
Apstiprināts ar  

Mārupes novada pašvaldības domes  

2022.gada  30.marta  

lēmumu Nr.37 (sēdes protokols Nr.5) 

  

 

Konkursa nolikums  

“Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā”  

  

 

1. Konkursa mērķis 

1.1. Veicināt skolēnu interesi par izglītības turpināšanu angļu valodā starptautiskā vidē, 

motivējot un atbalstot spējīgākos Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

vidusskolas skolēnus (turpmāk tekstā– skolēni). 

1.2. Veicināt Mārupes novada izglītības iestāžu izglītības kvalitātes un vidusskolas skolēnu 

konkurētspēju, īpaši attiecībā uz mācībām angļu valodā. 

1.3. Aicināt konkursā piedalīties visus Mārupes novada izglītības iestāžu skolēnus, kuri 

konkrētajā gadā absolvēs 9. klasi. 

1.4. Izvērtēt pretendentu pieteikumus un atbalstīt ne vairāk kā divu skolēnu bezmaksas 

mācības Latvijas Starptautiskajā skolā. 

 

2. Prasības konkursa pretendentiem 

2.1. Skolēni, kuru dzīvesvieta vismaz 2 (divus) pēdējos gadus ir deklarēta Mārupes novadā 

(turpmāk-Pretendents), ir tiesīgi pieteikties trīs gadu bezmaksas mācībām Latvijas 

Starptautiskās skolas 10.,11. un 12. klasē. 

2.2. Konkursa pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: 

2.2.1. akadēmiskās spējas un personības atbilstība IB programmai; 

2.2.2. skolēna un skolēna vecāku interese un vēlme piedalīties Latvijas Starptautiskās 

skolas aktivitātēs, pasākumos un notikumos; 

2.2.3. nobriedusi, pozitīva un mērķtiecīga attieksme pret akadēmisko zināšanu apguvi 

un  mācību procesu; 

2.2.4. spēcīgas akadēmiskās zināšanas un augsta līmeņa angļu valoda (Pretendenta 

sekmes mācībās (vidējais vērtējums ballēs ne zemāks par 8 un vērtējums angļu 

valodā ne zemāks par 8); 

2.2.5. augsta atbildības sajūta pret mācībām un regulārs skolas stundu apmeklējums; 

2.2.6. iesaistīšanās un ieguldījums ārpusstundu aktivitātēs; 

2.2.7. pozitīvi uzvedības ieraksti esošajā skolā; 

2.2.8. vēlme iesaistīties Latvijas Starptautiskās skolas dzīvē no uzņemšanas brīža līdz 

vidusskolas beigām; 

2.2.9. vispusīgs vecāku atbalsts skolēnam, kurš uzņemts Latvijas Starptautiskajā skolā, 

tostarp cieņa pret skolas misiju un kopienas vērtībām. 

 

3. Konkursa organizācija 

3.1. Konkursa organizatoriskās lietas risina Mārupes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – 

pašvaldība) un Latvijas Starptautiskās skolas izveidota komisija (turpmāk tekstā – 

Komisija), kuras sastāvā jābūt vienam Mārupes novada pašvaldības domes pilnvarotam 

pārstāvim. 

3.2. Vismaz vienu bezmaksas mācību vietu Latvijas Starptautiskajā skolā pēc Komisijas 

ieteikuma piešķir ar Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu. 

3.3. Latvijas Starptautiskajā skola organizē informatīvu pasākumu visiem pretendentiem un 

viņu ģimenēm, sniedz informāciju par skolu, IB programmu, stipendiju procesu, iekšējās 

kārtības noteikumiem, papildu izmaksām un tml. 

 

4. Vērtēšana un vērtēšanas kritēriji 



4.1. Pretendentu vērtēšanu veic Komisija, izvērtējot Pretendenta iesniegto pieteikumu un tam 

pievienotos dokumentus, pēc sekojošiem kritērijiem:  

4.1.1. aizpildītas anketas, no izglītības iestādes direktora vai direktora vietnieka, angļu 

valodas skolotāja un matemātikas skolotāja - maksimālais punktu skaits – 15; 

4.1.2. Pretendenta sekmes mācībās (vidējais vērtējums ballēs ne zemāks par 8 un 

vērtējums angļu valodā ne zemāks par 8) – maksimālais punktu skaits – 15; 

4.1.3. angļu valodas lietojuma vērtējums (eseja) - maksimālais punktu skaits – 25; 

4.1.4. matemātikas tests - maksimālais punktu skaits – 20; 

4.1.5. intervijas angļu valodā rezultāti – maksimālais punktu skaits - 25 

4.2. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 100.  

