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

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2021. gada 4. martā

Nr. GVV-21-1-nts

Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
31.panta otro daļu un 41.panta otro daļu, un
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra
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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Valsts vācu
ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija).
2. Izglītojamo uzņemšana Ģimnāzijas īstenotajās pamatizglītības otrā posma (7.9.klase) izglītības programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību
jomāun vispārējās vidējās izglītības klasēs notiek saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
3. Ģimnāzija īsteno:
3.1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmu ar augstākiem
plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā;
3.2. vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu, kura ietver:
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3.2.1. virzienu “Valoda un kultūrvide”, arpadziļinātu svešvalodas, latviešu
valodas un literatūras, kultūras un mākslas apguvi;
3.2.2. virzienu
“Ekonomika
un
uzņēmējdarbība”,
arpadziļinātu
svešvalodas, sociālo zinātņu, ģeogrāfijas apguvi;
3.2.3. virzienu “Informācijas tehnoloģijas”, arpadziļinātu sociālo zinātņu,
programmēšanas, svešvalodas apguvi;
3.2.4. virzienu “Cilvēks un vide”, arpadziļinātu ķīmijas, bioloģijas,
svešvalodas apguvi;
3.2.5. virzienu “Starptautiskās attiecības”, arpadziļinātu 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 50% no maksimālā punktu skaita, un
kuri saņēmuši liecību, kas ietver izglītojamā sasniegumu vērtējumu katrā mācību
priekšmetā mācību gada noslēgumā, un līdz Ģimnāzijas noteiktajam termiņam ir
nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos,
kurus viņi nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
6. Komplektējot klases, Ģimnāzija ievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta (turpmāk – Departaments) noteikto kārtību.
II. Iestājpārbaudījumi vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase)izglītības
programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomāun
vispārējās vidējās izglītības programmās
7. Izglītojamo uzņemšanai pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības
programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā7.klasē un
vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē noteikts apvienots Rīgas pilsētas valsts
ģimnāziju iestājpārbaudījums (matemātika) un Ģimnāzijas izstrādāts iestājpārbaudījums
svešvalodā (vācu valoda vai angļu valoda).
8. Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana un rezultātu paziņošana notiek
saskaņā ar Departamenta 2019.gada 22.marta iekšējo noteikumu Nr.7 -nts “Apvienotā
iestājpārbaudījuma matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs norises un
vērtēšanas kārtība” (turpmāk – Iekšējie noteikumi) noteikto kārtību.
9. Ģimnāzijas iestājpārbaudījuma svešvalodā organizēšana un rezultātu paziņošana
notiek saskaņā ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu un ar apvienoto iestājpārbaudījumu
matemātikā saskaņotos termiņos.
10. Apvienotā iestājpārbaudījuma saturu, pieteikšanās termiņus, norises laikus,
vērtēšanas kārtību un rezultātu paziņošanas kārtību nosaka Departamenta Iekšējie
noteikumi.
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11. Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā un Ģimnāzijas
iestājpārbaudījuma svešvalodā organizāciju vismaz trīs nedēļas pirms apvienotā
iestājpārbaudījuma norises datuma tiek publicēta Ģimnāzijas tīmekļa vietnē www.rvvg.lv
12. Pieteikšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam matemātikā un Ģimnāzijas
iestājpārbaudījumam svešvalodā notiek elektroniski Departamenta izveidotā tīmekļa
vietnē, aizpildot izveidoto pieteikuma formu. Pieteikumam ir informatīvs raksturs.
Pieteikšanās tiek uzsākta divas nedēļas pirms apvienotā iestājpārbaudījuma norises
datuma, pieteikuma saite tiek publicēta Ģimnāzijas tīmekļa vietnē www.rvvg.lv
13. Informāciju par brīvajām vietām Ģimnāzijas 8., 9., 11. un 12.klasē publicē līdz
kārtējā gada 31.maijam Ģimnāzijas tīmekļa vietnē.
14. Iestājpārbaudījumu uzņemšanai 8., 9., 11., 12. klasē, atbilstoši padziļināti
apgūstamajiem priekšmetiem, veido Ģimnāzijas Uzņemšanas komisija.
15. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam 8., 9., 11., 12. klasē tiek uzsākta ne vēlāk kā
divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises datuma Ģimnāzijas tīmekļa vietnē
www.rvvg.lv, aizpildot Ģimnāzijas izveidotu pieteikuma formu.
16. Kodēti 8., 9., 11., 12. klašu iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā
piektajā darba dienā pēc iestājpārbaudījuma norises dienas, publicējot Ģimnāzijas
tīmekļa vietnē.
17. Apelāciju par Ģimnāzijas organizētā iestājpārbaudījuma vērtējuma pārskatīšanu
pretendenta vecāki vai citi likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) vai pilngadīgs
pretendents var iesniegt Ģimnāzijas direktoram ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā pēc
iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas. Apelācijas izskatīšanas rezultāti tiek paziņoti
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
III. Uzņemšana vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības
programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā
18. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmā ar augstākiem
plānotajiem rezultātiem valodu mācību jomā7.klasē konkursa kārtībā uzņem
izglītojamos, kuri saņēmuši liecību, kas ietver izglītojamā sasniegumu vērtējumu katrā
mācību priekšmetā mācību gada noslēgumā,ir kārtojuši apvienoto Rīgas pilsētas valsts
ģimnāziju iestājpārbaudījumu matemātikā, Ģimnāzijas iestājpārbaudījumu svešvalodā un
ieguvuši vismaz 50% no kopējā konkursā iegūstamo punktu skaita.
19. Konkursa kritērijs ir punktu summa, ko veido:
19.1. punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā matemātikā ar koeficientu 0,3,
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19.2. punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā svešvalodā (angļu valoda) ar
koeficientu 0,7 vai punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā svešvalodā (vācu
valoda) ar koeficientu 0,8.
20. Starp pretendentiem, kuriem konkursā ir vienāds punktu skaits, priekšroka
uzņemšanai ir tam pretendentam, kuram ir lielāks iegūtopunktu skaits iestājpārbaudījumā
svešvalodā.
IV. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās
21. Vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē konkursa kārtībā uzņem
izglītojamos, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību, ir kārtojuši
apvienoto Rīgas pilsētas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumu matemātikā, Ģimnāzijas
iestājpārbaudījumu svešvalodā un ieguvuši vismaz 50% no kopējā konkursā iegūstamo
punktu skaita.
22. Konkursa kritērijs ir punktu summa, ko veido:
22.1. punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā matemātikā ar koeficientu 0,3,
22.2. punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā svešvalodā (angļu valoda) ar
koeficientu 0,7 vai punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā svešvalodā (vācu
valoda) ar koeficientu 0,8.
23. Starp pretendentiem, kuriem konkursā ir vienāds punktu skaits, priekšroka
uzņemšanai ir tam pretendentam, kuram ir lielāks iegūto punktu skaits iestājpārbaudījumā
svešvalodā.
V. Uzņemšanas komisija
24. Izglītojamo uzņemšanu Ģimnāzijā organizē Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu
apstiprina Ģimnāzijas direktors līdz 1.aprīlim.
25. Uzņemšanas komisija:
25.1. sniedz informāciju pretendentiem par Ģimnāzijas izglītības programmām
un uzņemšanas kārtību, publicējot informāciju Ģimnāzijas tīmekļa vietnē
www.rvvg.lv un atbildot e-pastā rvvg@riga.lv;
25.2. sagatavo iestājpārbaudījumu (Ģimnāzijas iestājpārbaudījums svešvalodā 7.
un 10. klasē, iestājpārbaudījums 8., 9., 11., 12.klasei) programmu, saturu, vērtēšanas
kritērijus un kārtību;
25.3. organizē iestājpārbaudījumu norisi;
25.4. organizē pretendentu iestājpārbaudījumu darbu vērtēšanu pēc noteiktajiem
kritērijiem;
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25.5. veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
25.6. izveido pretendentu sarakstus izvēlētajiem izglītības programmas
virzieniem konkursa rezultātu secībā;
25.7. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu
atbilstošajā klasē;
25.8. pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
25.9. izskata apelācijas par iestājpārbaudījumu rezultātiem, ja tādas ir iesniegtas.

