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Par ierakstiem izglītības ieguves dokumentos un liecībās, Ukrainas
civiliedzīvotāju pārcelšanu nākamajā klasē un izglītības ieguves dokumentu
izsniegšanu 2021./2022.mācību gadā
I

Ieraksts par izvēles eksāmenu vispārējās vidējās izglītības ieguves dokumentā, ja skolēns
to nekārtoja1 (šī mācību gada 12.klases absolventiem, kas mācījās pēc “vecā” standarta):
Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai valstī noteikto ierobežojumu dēļ aicinām 2021./2022.mācību
gadā izglītojamā, kurš ieguvis vispārējo vidējo izglītību, vispārējās vidējās izglītības ieguvi
apliecinošajā dokumentā: atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā pie valsts
pārbaudījumiem (izglītojamam, kurš izvēles eksāmenu nekārtoja) papildus norādīt: “Covid-19
infekcijas izplatības mazināšanai valstī noteikto ierobežojumu dēļ 2021./2022.mācību gadā izvēles
eksāmens nav obligāts”.

II

Ieraksti Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības ieguves dokumentos
Ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā2 un Ministru kabineta 2016.gada 26.jūnija
noteikumos Nr.488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības
ieguves iespējas” noteikto attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotāju (turpmāk – civiliedzīvotājs)
izglītības iespējām, aicinām izglītības dokumentos, kas apliecina vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi 2021./2022.mācību gadā, veikt šādus zemāk norādītos
ierakstus:
1. Ieraksti dokumentos par pamatizglītības ieguvi:
1.1.civiliedzīvotāja, kurš ieguvis vispārējo pamatizglītību (apguvis pamatizglītības programmu
(ar latviešu mācībvalodu)), apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā, norādot
apgūtos mācību priekšmetus, izdarīt ierakstus par attiecīgajiem mācību priekšmetiem (ja tajos
nav saņemts vērtējums vai saņemtais vērtējums ir zemāks par četrām ballēm):
1.1.1. “Latviešu valoda” – atbrīvots/atbrīvota*;
1.1.2. “Literatūra” – atbrīvots/atbrīvota*;
1.1.3. “Latvijas vēsture” – atbrīvots/atbrīvota*;
1.1.4. “Otrā svešvaloda” – atbrīvots/atbrīvota*.
1.2.civiliedzīvotāja, kurš ieguvis vispārējo pamatizglītību (apguvis mazākumtautību
pamatizglītības programmu), apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā, norādot
apgūtos mācību priekšmetus, izdarīt ierakstus par attiecīgajiem mācību priekšmetiem (ja tajos
nav saņemts vērtējums vai saņemtais vērtējums ir zemāks par četrām ballēm):
1.2.1. “Latviešu valoda un literatūra” – atbrīvots/atbrīvota*;
1.2.2. “Latvijas vēsture” – atbrīvots/atbrīvota*;
Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu
un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 25.punkts (pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2019/197.6).
2
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 panta pirmās daļas pēdējais teikums, astotā un devītā daļa (pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/330546).
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1.2.3. “Otrā svešvaloda” – atbrīvots/atbrīvota*.
Paskaidrojums pie “*” sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību:
“* Ukrainas civiliedzīvotājam 2021./2022. mācību gadā vērtējuma iegūšana nav obligāta”
1.3.Civiliedzīvotājs var nekārtot pamatizglītības pakāpē noteiktos valsts pārbaudes darbus – šādā
gadījumā apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izraksta sadaļā pie valsts
pārbaudījumiem norāda: “Ukrainas civiliedzīvotājam 2021./2022. mācību gadā valsts
pārbaudījumi nav obligāti”.
2. Ieraksti dokumentos par vispārējās vidējās izglītības ieguvi:
2.1.Civiliedzīvotāja, kurš ieguvis vispārējo vidējo izglītību, atestāta par vispārējo vidējo izglītību
sekmju izrakstā, norādot apgūtos mācību priekšmetus, izdarīt ierakstus par attiecīgajiem mācību
priekšmetiem (ja tajos nav saņemts vērtējums vai saņemtais vērtējums ir zemāks par četrām
ballēm):
2.1.1. “Latviešu valoda” – atbrīvots/atbrīvota*;
2.1.2. “Literatūra” – atbrīvots/atbrīvota*;
2.1.3. “Otrā svešvaloda” – atbrīvots/atbrīvota*.
Paskaidrojums pie “*” sekmju izrakstā:
“* Ukrainas civiliedzīvotājam 2021./2022. mācību gadā vērtējuma iegūšana nav obligāta”
2.2.Civiliedzīvotājs var nekārtot vidējās izglītības pakāpē noteiktos valsts pārbaudes darbus – šādā
gadījumā atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izraksta sadaļā pie valsts pārbaudījumiem
norāda: “Ukrainas civiliedzīvotājam 2021./2022. mācību gadā valsts pārbaudījumi nav obligāti”.