4.3. Ja divi Pretendenti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota tam 

Pretendentam, kurš ieguvis vairāk punktus intervijas laikā. 

 

5. Pieteikšanās konkursam un konkursa norise 

5.1. Līdz 2022.gada 1.aprīlim Pretendentam Latvijas Starptautiskās skolas mājas lapā 

www.isl.edu.lv, programmā Open Apply: https://isl.openapply.com/ jāiesniedz 

iesniegums un sekojoši dokumenti: sekmju izraksts un aizpildītas anketas, no izglītības 

iestādes direktora vai direktora vietnieka, angļu valodas skolotāja un matemātikas 

skolotāja. Dokumentu paraugi atrodami šeit: http://www.isl.edu.lv/admissions/how-to-

apply/ un ir pievienoti šim nolikumam. Iesniedzot iesniegumu Open Apply, 6.daļā 

Guiding statements/Signatures, zem I/We wish to enroll our child at ISL because, norādīt: 

Scholarship application. 

5.2. Komisija no 2022.gada 25.aprīļa līdz 29.aprīlim aicinās atbilstošos Pretendentus uz angļu 

valodas testu/eseju un matemātikas testu. Pretendentiem uzdevuma izpildei līdzi jāņem 

portatīvais dators.  

5.3. Komisija no 2022.gada 9.maija līdz 13.maijam aicinās atbilstošos Pretendentus uz 

interviju angļu valodā, ko organizē Latvijas Starptautiskā skola un kurā piedalās Mārupes 

novada pašvaldības domes pilnvarots pārstāvis.  

5.4. Komisija no 2022.gada 16.maija līdz 17.maijam aicinās atbilstošo Pretendentu vecākus 

uz interviju angļu valodā, ko organizē Latvijas Starptautiskā skola un kurā piedalās viens 

Mārupes novada pašvaldības domes pilnvarots pārstāvis.  

5.5. Komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc pēdējās intervijas sagatavo un iesniedz 

Pašvaldībā visu Pretendentu novērtējumu atbilstoši šī nolikuma 3.punktam. 

5.6. Komisijas izvērtē iesniegtos Pretendentu novērtējumus, sastāda protokolu par konkursa 

rezultātiem un iesniedz Mārupes novada pašvaldības domei lēmuma par bezmaksas 

mācību vietu piešķiršanu mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā pieņemšanai. 

5.7. Konkursa rezultāti tiek paziņoti Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.marupe.lv un Latvijas Starptautiskās skolas mājaslapā www.isl.edu.lv līdz 

2022.gada 25.maijam.  

5.8. Latvijas Starptautiskā skola sazināsies ar visiem kandidātiem līdz 2022.gada 1.jūnijam.  

 

6. Citi jautājumi 

6.1. Pretendents, kurš ieguvis tiesības bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā, var 

zaudēt šīs tiesības ar Latvijas Starptautiskās skolas lēmumu par skolas iekšējās kārtības 

noteikumu, skolas akadēmisko, apmeklējuma vai citu skolas noteikto prasību 

neievērošanu, tai skaitā, bet ne tikai nekvalificēšanos IB diploma saņemšanai. 

6.2. Pretendenta, kurš ieguvis tiesības bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā, 

laika periodā no šo tiesību iegūšanas, līdz Latvijas Starptautiskās skolas absolvēšanai 

deklarētajai dzīvesvietai jābūt Mārupes novadā. 

6.3. Ja Pretendents, kurš ieguvis tiesības bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā, 

atsakās, pārtrauc mācības, vai zaudē tiesības bezmaksas mācībām, Komisija var lemt par 

bezmaksas mācību tiesību piešķiršanu Pretendentam, kas ieguvis nākamo augstāko 

punktu skaitu, vai rosināt pašvaldībai rīkot jaunu konkursu. 



6.4. Gadījumā, ja starp Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem, kas 

pieteikušies Konkursam, atbilstošs Pretendents netiek atrasts, par ko tiek pieņemts 

Komisijas lēmums, Latvijas Starptautiskā skola patur tiesības bezmaksas mācībām 

Latvijas Starptautiskajā skolā uzņemt citu Latvijas skolu skolēnus. 

 

7. Noslēguma jautājumi 

7.1. Konkursa nolikums “Par bezmaksas mācībām Latvijas starptautiskajā skolā” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas. 

  

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Andrejs Ence 

 
 


