RĪGAS VALSTS 2. ĢIMNĀZIJA
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010, tālrunis 67181225 , e-pasts: rv2g@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
19.04.2022.

Nr. GP2-22-1-nts
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 31.
panta otro daļu un 41. panta otro daļu, un Ministru
kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī
obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā
klasē” 8. punktu.

Skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie (turpmāk – skolēni) tiek uzņemti Rīgas
Valsts 2. ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija).
2. Skolēnu uzņemšana Ģimnāzijas īstenotajās pamatizglītības otrā posma (7. – 9.
klase) izglītības programmā un vispārējās vidējās izglītības programmā notiek saskaņā ar
Latvijas Republikas un Rīgas valstspilsētas normatīvo aktu prasībām.
3. Ģimnāzija īsteno:
3.1. pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības programmu;
3.2. vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu (turpmāk – vidējās
izglītības programma):
3.2.1.
ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi;
3.2.2.
ar padziļinātu matemātikas apguvi;
3.2.3.
ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta programmu.
4. Ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās noteikti šādi iestājpārbaudījumi:
4.1. Matemātika pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības programmā;
4.2. Matemātika un papildus iestājpārbaudījums Latviešu valoda un vēsture vidējās
izglītības programmā ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi;
4.3. Matemātika vidējās izglītības programmā ar padziļinātu matemātikas apguvi;
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4.4. Matemātika un papildus iestājpārbaudījums Angļu valoda vidējās izglītības
programmā ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta programmu.
5. Skolēnu uzņemšana Ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās notiek:
5.1. jaunu 7. un 10. klašu atvēršanai;
5.2. brīvajās vietās klasēs.
6. Skolēnu uzņemšanai jaunu 7. klašu atvēršanai apvienotu iestājpārbaudījumu
Matemātika Rīgas valstspilsētas valsts ģimnāzijām (turpmāk – apvienotais
iestājpārbaudījums uz 7. klasi) organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta (turpmāk – Departaments) noteiktajā kārtībā.
7. Skolēnu uzņemšanai jaunu 10. klašu atvēršanai apvienotu iestājpārbaudījumu (pilns
darbs stāv no trīs daļām: I daļa – angļu valoda, II daļa – matemātika I optimālā līmenī un III
daļa – matemātika II padziļinātā līmenī) organizē Rīgas valstspilsētas vidējās izglītības
iestādēm (turpmāk – apvienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi) Departamenta noteiktajā
kārtībā.
8. Citu iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai saturu, norises laikus un vērtēšanu
organizē Ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzijas iestājpārbaudījums).
9. Komplektējot klases, Ģimnāzija ievēro Departamenta noteikto kārtību.
II. Iestājpārbaudījumu organizēšana jaunu 7. un 10. klašu atvēršanai
10. Apvienotu iestājpārbaudījumu organizēšana un rezultātu paziņošana notiek saskaņā
ar Departamenta 2022. gada 1.aprīļa iekšējo noteikumu Nr. DIKS-22-12-nts “Apvienoto
iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo
uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadā”
(turpmāk – Iekšējie noteikumi) noteikto kārtību.
11. Apvienoto iestājpārbaudījuma saturu, pieteikšanās termiņus, norises laikus,
vērtēšanas kārtību un rezultātu paziņošanas kārtību nosaka Departamenta Iekšējie
noteikumi.
12. Ģimnāzijas iestājpārbaudījumu organizēšana un rezultātu paziņošana notiek
saskaņā ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu un ar apvienoto iestājpārbaudījumu Matemātika
saskaņotos termiņos.
13. Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma un Ģimnāzijas iestājpārbaudījuma
organizāciju vismaz divas nedēļas pirms apvienotā iestājpārbaudījuma norises datuma tiek
publicēta Ģimnāzijas tīmekļa vietnē www.rv2g.edu.lv
14. Pieteikšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam 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.rv2g.edu.lv.
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15. Pieteikšanās Ģimnāzijas iestājpārbaudījumam Latviešu valoda un vēsture notiek
elektroniski tikai Ģimnāzijas tīmekļa vietnē www.rv2g.edu.lv, aizpildot izveidoto
pieteikuma formu. Tajā reģistrējas tikai tie skolēni, kuri pretendē uz vidējās izglītības
programmu ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi. Pieteikumam ir
informatīvs raksturs. Pieteikšanās tiek uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma
norises datuma.
III. Pieteikšanās konkursam uzņemšanai jaunajās 7. un 10. klasēs un rezultātu
paziņošana
16. Informāciju par skolēnu pieteikšanos konkursam Ģimnāzija publicē vismaz divas
nedēļas pirms plānotās pieteikšanās iestājpārbaudījumam sākuma Ģimnāzijas tīmekļa vietnē
www.rv2g.edu.lv.
