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Ja vidējo izglītību apliecinošs dokuments pazudis. 

1. Stājoties Biznesa vadības koledžā, tiek akceptēti tikai vidējo izglītību apliecinoši dokumentu 

oriģināli. 

2.  Augstāko izglītību apliecinoši dokumenti netiek akceptēti. Ja esat ieguvis/usi augstāko izglītību un 

Jūsu rīcībā nav atestāta par vidējo izglītību, aicinām vērsties atbilstīgās augstākās mācību iestādes 
arhīvā un saņemt vidējās izglītības dokumenta oriģinālu. 

3. Ja vidējās izglītības dokuments ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts, jums 

jāsaņem dokumenta dublikāts. 

4. Dublikāta izsniegšanas procedūru nosaka LR Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 913 

„Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”. 

5. Lai saņemtu vidējās izglītības dokumenta dublikātu, Jums jāvēršas izglītības iestādē, kuru esat 

pabeidzis/-usi. Izglītības iestāde noformē dublikātu saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu 

reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.   

6. Ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta par cita veida izglītības iestādi, kas neizsniedz tādu 

vispārējās izglītības dokumentu kā nozaudētais, nozagtais, iznīcinātais vai neatjaunojami bojātais, 

Jums jāvēršas savas pašvaldības izglītības pārvaldē. Šajā pārvaldē Jums ir jāiesniedz arhīva vai 

izglītības iestādes izziņa, kurā norādīts, ka Jūs esat mācījies/-usies un beidzis/-usi attiecīgo 
izglītības iestādi un sedzat visus ar dublikāta izgatavošanu saistītos izdevumus. 

7. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanas kārtība ir šāda: 

7.1.  Jūs iesniedzat iesniegumu izglītības iestādē, kas ir izsniegusi vispārējās izglītības 

dokumentu. Ja vidējās izglītības dokuments ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai 

neatjaunojami bojāts, iesniegums jāiesniedz izglītības pārvaldē. 

7.2.   Jums ir jādodas uz laikraksta "Latvijas Vēstnesis" redakciju un jāuzraksta iesniegums par   

nozaudētā, nozagtā, iznīcinātā vai neatjaunojami bojātā dokumenta izsludināšanu par 

nederīgu. Par sludinājumu jāmaksā Jums pašam/-ai . 

7.3.  Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izglītības iestādes direktors vai 

pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izraksta dublikātu un reģistrē to „Izsniegto 
atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā”.  

7.4.   Jūs kā dublikāta saņēmējs parakstāties par tā saņemšanu. 

     

 