III

Iegūstot pamatizglītību 2021./2022.mācību gadā:

1. Civiliedzīvotāju, kurš apgūst pamatizglītības programmu 1. līdz 8. klasē, pārceļ nākamajā klasē,
nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu mācību priekšmetos mācību gada noslēgumā.
Ja vērtējums mācību priekšmetā mācību gada noslēgumā nav iegūts, norādot mācību
priekšmetus, liecībā attiecīgajā ailē izdara ierakstu: “nav vērtējuma (nv)”. Civiliedzīvotājs ir
tiesīgs tajā pašā klasē 2022./2023.mācību gadā atkārtoti apgūt izglītības programmu atbilstoši
mācību priekšmetu un stundu plānam.
2. Civiliedzīvotājam pirms pārcelšanas nākamajā klasē vai atkārtotas izglītības programmas
apguves tajā pašā klasē nosaka papildu mācību pasākumus, nenosakot pēcpārbaudījumus. Lai
civiliedzīvotājs atkārtoti varētu apgūt izglītības programmu tajā pašā klasē, nepieciešams saņemt
nepilngadīga civiliedzīvotāja likumiskā pārstāvja izglītības iestādes vadītājam adresētu
rakstveida iesniegumu. Papildu mācību pasākumus 2022. gada jūnijā līdz divām nedēļām
nosaka latviešu valodas mācību priekšmetu apguvei, kā arī var noteikt to mācību priekšmetu
apguvei, kuros mācību gada noslēgumā nav iegūts vērtējums vai iegūtais vērtējums ir zemāks
par četrām ballēm. Papildu mācību pasākumi ir norādāmi civiliedzīvotāja individuālajā izglītības
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programmas apguves plānā, un par tā izpildi tiek piešķirts valsts finansējums pedagogu darba
samaksai (jūnija mēnesī max 128,50 euro par katru civiliedzīvotāju).
3. Civiliedzīvotājs, kurš 2021./2022. mācību gadā par pamatizglītības programmas apguvi ir
saņēmis liecību, 9.klasē 2022./2023.mācību gadā atkārtoti apgūst visus izglītības programmas
mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Minēto civiliedzīvotāju
atskaita no izglītības iestādes izglītojamo skaita tikai Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra
noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un
atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” noteiktajos
gadījumos (turpmāk – MK noteikumi Nr.11).
4. 9.klases civiliedzīvotājs ir tiesīgs kārtot izglītības iestādes mācību priekšmetu apguves
noslēgumā noteiktos pārbaudījumus mazākumtautību valodā (darba izpildes valoda – piemēram,
ukraiņu, krievu, poļu).
5. 1. līdz 9.klases civiliedzīvotājs līdz 2021./2022.mācību gada beigām (1.-8.klasē līdz 2022.gada
31.maijam, bet 9.klasē – 2022.gada 14.jūnijam) ir tiesīgs saņemt izglītības iestādes izsniegtu
dokumentu (izziņu) par izglītības programmas daļēju apguvi, ja izglītojamais ir uzņemts citā
izglītības iestādē vai izbraucis no valsts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11, vai citos pamatotos
gadījumos.

Iegūstot vispārējo vidējo izglītību 2021./2022.mācību gadā:

1. Civiliedzīvotāju, kurš apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu 10. līdz 11. klasē, pārceļ

2.

