
Biežāk uzdotie jautājumi 

 

Kā šogad notiks iestājpārbaudījumi? 

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, Rīgas pilsētas pašvaldība plāno rīkot 

iestājpārbaudījumu, kura rezultāti būs derīgi, lai piedalītos konkursā uz visām Valsts 

ģimnāzijām Rīgā.  

Lai iestātos Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, papildus tajā pašā dienā jākārto arī 

iestājpārbaudījums svešvalodā. 

Iestājpārbaudījuma norises laiki: 

 7.klase – 8.jūnijs 

 10.klase – 29.maijs 

Ja valstī mainās epidemioloģiskā situācija un klātienes pārbaudījumi netiek atļauti, 

ir iespējams arī cita veida risinājums, bet netiek plānots iestājpārbaudījuma attālināts 

rakstisks formāts. 

Kā reģistrēties iestājpārbaudījumam? 

Divas nedēļas pirms plānotā pārbaudījuma skolu mājas lapās būs publicēta saite. 

Pieteikšanās būs vienota, RD IKSD mājas lapā. 

Vai iestājpārbaudījums noteikti jākārto tajā skolā, kur skolēns vēlas tālāk 

mācīties? 

Iestājpārbaudījumu var kārtot jebkurā no norādītajām skolām, kas piedāvā 

nepieciešamo eksāmenu (tātad, lai startētu konkursā RVVĢ, jāizvēlas skola, kur būs 

pieejams iestājpārbaudījums svešvalodā, tādas skolas būs vairākas, precīzs saraksts 

būs zināms uz brīdi, kad tiks atvērta reģistrācija). Skolās, kur pietiek ar matemātikas 

darba rezultātu, telpu izvēlei nav nozīme. 

Vai svešvaloda nozīmē, ka jākārto angļu valoda? 

Iestājpārbaudījumā var izvēlēties gan vācu valodu, gan angļu valodu. 

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. 



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. Izglītojamā ģimene veic pārdomātu izvēli 

un saprot, ka valodas līmenim jāatbilst 9 gadu priekšzināšanām. 

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 norādītajos termiņos (tās būs dažas dienas pēc rezultātu 

saņemšanas, šis termiņš plānots līdzīgs visās Valsts ģimnāzijās Rīgā). 

Vidusskolā (10.klase) 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 skolas mājas lapā, 

sadaļā Izglītība  Uzņemšana 

Kā var zināt, kas būs iestājpārbaudījumā? 

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

mājas lapā, sadaļā Izglītība  Uzņemšana pēc to saņemšanas no RD IKSD. 

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? 

Reģistrēties varēs pēc tam, kad būs izziņoti iestājpārbaudījuma rezultāti. Lūgums 

sekot informācijai mājas lapā, noteiktais laika posms iepriekš tiks izziņots (tās būs 

dažas darba dienas, tāpēc lēmumu vēlams izsvērt jau iepriekš). 

Vai vienīgais kritērijs būs iestājpārbaudījuma rezultāti? 

Jā, papildus netiks ņemti vērā nekādi citi kritēriji. 

Matemātikas un svešvalodas iestājpārbaudījumiem tiks piemērots koeficients, 

saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem (matemātikā 0,3 un svešvalodā 0,7 – 0,8). 

Kā “darbojas” koeficienti? 

Kopējais konkursa punktu rezultāts ietver atsevišķo iestājpārbaudījumu rezultātus ar 

dažādu “svaru”, pamatojoties uz ģimnāzijas īpašo piedāvājumu – visiem apgūt 

padziļināti svešvalodas, īstenojot augstākus sasniedzamos rezultātus. Tāpēc 



svešvalodu iestājpārbaudījumam tiek piešķirts lielāks īpatsvars kopējā punktu skaitā, 

pievienojot šo koeficientu.  

Piemēri aprēķiniem: 

a) Matemātikā iegūti 60 punkti, svešvalodā – 80 punkti.  

Piemērojot koeficientu (svešvaloda – angļu valoda): 60  0,3 + 80  0,7 = 74 

(konkursā iegūto punktu skaits) 

Piemērojot koeficientu (svešvaloda – vācu valoda):  60  0,3 + 80  0,8 = 82 

(konkursā iegūto punktu skaits) 

b) Matemātikā iegūti 80 punkti, svešvalodā – 60 punkti.  

Piemērojot koeficientu (svešvaloda – angļu valoda):  80  0,3 + 60  0,7 = 66 

(konkursā iegūto punktu skaits) 

Piemērojot koeficientu (svešvaloda – vācu valoda):   80  0,3 + 60  0,8 = 72 

(konkursā iegūto punktu skaits) 

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. Uzņemts tiks noteikts 

skaits skolēnu ar labākajiem rezultātiem.  

Kā rīkosies gadījumā, ja iegūto punktu skaits būs vienāds? 

Vienādu iegūto punktu skaita gadījumā kā papildkritērijs tiks ņemts vērā svešvalodu 

iestājpārbaudījuma rezultāts. 

