienu no 

vecākiem ) 

 

 
Bērniem, kuriem 

Daugavpils 9. vidusskolā 

mācās brāļi vai māsas. 

(*1.-11.klasēs) 

Daugavpils 9. vidusskolā 

strādājošo darbinieku 

bērniem. 

 Par priekšrocību esamību vecāki veic nepieciešamo ierakstu bērna reģistrācijas 

iesniegumā!  

Var izmantot tikai līdz 15.02.2022 



Daugavpils 9. vidusskola 

Materiāls ir veidots, pamatojoties uz DPIP apstiprināto „Kārtība, kādā  reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētās vispārējo izglītības iestāžu 1.klasēs  
2022./2023.mācību gadā”.     

 
1. Preču iela  

18. novembra iela 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11B, 11C, 12, 14, 16, 17, 18C, 18, 19, 20, 21, 22A, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29B, 31, 35, 37A, 37, 41A, 42, 43A, 43, 44, 45, 46A, 
46, 48, 50, 52, 54/56, 58, 60, 62, 64A, 64 

Alejas iela 5, 7, 12 

Bruģu iela, Burtnieku iela, Centrālā iela  

Cietokšņa iela 4 

Daugavas iela 6 

Dzelzceļu iela, Dzirnavu iela, Fabrikas iela, Februāra iela  

Ģimnāzijas iela 2, 3A 

Jaunā iela  

Mihoelsa iela 2A, 5 

Nometņu iela 5, 6, 8, 12, 13B, 13A, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22A, 22, 23, 24, 25A, 25, 26, 32, 34, 36, 42A, 42, 44A, 44, 50, 52, 56, 66, 71, 73, 75, 79, 
81, 83, 85, 87 

Podnieku iela, Pūces iela   

Raiņa iela 26C 

Rasas iela 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 

Stacijas iela 1, 2, 5, 7 

Tirgus iela, Ūdensvada iela, Vidus iela  

Vienības iela 1 

Viestura iela 1, 2, 4 
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Kā notiks bērna uzņemšana? 

 
9.vsk@inbox.lv 

 
Vecāku iesniegumi 

 (iesniegti gan klātienē, gan 

elektroniski) atbilstoši 

reģistrācijas žurnālā 

noradītajam laikam, tiks 

sakārtoti hronoloģiski 

(iesniegšanas kārtībā) un, 

ņemot vērā priekšrocības, 

izveidots  

„1. klases pretendentu 

saraksts” 
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Kā zināt, vai bērns ir uzņemts Daugavpils 9. vidusskolā? 

 

 

         Daugavpils 9.vidusskola  15 kalendāro dienu laikā  

pēc 1. klašu komplektācijas pabeigšanas,  

bet ne vēlāk kā līdz 15.03.2022.,  

sniegs rakstisku paziņojumu par bērna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt 

izglītības iestādē.   

* Šādu paziņojumu izsuta uz vecāku e-pasta adresi vai, ja tāda nav noradīta- uz iesniegumā noradītu bērna vecāka 

(aizbildņa) deklarēto adresi. 

 

 



Daugavpils 9. vidusskola 

Materiāls ir veidots, pamatojoties uz DPIP apstiprināto „Kārtība, kādā  reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētās vispārējo izglītības iestāžu 1.klasēs  
2022./2023.mācību gadā”.     

  

 

Laipni lūdzam 

Daugavpils 9. vidusskolā 

 

 18.Novembra iela 47 

Daugavpils, LV-5403 
tālr./fakss +371 654 23591 

           +371 26386995 

http://daug9vsk.lv 

9.vsk@inbox.lv 