3.
4.
5.

nākamajā klasē, nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu mācību priekšmetos (kursos)
mācību gada noslēgumā. Ja vērtējums mācību priekšmetā (kursā) mācību gada noslēgumā nav
iegūts, norādot mācību priekšmetus, liecībā attiecīgajā ailē izdara ierakstu: “nav vērtējuma (nv)”.
Civiliedzīvotājs ir tiesīgs tajā pašā klasē 2022./2023.mācību gadā atkārtoti apgūt izglītības
programmu atbilstoši mācību priekšmetu (kursu) un stundu plānam.
Civiliedzīvotājam pirms pārcelšanas nākamajā klasē vai atkārtotas izglītības programmas
apguves tajā pašā klasē nosaka papildu mācību pasākumus, nenosakot pēcpārbaudījumus.
Papildu mācību pasākumus 2022. gada jūnijā līdz divām nedēļām nosaka latviešu valodas
mācību priekšmetu apguvei, kā arī var noteikt to mācību priekšmetu apguvei, kuros mācību
gada noslēgumā nav iegūts vērtējums vai iegūtais vērtējums ir zemāks par četrām ballēm. Lai
civiliedzīvotājs atkārtoti varētu apgūt izglītības programmu tajā pašā klasē, nepieciešams saņemt
rakstveida nepilngadīga civiliedzīvotāja likumiskā pārstāvja vai pilngadīga civiliedzīvotāja
izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu. Papildu mācību pasākumi ir norādāmi
civiliedzīvotāja individuālajā izglītības programmas apguves plānā, un par tā izpildi tiek piešķirts
valsts finansējums pedagogu darba samaksai (jūnija mēnesī max 128,50 euro par katru
civiliedzīvotāju).
Civiliedzīvotājs, kurš 2021./2022. mācību gadā par vispārējās vidējās izglītības programmas
apguvi ir saņēmis liecību, ir tiesīgs 12. klasē 2022./2023.mācību gadā atkārtoti apgūt visus
izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus.
10. līdz 12.klases civiliedzīvotājs ir tiesīgs kārtot izglītības iestādes mācību priekšmetu apguves
noslēgumā noteiktos pārbaudījumus mazākumtautību valodā (darba izpildes valoda – piemēram,
ukraiņu, krievu, poļu).
10. līdz 12.klases civiliedzīvotājs līdz 2021./2022.mācību gada beigām (10. un 11.klasē līdz
2022.gada 31.maijam, bet 12.klasē – 2022.gada 21.jūnijam) ir tiesīgs saņemt izglītības iestādes
izsniegtu dokumentu (izziņu) par izglītības programmas daļēju apguvi, ja izglītojamais ir
uzņemts citā izglītības iestādē vai izbraucis no valsts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11, vai
citos pamatotos gadījumos.
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Vēršam uzmanību, ka 2022./2023. mācību gadā nepilngadīgam civiliedzīvotājam tiek nodrošināta
iespēja iegūt izglītību valsts valodā. Nepilngadīgs civiliedzīvotājs pirmsskolas izglītības vai
pamatizglītības pakāpē ir tiesīgs apgūt mazākumtautību izglītības programmu, kas tiek īstenota ukraiņu
valodā, ievērojot Izglītības likumā noteikto attiecībā uz izglītības ieguves valodu mazākumtautību
izglītības programmās.