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 (piemēram, ir reģistrējies vairākās 

skolās), 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) 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. 



(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. 

 

Biežāk uzdotie jautājumi 

par vidusskolas padziļinātajiem kursiem 

un kursu komplektiem (virzieniem) 

 

Kādus kursus var izvēlēties? 

Kopā ir pavisam 15 padziļinātie kursi, tāpēc katrā skolā šis piedāvājums atšķirsies. 

Gandrīz neviena skola nevar piedāvāt pilnīgi visus kursus. RVVĢ piedāvā 10 

padziļinātos kursus: Svešvaloda (vācu) II, Svešvaloda (angļu) II, Latviešu valoda un 

literatūra II, Bioloģija II, Ķīmija II, Programmēšana II, Vēsture II, Ģeogrāfija II, 

Kultūra un māksla II, Sociālās zinātnes II. 

Kas ir kursu komplekts? 

Katram skolēnam padziļināti jāmācās 3 kursi. Tie tad kopā arī veido šo kursu 

komplektu (virzienu). 

Kurā brīdī ir jāizvēlas padziļinātie kursi? 

Kursu komplektus izvēlas, stājoties skolā, tas ir saistīts ar to, ka ir noteikumi, kas 

jāizpilda, lai varētu mācīties padziļinātu kursu. Padziļinātajiem kursiem ir indekss 

II, un, lai mācītos padziļināto kursu, ir noteikti jāapgūst atbilstošais kurss ar indeksu 

I (optimālais līmenis). Ja tiek izvēlēts kāds no priekšmetiem pamatlīmenī, tad tālāk 

padziļināto kursu nevarēs apgūt.  

Vai izvēlētos padziļinātos kursus varēs mainīt? 

Vairumā gadījumu kursi ir sakārtoti komplektos, tāpēc nevar vienkārši nomainīt 

vienu kursu pret citu, ja konkrētā komplektā šāda kursa nav.  



Mācību grupas (klases) noteiktos kursu komplektos tiek veidotas, stājoties uz 

10.klasi. Tā kā konkurss ir uz katru virzienu atsevišķi, tad pēc konkursa noslēgšanās 

mainīt izvēlēto virzienu nav iespējams, izņemot, ja tajā pēc konkursa ir palikušas 

brīvas vietas. 

Skolēni var pretendēt uz brīvajām vietām citos kursu komplektos  11. un 12. klasē 

vispārīgā kārtībā, izpildot nosacījumus par iestāšanos un nokārtojot pārbaudījumus 

tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav apguvuši 

iepriekš vai arī apguvuši nepietiekamā līmenī. Problēmas var rasties tiem, kas vēlas 

tālāk mācīties Bioloģiju II un Ķīmiju II, ja iepriekš apgūtas Dabaszinības, nevis 

atsevišķie priekšmeti Bioloģija I, Ķīmija I, Fizika I, Ģeogrāfija I, līdzīgi ir ar 

Programmēšanu II, kas iespējama tikai pēc Programmēšanas I, nevis Datorikas. 

Vai es varēšu mācīties vācu valodu, ja būšu līdz šim to mācījies kā otro 

svešvalodu? 

Valodas līmenim ir jābūt tādam, lai, 10.klasē mācoties 6 stundas nedēļā, mācību 

gada beigās būtu sasniegts B2 līmenis. Tas nozīmē, ka izvēlētās svešvalodas līmenis, 

pamatskolu beidzot, ir bijis B1 (otrai svešvalodai, beidzot 9.klasi, valodas līmenis 

parasti ir tikai A2). Bez papildu mācīšanās otrās svešvalodas līmenis nav pietiekams 

sekmīgai pirmās svešvalodas apgūšanai. 

Vai varēs mācīties trešo svešvalodu? 

Trešā svešvaloda ir komplekta sastāvdaļa trijos no piedāvātajiem virzieniem – 

Valodas un kultūrvide, Cilvēks un vide, Starptautiskās attiecības. Citos komplektos 

tās netiek piedāvātas, jo skolēna kopējā slodze ir 36 mācību stundas nedēļā jeb 108 

“nedēļas” stundas 3 gadu griezumā. Iekļaujot vairāk kursus optimālajā līmenī, kas 

nepieciešami tālākiem padziļinātajiem kursiem, paliek mazāk stundu 

specializētajiem priekšmetiem. Tāpēc vairumā gadījumu ir jāizvēlas – mācīties 

atsevišķus dabaszinību priekšmetus un nemācīties trešo svešvalodu, vai mācīties 

integrēto dabaszinību kursu, iegūstot iespēju mācīties trešo svešvalodu. Izņēmums 

ir virziens Cilvēks un vide, kurā ir gan dabaszinību atsevišķie priekšmeti, gan trešā 

svešvaloda, toties pārējie priekšmeti ir pamatlīmenī un ir tikai viens specializētais 

kurss, saistīts ar praktiskajiem darbiem dabaszinību priekšmetos.  

Kā trešo svešvalodu būs iespējams apgūt vācu valodu, krievu valodu vai spāņu 

valodu. 

 

 

 


