
Biežāk uzdotie jautājumi 

 

Kāpēc šogad ir mainīts iestājpārbaudījums, janvārī tika solīti citi eksāmeni? 

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, Rīgas pilsētas pašvaldības mērķis, iniciējot 

šādu lēmumu, bija esošajā situācijā samazināt skolēnam eksāmenu skaitu, lai 

skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības 

iestādēs.  

Ir norādīti divi iestājpārbaudījumi, kurš no tiem ir jākārto? 

Iestājpārbaudījums matemātikā ir domāts tiem, kas piedalīsies konkursā uz Valsts 

1., 2., vai 3. ģimnāziju. 

Skolēniem, kas vēlas mācīties Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, jākārto apvienotais 

kombinētais iestājpārbaudījums, kurā ir 1.daļa matemātika, bet 2. daļa ir 

svešvaloda.  

Tam var reģistrēties: https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam 

Vai iestājpārbaudījums noteikti jākārto tajā skolā, kur skolēns vēlas tālāk 

mācīties? 

Iestājpārbaudījumu var kārtot jebkurā no skolām, kas norādītas reģistrācijas formā, 

jo eksāmena saturs visās skolās būs vienāds. Kad skolā visas paredzētās vietas būs 

aizņemtas, uz eksāmenu būs jāreģistrējas citā skolā. Šajā gadījumā skola ir tikai 

vieta, kur notiek eksāmens, bet tas nekādā veidā neietekmē tālāko uzņemšanas 

procesu. 

Vai svešvaloda nozīmē, ka jākārto angļu valoda? 

Iestājpārbaudījumā var izvēlēties arī vācu valodu, bet to nav iespējams atzīmēt 

reģistrācijas laikā. Skolās būs sagatavoti darbi abās valodās.  

Vai es varēšu mācīties vācu valodu, ja būšu kārtojis iestājpārbaudījumu angļu 

valodā? 

RVVĢ pamatizglītības (7.-9.klases) posmā padziļināti piedāvā apgūt svešvalodu 

(vācu vai angļu), tāpēc paredzēts, ka skolēns kā pirmo svešvalodu turpina apgūt to, 

kuru kārtojis iestājpārbaudījumā (zināms, ka ĀVĢ varēs stāties skolēni, kuri būs 

kārtojuši kā angļu valodu, tā vācu valodu). 

https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam


10. klasē vēlams kārtot iestājpārbaudījumu izvēlētajā pirmajā svešvalodā, jo šis 

pārbaudījums ir apliecinājums valodas apguves līmenim, kas ir svarīgs, lai valodu 

turpinātu apgūt augstākajā līmenī, kā tas paredzēts visos piecos RVVĢ 

piedāvātajos virzienos, tomēr tā nav obligāta prasība. 

Esmu nokārtojis iestājpārbaudījumu, vai esmu uzņemts skolā, kur to 

kārtoju? 

Iestājpārbaudījums un uzņemšana skolā ir divi dažādi procesi. Pēc 

iestājpārbaudījumu rezultātu saņemšanas ir jāreģistrējas tajā skolā, kurā vēlas 

turpināt mācības.  

RVVĢ, reģistrējoties uzņemšanai elektroniski skolas mājas lapā, būs jānorāda 

nepieciešamā informācija un jāpievieno liecības (apliecības) attēls (ieskenēts, 

fotogrāfija, ekrānattēls no e-klases vai citā veidā). Tiem, kas būs izturējuši 

konkursu, būs jāuzrāda oriģināls. Ja oriģinālā esošie vērtējumi atšķirsies no 

piesakoties norādītajiem un iesūtītajiem, pretendenta konkursa rezultāts tiks 

anulēts. 

Vidusskolā ir jānorāda virzienu izvēle, prioritātes. RVVĢ būs iespējams pieteikties 

pēc izvēles uz 3 virzieniem (padziļināto kursu komplektiem) no kopā 

piedāvātajiem 5.  

Vēlams iepazīties ar piedāvātajiem komplektiem jau iepriekš: 

https://saite.lv/PKKpiedavajums 

Kā var zināt, kas būs iestājpārbaudījumā? 