IV
Kas jāņem vērā, lai civiliedzīvotājam nodrošinātu izglītības ieguves iespējas
2022./2023.mācību gadā
Pašvaldības rīcība
Attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā tās funkciju koordinēt atbalsta nodrošināšanu civiliedzīvotājiem,
izvērtē pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu pieejamību un atbilstību
prasībai par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu) valodā, un
nosaka pašvaldības dibinātās izglītības iestādes, kas nodrošinās civiliedzīvotājam pirmsskolas,
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguves iespējas. Ja pašvaldība nevar nodrošināt
civiliedzīvotāja pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi tās
padotībā esošajās izglītības iestādēs, civiliedzīvotājs var iegūt attiecīgo izglītību arī pašvaldības
noteiktās privātās izglītības iestādēs, ja minētās izglītības iestādes tam ir piekritušas. Šādā gadījumā
privātās izglītības iestādes nav tiesīgas civiliedzīvotājam noteikt mācību maksu. Ja civiliedzīvotājs
izglītību iegūst viņa likumiskā pārstāvja patstāvīgi izvēlētā privātā izglītības iestādē neatkarīgi no
pašvaldības iespējām nodrošināt civiliedzīvotāja izglītības ieguvi, tā informē civiliedzīvotāja
uzturēšanās vietas pašvaldības atbildīgo amatpersonu par izglītības ieguves nodrošināšanu.
Tiem civiliedzīvotājiem, kuri uzsāka izglītības ieguvi 2021./2022.mācību gadā mazākumtautību
izglītības programmā (izņemot ukraiņu valodā) un turpinās izglītības ieguvi 2022./2023.mācību gadā,
tiek noteikta izglītības iestāde, kas nodrošinās turpmākās izglītības ieguves iespējas valsts valodā vai
mazākumtautību (ukraiņu) valodā.
Pašvaldības atbildīgā amatpersona sazinās ar civiliedzīvotāja dzīvesvietai tuvāko attiecīgās izglītības
iestādes atbildīgo amatpersonu un informē par civiliedzīvotāju, kurš ieradies Latvijā un uzturas
attiecīgajā pašvaldībā vai arī pāriet no vienas izglītības iestādes uz citu, nodrošinot izglītības ieguvi
2022./2023.mācību gadā valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu) valodā.
Svarīgi! Lūdzam pašvaldības informēt savā padotībā esošās izglītības iestādes un savā administratīvajā
teritorijā esošās privātās izglītības iestādes par civiliedzīvotāju izglītības ieguves iespējām
2022./2023.mācību gadā valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu) valodā:
1) civiliedzīvotāji 2022./2023.mācību gadā var turpināt izglītības ieguvi tajā pašā izglītības iestādē, kurā
tika uzņemti 2021./2022.mācību gadā, ja izglītības iestāde nodrošinās licencētas izglītības programmas
īstenošanu valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu) valodā;
2) civiliedzīvotāji 2022./2023.mācību gadā var turpināt izglītības ieguvi citā izglītības iestādē, ja
iepriekšējā izglītības iestāde 2022./2023.mācību gadā nenodrošinās licencētas izglītības programmas
īstenošanu valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu) valodā. Tādā gadījumā lūdzam pašvaldības
noteikt pašvaldības izglītības iestādi, kura ir tiesīga uzņemt civiliedzīvotāju 2022./2023.mācību gadā
izglītības turpināšanai valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu) valodā. Gadījumā, ja pašvaldība
nevar nodrošināt civiliedzīvotāja pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības
ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, lūdzam skat. augstāk minēto par izglītības ieguvi
privātajās izglītības iestādēs.
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Izglītības iestādes rīcība
Izglītības iestādes atbildīgā amatpersona piecu darba dienu laikā no brīža, kad saņēmusi
informāciju no pašvaldības atbildīgās amatpersonas par izglītības iestādi, kas 2022./2023.mācību gadā
nodrošinās licencētas izglītības programmas īstenošanu valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu)
valodā, sazinās ar nepilngadīga civiliedzīvotāja likumisko pārstāvi vai pilngadīgu civiliedzīvotāju,
informējot par nepieciešamību iesniegt rakstveida iesniegumu jaunajā izglītības iestādē uzņemšanai
izglītības programmā .
Izglītības iestāde, kura 2021./2022.mācību gadā nodrošināja civiliedzīvotāja izglītības ieguvi
mazākumtautību izglītības programmā (izņemot ukraiņu valodā), bet 2022./2023.mācību gadā
nenodrošinās licencētas izglītības programmas īstenošanu valsts valodā vai mazākumtautības
(ukraiņu) valodā, sazinās ar nepilngadīga civiliedzīvotāja likumisko pārstāvi vai pilngadīgu
civiliedzīvotāju piecu darba dienu laikā no brīža, kad izglītības iestāde ir saņēmusi pašvaldības
atbildīgās amatpersonas informāciju par to izglītības iestādi, kura turpinās civiliedzīvotāja
izglītības ieguves nodrošināšanu 2022./2023.mācību gadā, un informē par nepieciešamību jaunajā
izglītības iestādē iesniegt rakstveida iesniegumu par civiliedzīvotāja uzņemšanu.
Iepriekšējā izglītības iestāde pēc informācijas saņemšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā par
civiliedzīvotāja uzņemšanu citā izglītības iestādē ar vadītāja rīkojumu atskaita izglītojamo no izglītības
iestādes, norādot tās izglītības iestādes nosaukumu, uz kuru civiliedzīvotājs ir pārgājis mācīties.
Izglītības iestāde, kura 2021./2022.mācību gadā nodrošināja civiliedzīvotāja izglītības ieguvi
mazākumtautību izglītības programmā, un 2022./2023.mācību gadā nodrošinās licencētas izglītības
programmas īstenošanu valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu) valodā, sazinās ar nepilngadīga
civiliedzīvotāja likumisko pārstāvi vai pilngadīgu civiliedzīvotāju un informē par nepieciešamību
iesniegt rakstveida iesniegumu par izglītības programmas maiņu.
Izglītības iestāde informāciju par civiliedzīvotāju ievada vai aktualizē Valsts izglītības informācijas
sistēmā vienas darba dienas laikā, norādot apakšstatusu “Ukrainas civiliedzīvotājs”.
Svarīgi! Lūdzam izglītības iestādes informēt nepilngadīgo civiliedzīvotāju likumiskos pārstāvjus un
pilngadīgos civiliedzīvotājus, ka:
1) civiliedzīvotāji 2022./2023.mācību gadā var turpināt izglītības ieguvi tajā pašā izglītības iestādē, kurā
tika uzņemti 2021./2022.mācību gadā, ja izglītības iestāde nodrošinās licencētas izglītības programmas
īstenošanu valsts valodā vai mazākumtautības (ukraiņu) valodā;
2) civiliedzīvotāji 2022./2023.mācību gadā var turpināt izglītības ieguvi citā izglītības iestādē, ja
izglītības iestāde nenodrošinās licencētas izglītības programmas īstenošanu valsts valodā vai
mazākumtautības (ukraiņu) valodā. Tādā gadījumā lūdzam izglītības iestādi rakstiski informēt
nepilngadīga civiliedzīvotāja likumisko pārstāvi vai pilngadīgu civiliedzīvotāju par tās izglītības
iestādes kontaktiem (atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese un telefona numurs), kuru
ir noteikusi attiecīgā pašvaldība, un kura nodrošinās civiliedzīvotāja izglītības ieguvi 2022./2023.mācību
gadā.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīcība
Izglītības un zinātnes ministrija apkopo Valsts izglītības informācijas sistēmā izglītības iestāžu
iesniegtās ziņas par civiliedzīvotājiem izglītības iestādē (izglītības pakāpe, izglītības programma un
klase (grupa)), kuri uzņemti valsts, pašvaldības vai privātā izglītības iestādē, lai nodrošinātu
finansējumu pedagogu darba samaksai, finansējumu brīvpusdienām civiliedzīvotājiem no 1. līdz
4.klasei un mācību līdzekļu nodrošināšanai, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
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V

