Sagatavota 21.04.2022.
Informācija par skolēnu uzņemšanu
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 7. klasēs 2022./2023. māc. g.
1. Pretendentu uz 7. klasi pieteikšanās iestājpārbaudījumiem
Iestājpārbaudījumu Matemātika Rīgas domes izglītības un sporta departaments organizē visām
Rīgas valsts ģimnāzijām kopīgi.
Pieteikšanās elektroniski plānota no 2022. gada 30. aprīļa plkst. 9.00 līdz 12. maija plkst. 9:00
http://iksd.riga.lv/pieteikums-iestajparbaudijumam (arī tīmekļa vietnē www.rv2g.edu.lv būs norāde
uz reģistrēšanos).
2. Iestājpārbaudījumu norise
Iestājpārbaudījums Matemātika plānots 2022. gada 14. maijā plkst. 10.00 (Covid-19
saslimušajiem, kontaktpersonām papildtermiņš 28.05.2022.). Norises vietas: visas Rīgas valsts
ģimnāzijas un atsevišķas izglītības iestādes, precīzāka informācija reģistrējoties (reģistrējoties
pretendents no piedāvājuma norāda savai dzīvesvietai tuvāko norises vietu).
3. Rezultātu publicēšana
Iestājpārbaudījuma Matemātika rezultātus publicēs piecu darba dienu laikā pēc
iestājpārbaudījuma norises ģimnāziju mājas lapās (arī tīmekļa vietnē www.rv2g.edu.lv), norādot
pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos punktus.
4. Pieteikšanās konkursam uz 7.klasi RV2.Ģ
Vienlaicīgi ar iestājpārbaudījuma Matemātika rezultātu publicēšanu, RV2.Ģ tīmekļa vietnē
www.rv2g.edu.lv tiks publicēts uzaicinājums pieteikt pretendentus konkursam uz RV2.Ģ 7.klasi.
Vecākiem būs tiesības reģistrēt konkursam tos pretendentus, kuriem iestājpārbaudījumā iegūtais
punktu skaits nebūs mazāks par RV2.Ģ noteikto punktu slieksni. Reģistrācija konkursam ilgs divas
darba dienas. Bez reģistrācijas konkursam nevar pretendēt uzņemšanai RV2.Ģ 7.klasē.
5. Konkursa uz 7.klasi RV2.Ģ publicēšana
Konkursa rezultātus nākamajā darba dienā pēc pieteikšanās konkursam slēgšanas publicēs
RV2.Ģ tīmekļa vietnē www.rv2g.edu.lv. Tajā tiks norādīti konkursam pieteikto pretendentu kodi un
iestājpārbaudījumā iegūtie punkti.
Noteiktam konkursā pieteikto pretendentu skaitam, iestājpārbaudījumā saņemto punktu secībā,
būs norāde “Ieteikt uzņemt RV2.Ģ”. Trīs darba dienu laikā šo pretendentu vecākiem ir jāizdara
izvēle: mācīties RV2.Ģ 7. klasē vai izvēlēties citu izglītības iestādi. Abos gadījumos sava izvēle
jāpaziņo RV2.Ģ, atbildot uz pieteikumā norādītajā vacāku e-pastā saņemto uzaicinājumu.
Ja pretendents, kurš ieteikts uzņemt RV2.Ģ 7. klasē, ir izvēlējies citu izglītības iestādi vai par
pretendentu norādītajā termiņā nav sniegta apstiprinoša atbilde, viņš no konkursa izstājas un viņa
vietā priekšlikumu uzņemt RV2.Ģ 7. klasē izsaka nākamajam pretendentam iestājpārbaudījumā
Matemātika iegūto punktu secībā ar ierakstu Rezerve, nosūtot uzaicinājumu uz pieteikumā norādīto
vecāku e-pastu.
Ģimnāzija uzņems trīs 7. klases, katrā klasē – 28 skolēni.
6. Dokumentu iesniegšana
Pretendentu vecāki, kuru bērni ir saņēmuši uzaicinājumu iestāties ģimnāzijā, dokumentus
iesniedz personīgi RV2.Ģ 1.jūnijā plkst. 10:00 – 16:00.
Iesniedzamie dokumenti:
1) 6.klases liecības kopija (oriģināls jāuzrāda);
2) vecāku iesniegums (jāaizpilda uz vietas).
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna un vecāka personu apliecinoši dokumenti. Vecāka
ierašanās dokumentu iesniegšanai ir obligāta, skolēna – vēlama.

Ja kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus neiesniedz RV2.Ģ 1.jūnijā līdz
16.00, piedāvājums iestāties tiek izteikts pretendentam ar nākamo augstāko iegūto punktu skaitu,
nosūtot uzaicinājumu uz pieteikumā norādīto vecāku e-pastu.
7. Papildus informācija
Informācija par pamatizglītības programmu ir pieejama Ģimnāzijas tīmekļa vietnē
www.rv2g.edu.lv.
Informācija par vienotajiem iestājpārbaudījumiem
https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=vienotie-iestajparbaudijumirigas-gimnazijas-un-vidusskolas-9003.

