RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA
Āgenskalna iela 21, Rīga, LV–1048, tālrunis 67611146, e-pasts rvvg@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

2020. gada 25. maijā

Nr. GVV-20-3-nts

Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
Ministru kabineta (13.10.2015.) noteikumu Nr. 591
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti
uz nākamo klasi” 11.punktu
Rīgas domes (18.01.2011.) Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijas Nolikuma 17. punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija).
2. Izglītojamo uzņemšana Ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) un
vispārējās vidējās izglītības klasēs notiek saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
3. Ģimnāzija 2020./21.m.g. īstenos:
3.1. pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programmu;
3.2. vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu, kura ietver:
3.2.1. virzienu “Valoda un kultūrvide”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas,
latviešu valodas un literatūras, kultūras un mākslas apguvi;
3.2.2. virzienu “Ekonomika un uzņēmējdarbība”, kas nodrošina padziļinātu
svešvalodas, sociālo zinātņu, ģeogrāfijas apguvi;
3.2.3. virzienu “Informācijas tehnoloģijas”, kas nodrošina padziļinātu sociālo
zinātņu, programmēšanas, svešvalodas apguvi;
3.2.4. virzienu “Cilvēks un vide”, kas nodrošina padziļinātu ķīmijas,
bioloģijas, svešvalodas apguvi;
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3.2.5. virzienu “Starptautiskās attiecības”, kas nodrošina padziļinātu vēstures,
sociālo zinātņu, svešvalodas apguvi.
4. Jaunu klašu uzņemšana un komplektācija notiek 7. un 10. klasēs.
5. Ģimnāzijā 8., 9., 11., un 12. klasēs brīvajās vietās var uzņemt izglītojamos, kuri
nokārtojuši iestājpārbaudījumu, iegūstot tajā vismaz 60% no maksimālā punktu
skaita, un līdz Ģimnāzijas noteiktajam termiņam ir nokārtojuši pārbaudījumus
tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav
apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
2. Iestājpārbaudījumi vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) un
vispārējās vidējās izglītības programmās
6. Izglītojamo uzņemšanai pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības
programmas 7.klasē un vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē
noteikts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā.
7. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek
saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk –
Departaments) 2020.gada 18.maija iekšējo noteikumu Nr.13-nts “Apvienoto
kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība”
(turpmāk – Iekšējie noteikumi) noteiktajām prasībām.
8. Izglītojamo pieteikšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi notiek
elektroniski tīmekļa vietnē http://iksd.riga.lv/pieteikums-iestājpārbaudijumam
saskaņā
ar
Departamenta
Iekšējiem
noteikumiem.
Reģistrācija
iestājpārbaudījumam beidzas trīs dienas pirms iestājpārbaudījuma.
9. Iestājpārbaudījumu uzņemšanai 8., 9., 11., 12. klasē, atbilstoši padziļināti
apgūstamajam priekšmetam, veido Ģimnāzijas Uzņemšanas komisija.
3. Uzņemšana vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā
10. Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programmas 7.klasē konkursa
kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši apvienoto kombinēto
iestājpārbaudījumu un ieguvuši vismaz 60% no maksimālā punktu skaita daļā
svešvaloda.
11. Konkursa kritērijs ir punktu summa, ko veido:
11.1. punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā,
11.2. gada vērtējumu summa mācību priekšmetos latviešu valoda, literatūra,
Latvijas vēsture, pasaules vēsture, dabaszinības, matemātika, pirmā
svešvaloda, otrā svešvaloda.
12. Izglītojamajiem, kam ir vienāds punktu skaits, kā papildu kritērijs vērā tiek ņemts
mācību sasniegumu vidējais vērtējums 6.klases liecībā.
4. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās
13. Vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē konkursa kārtībā uzņem
izglītojamos, kuri ir nokārtojuši apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu un
ieguvuši vismaz 60% no maksimālā punktu skaita daļā svešvaloda un kuri ir
saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību.
14. Konkursa kritērijs ir punktu summa, ko veido:
14.1. punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā,
2

14.2. gada vērtējumu summa mācību priekšmetos latviešu valoda, literatūra,
Latvijas vēsture, pasaules vēsture, bioloģija, ķīmija, fizika, matemātika,
pirmā svešvaloda, otrā svešvaloda.
15. Konkursā uz virzienu “Valoda un kultūrvide” kā papildu kritērijs vērā tiek ņemts,
ja kombinētā iestājpārbaudījumā kārtota vācu valoda.
16. Izglītojamajiem, kam ir vienāds punktu skaits, kā papildu kritērijs vērā tiek ņemts
mācību sasniegumu vidējais vērtējums sekmju izrakstā par pamatizglītības
apguvi.
5. Uzņemšanas komisija
17. Izglītojamo uzņemšanu Ģimnāzijā organizē Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu
apstiprina Ģimnāzijas direktors.
18. Uzņemšanas komisija
18.1. sniedz informāciju pretendentiem par Ģimnāzijas izglītības programmām
un uzņemšanas kārtību;
18.2. veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
18.3. izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas
virzieniem konkursa rezultātu secībā;
18.4. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu
atbilstošajā klasē;
18.5. pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus.
6. Pieteikšanās un rezultātu paziņošana
19. Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Ģimnāzija publicē
vismaz trīs nedēļas pirms apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norises
datuma Ģimnāzijas tīmekļa vietnē www.rvvg.lv
20. Pieteikšanās izvēlētajai izglītības programmai un virzienam notiek elektroniski
Ģimnāzijas tīmekļa vietnē.
21. Uzņemšanas komisija ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc konkursa noslēgšanās
publicē Ģimnāzijas tīmekļa vietnē pretendentu sarakstu. Konkursu izturējušiem
pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”
7. Dokumentu iesniegšana
22. Dokumenti uzņemšanai Ģimnāzijā iesniedzami direktora rīkojumā norādītajā
termiņā, kas ir publicēts Ģimnāzijas tīmekļa vietnē. Iesniedzamie dokumenti:
22.1. Ģimnāzijas direktoram adresēts viena izglītojamā likumiskā pārstāvja, vai
pilngadīgā izglītojamā iesniegums, Ģimnāzijas izstrādātā formā.
Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko
parakstu;
22.2. izglītības dokumentu (7., 8. un 11., 12. klasē liecības, 10. klasē apliecības
par vispārējo pamatizglītību) kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālu;
22.3. medicīnas karte Nr. 026/u (ja iepriekšējā izglītības iestāde tos izsniegusi
izglītojamam) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/
ambulatorā pacienta medicīniskās kartes Nr.027/u.
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23. Ja kāds no pretendentiem neiesniedz dokumentus norādītajā termiņā,
piedāvājums tiek izteikts pretendentam ar nākošo augstāko iegūto punktu skaitu.
8. Noslēguma jautājums
24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas
10.01.2020. noteikumi Nr. GVV-20-1-nts “Par izglītojamo uzņemšanas kārtību
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā”.

Direktors

G.Muceniece

Riekstiņa 67474273
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