Izglītības ieguves dokumentu izsniegšana
Aicinām ņemt vērā, ka izglītības iestādei ir tiesības izsniegt izglītības ieguvi apliecinošus dokumentus
tikai pēc normatīvajā regulējumā noteiktajām 2021./2022.mācību gada beigām, t.i.:
– apliecības par vispārējo pamatizglītību un sertifikātus pēc pamatizglītības izglītības sertifikātu
saņemšanas no Valsts izglītības satura centra, sākot ar š.g. 14.jūniju3;
– atestātus par vispārējo vidējo izglītību drīkst izsniegt pēc vispārējās vidējās izglītības sertifikātu
saņemšanas no Valsts izglītības satura centra, sākot ar š.g. 29.jūniju4.
Norādām, ka izlaidumu, it īpaši saviesīgu pasākumu, rīkošana nav pieļauja 14.jūnijā – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienā5!

VI

Papildu mācību pasākumi 10. un 11.klases izglītojamiem
Atgādinām un vēršam uzmanību, ka līdz 2022. gada 25. augustam papildu mācību pasākumus un
pēcpārbaudījumus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 11 organizē arī 10. un 11. klases izglītojamiem visos
mācību priekšmetos (kursos) (izņemot mācību priekšmetus (kursus), no kuriem izglītojamais ir
atbrīvots), kuros izglītojamā mācību snieguma vērtējums mācību gada noslēgumā ir bijis zemāks par
četrām ballēm vai nav saņemts6.

Lai visiem veiksmīgs mācību gada noslēgums!

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Valsts izglītības
satura centra pārstāvji
2022.gada 27.maijā

Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumu Nr. 157 “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru
sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” 4. un 5.punkts (pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2021/52.4)
4
Vispārējās izglītības likuma 48.panta pirmā daļa (sk. https://likumi.lv/ta/id/20243) un Ministru kabineta 2006.gada
6.novembra noteikumu Nr.913 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” 3. un 14.punkts (sk.
https://likumi.lv/ta/id/147555).
5
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 4.panta pirmā daļa (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/111963)
6
Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 344.1 punkts (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumicovid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai).
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