17. Pieteikties konkursam Ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase)
izglītības programmā būs uzaicināti tie pretendenti, kuriem apvienotajā iestājpārbaudījumā
uz 7. klasi iegūto punktu skaits nebūs mazāks par punktu skaitu, kuru Ģimnāzija nosaka
uzsākot pieteikšanos.
18. Pieteikties konkursam Ģimnāzijas vidējās izglītības programmā ar padziļinātu
matemātikas apguvi un vidējās izglītības programmā ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta
programmu būs uzaicināti tie pretendenti, kuriem apvienotajā iestājpārbaudījumā uz 10.
klasi daļu matemātika I (daļa optimālā līmenī) un matemātika II (daļa padziļinātā līmenī)
kopā iegūto punktu skaits nebūs mazāks par punktu skaitu, kuru Ģimnāzija nosaka, uzsākot
pieteikšanos. Vidējās izglītības programmā ar padziļinātu matemātikas apguvi ar integrētu
Starptautiskā bakalaurāta programmu piedalīties varēs tie pretendenti, kuri būs apvienotajā
iestājpārbaudījumā kārtojuši arī pirmo daļu – Angļu valoda.
19. Pieteikšanās konkursam uz Ģimnāzijā īstenotajām izglītības programmām
Ģimnāzijas noteiktajos termiņos notiek elektroniski Ģimnāzijas tīmekļa vietnē
www.rv2g.edu.lv, aizpildot Ģimnāzijas izveidotu pieteikuma formu.
20. Uzņemšanas komisija ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc pieteikšanās
konkursam noslēgšanās publicē Ģimnāzijas tīmekļa vietnē pretendentu sarakstu. Konkursu
izturējušiem pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemt RV2.Ģ”.
VI. Iestājpārbaudījumi skolēnu uzņemšanai Ģimnāzijas klasēs brīvajās vietās
21. Informāciju par brīvajām vietām Ģimnāzijas klasēs publicē Ģimnāzijas tīmekļa
vietnē www.rv2.g.edu. lv.
22. Iestājpārbaudījumi Ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās ir noteikti šo
noteikumu 4. punktā.
23. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem
pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) elektroniski nosūtot pieteikumu uz Ģimnāzijas e – pastu:
rv2g@riga.lv. Pieteikumā norāda iesniedzēja vārdu uzvārdu, saziņas informāciju (telefona
Nr. un e – pasts), pretendenta vārdu, uzvārdu, izglītības programmu (ar atbilstošu virzienu).
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Pieteicējs atbild par informācijas pareizību. Pieteikšanās tiek uzsākta ne vēlāk kā nedēļu
pirms Ģimnāzijas noteiktā iestājpārbaudījuma datuma.
V. Ģimnāzijas iestājpārbaudījumu organizēšana
24. Ģimnāzijas iestājpārbaudījumu organizēšanai direktors izveido iestājpārbaudījuma
komisiju, kura:
24.1.
sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu;
24.2.
nosaka iestājpārbaudījumu un vērtēšanas kritērijus un kārtību;
24.3.
organizē iestājpārbaudījumu norisi;
24.4.
piešķir pretendentiem kodus;
24.5.
novērtē pretendentu iestājpārbaudījumu darbus pēc noteiktajiem kritērijiem;
24.6.
sastāda iestājpārbaudījumu rezultātu protokolus, kuru paraksta visi komisijas
locekļi un apstiprina direktors;
24.7.
apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus un izsaka priekšlikumus pretendentu
uzņemšanai Ģimnāzijā;
24.8.
izskata apelācijas par iestājpārbaudījuma rezultātiem, ja tāda iesniegtas.
25. Pretendentiem, viņu vecākiem ir tiesības iepazīties ar iestājpārbaudījumu norises
kārtību.
26. Iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā ceturtajā darba dienā pēc
iestājpārbaudījuma norises, publicējot Ģimnāzijas tīmekļa vietnē vai neliela pretendentu
skaita gadījumā, elektroniski individuāli informējot pretendenta pieteicēju.
27. Apelāciju par iestājpārbaudījuma vērtējuma pārskatīšanu pretendenta vecāki var
iesniegt Ģimnāzijas direktoram ne vēlāk kā divu darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījuma
rezultātu paziņošanas. Apelācijas izskatīšanas rezultāti tiek paziņoti pretendenta vecākiem
rakstiski trīs darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
VI. Uzņemšana vispārējās pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības
programmā
28. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības programmā uzņem skolēnus,
kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu un kuriem liecībā visi snieguma vērtējumi ir vismaz
pietiekami un vērtējums mācību priekšmetā Latviešu valoda nav zemāks par piecām ballēm.