Iestājpārbaudījuma programmas gan 7.klasei, gan 10.klasei ir publicētas RVVĢ 

mājas lapā, sadaļā  

Izglītība  Uzņemšana 

Vai eksāmena saturs dažādās skolās būs vienāds? 

Jā, skolēni visās skolās vienā un tajā pašā laikā kārtos vienu un to pašu eksāmenu. 

Vai var jau reģistrēties uzņemšanai skolā? 

Plānots, ka reģistrēties varēs pēc tam, kad būs izziņoti iestājpārbaudījuma rezultāti. 

Tas būs jāizdara 2 darba dienu laikā. 

Vai vienīgais kritērijs būs iestājpārbaudījuma rezultāti? 

Nē, jo uzņemšana notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem, kas paredz ņemt 

vērā gan iestājpārbaudījuma rezultātus, gan papildus nosacījumus. Tāpēc ir svarīgi, 

https://saite.lv/PKKpiedavajums


lai iestājpārbaudījumā svešvalodas daļā būtu iegūti 60% no maksimālā punktu 

skaita, jo tad var piedalīties konkursā uz 7. vai 10. klasi. Papildus 

iestājpārbaudījuma rezultātam ņems vērā vēl arī gada vērtējumus priekšmetos:  

 7.klasē: latviešu valoda, literatūra, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, 

dabaszinības, matemātika, pirmā svešvaloda, otrā svešvaloda. 

 10.klasē latviešu valoda, literatūra, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, 

bioloģija, ķīmija, fizika, matemātika, pirmā svešvaloda, otrā svešvaloda. 

Ko nozīmē “konkursa kārtībā”? 

Tas nozīmē, ka tie, kas būs reģistrējušies 7.klasei vai 10. klasē konkrētam 

virzienam, tiks sarindoti dilstošā secībā pēc iegūtās punktu summas 

iestājpārbaudījumā un gada vērtējumos. Uzņemts tiks noteikts skaits skolēnu ar 

labākajiem rezultātiem. RVVĢ tiks uzņemtas trīs 7.klases un piecas 10.klases. 

Kā rīkosies gadījumā, ja iegūto punktu skaits būs vienāds? 

Ja iegūts vienāds punktu skaits, kā papildu kritērijs vērā tiek ņemts mācību 

sasniegumu vidējais vērtējums (stājoties uz 7. klasi – 6. klases liecībā, stājoties uz 

10.klasi - sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi). 

(Vidusskola) Ja neesmu ticis izvēlētajā virzienā Nr. 1, vai ņems vērā manu 

rezultātu citos izvēlētajos virzienos? 

Jā, skolēna pieteikums uzņemšanai tiks izskatīts katrā no izvēlētajiem virzieniem 

pieteikšanās laikā norādītajā secībā. 

Kā rīkoties, ja neesmu ticis 7. klasē vai 10. klasē nevienā no izvēlētajiem 

virzieniem? 

Var gadīties, ka konkursa kārtībā skolēns ir palicis dažas vietas aiz labākajiem 

rezultātiem. Tad viņš pie rezultātiem saņem nevis ierakstu “ieteikts uzņemšanai”, 

bet gan ierakstu “rezerves saraksts”. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja skolēns no pirmā 

saraksta no savas vietas kādu iemeslu dēļ atsakās, tiek aicināts nākamais 

pretendents ar augstāko punktu skaitu.  

Šis process nav prognozējams, tāpēc ir jāatrod izglītības iestāde, kurā mācīties 

tālāk, un situācijā, ja tiek saņemts zvans par iespēju mācīties, jāizvēlas, kurā skolā 

turpināt mācības.  

 (Vidusskola) Esmu dzirdējis, ka mācību laikā var mainīt izvēlēto virzienu? 

Tā kā konkurss ir uz katru virzienu atsevišķi, tad pēc konkursa noslēgšanās mainīt 

izvēlēto virzienu nav iespējams. 



Skolēni var pretendēt uz brīvajām vietām 11. un 12. klasē vispārīgā kārtībā, 

izpildot nosacījumus par iestāšanos un nokārtojot pārbaudījumus tajos izvēlētās 

izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav apguvuši iepriekš.  

Ir ļoti svarīgi jau tagad apdomāt savu izvēli un pieteikties tikai tajos virzienos, kuru 

piedāvājums ir saistošs un noderīgs. 

 

 