VI. Pieteikšanās uzņemšanai Ģimnāzijā un rezultātu paziņošana
26. Informāciju par izglītojamo pieteikšanos Ģimnāzija publicē vismaz divas nedēļas
pirms plānotās pieteikšanās sākuma Ģimnāzijas tīmekļa vietnē www.rvvg.lv
27. Pieteikšanās izvēlētajai izglītības programmai un virzienam notiek noteiktajos
termiņos elektroniski Ģimnāzijas tīmekļa vietnēwww.rvvg.lv, aizpildot Ģimnāzijas
izveidotu pieteikuma formu.
28. Uzņemšanas komisija ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc konkursa
noslēgšanās publicē Ģimnāzijas tīmekļa vietnē pretendentu sarakstu. Konkursu
izturējušiem pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”
29. Attiecīgās klases tiek komplektētas, ievērojot izglītojamo programmas, virziena
izvēli un iegūto punktu skaitu iestājpārbaudījumā, proporcionāli vietu skaitam klasē.
VII. Dokumentu iesniegšana
30. Dokumenti uzņemšanai Ģimnāzijā iesniedzami direktora rīkojumā noteiktajā
termiņā, kas ir publicēts Ģimnāzijas tīmekļa vietnē. Iesniedzamie dokumenti:
30.1. Ģimnāzijas direktoram adresēts izglītojamā likumiskā pārstāvja vai
pilngadīgā izglītojamā iesniegums, Ģimnāzijas izstrādātā formā. Iesniegumu var
nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
30.2. izglītības dokumentu (7., 8., 9. un 11., 12. klasē liecības, 10. klasē
apliecības par vispārējo pamatizglītību) kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālu;
30.3. 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.
31. Ja dokumenti direktora noteiktā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās
izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem
viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.
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VIII. Noslēguma jautājumi
32. Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas
25.05.2020. noteikumi Nr. GVV-20-3-nts “Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas
Valsts vācu ģimnāzijā”.

Direktors

G.Muceniece

Riekstiņa 67474273
Saskaņots
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks - direktora vietnieks
I. Balamovskis
2021.gada 16.martā (DIKS-21-420-dv)
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