29. Konkursa kritērijs ir iestājpārbaudījuma Matemātika snieguma punktu skaits.
30. Starp pretendentiem, kuriem konkursā ir vienāds punktu skaits, priekšroka
uzņemšanai ir tam pretendentam, kuram ir augstāks vidējais mācību sniegumu vērtējums
mācību priekšmetos Latviešu valoda, Matemātika un Angļu valoda (gada vērtējumi liecībā,
aprēķinus veic ar precizitāti līdz desmitdaļām). Snieguma vērtējumus mācību priekšmetos
apliecina liecība.
VII. Uzņemšana vidējās izglītības programmā
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31. Vidējās izglītības programmā uzņem skolēnus, kuri nokārtojuši atbilstošos
iestājpārbaudījumus un kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un tās sekmju
izrakstā visi snieguma vērtējumi ir vismaz pietiekami un vērtējums mācību priekšmetā
Latviešu valoda nav zemāks par piecām ballēm.
32. Uzņemšanas konkursa kritēriji:
32.1.
vidējās izglītības programmā ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu
apguvi ir punktu summa, ko veido punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā Matemātika
(pilns darbs sastāv no divām daļām: I daļa optimālā līmenī un II daļa padziļinātā līmenī un
punktu skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā Latviešu valoda un vēsture);
32.2.
vidējās izglītības programmā ar padziļinātu matemātikas apguvi ir punktu
skaits, kas iegūts iestājpārbaudījumā Matemātika (pilns darbs sastāv no divām daļām: I daļa
optimālā līmenī un II daļa padziļinātā līmenī);
32.3.
konkursā vispārējās vidējās izglītības programmā ar integrētu Starptautiskā
bakalaurāta programmu piedalās pretendenti, kuri saņēmuši uzaicinājumu iestāties skolā
atbilstoši matemātikas iestājpārbaudījumam - ierakstu protokolā “Ieteikts uzņemt RV2.Ģ”
- un konkursā šie pretendenti tiek aicināti iestāties angļu valodas iestājpārbaudījuma
rezultātu secībā;
32.4.
iestājpārbaudījuma rezultāts nav zemāks par 40% no maksimāli iespējamā
punktu skaita pārbaudījumā.
33. Attiecīgās klases tiek komplektētas, ievērojot skolēnu izglītības programmas izvēli
un iegūto punktu skaitu konkursā. Vienā klasē skolēns skaits nav mazāks par 24 skolēniem.
34. Ja pretendentu skaits izglītības programmas klasē ir mazāks par 24, šo klasi var
nekomplektēt.
35. Starp pretendentiem, kuriem konkursā ir vienāds punktu skaits, priekšroka
uzņemšanai ir tam pretendentam, kuram ir augstāks vidējais mācību sniegumu vērtējums
mācību priekšmetos Latviešu valoda, Matemātika, Angļu valoda, Latvijas vēsture, Fizika,
Ķīmija, Bioloģija (aprēķinus veic ar precizitāti līdz desmitdaļām). Snieguma vērtējumus
mācību priekšmetos apliecina apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izraksts,
konkursam uz brīvajām vietām – liecība.
VIII. Uzņemšanas komisija
36. Skolēnu uzņemšanu jaunu 7. un 10. klašu atvēršanai Ģimnāzijā organizē
Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Ģimnāzijas direktors.
37. Uzņemšanas komisija:
37.1.
sniedz informāciju pretendentiem par Ģimnāzijas izglītības programmām un
uzņemšanas kārtību, publicējot informāciju Ģimnāzijas tīmekļa vietnē www.rv2g.edu.lv un
atbildot e-pastā rv2g@riga.lv;
37.2.
reģistrē pretendentu pieteikšanos Ģimnāzijas iestājpārbaudījumam un
konkursam;
37.3.
veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
37.4.
izveido pretendentu sarakstus izvēlētajiem izglītības programmas virzieniem
konkursa rezultātu secībā;
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37.5.
sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par skolēnu uzņemšanu atbilstošajā
Ģimnāzijas piedāvātās izglītības programmā;
37.6.
pieņem skolēnu uzņemšanai nepieciešamos dokumentus.
IX. Dokumentu iesniegšana
38. Dokumenti uzņemšanai Ģimnāzijā iesniedzami direktora noteiktajā termiņā, kas ir
publicēts Ģimnāzijas tīmekļa vietnē vai neliela skaita pretendentu konkursa uz brīvajām
vietām klasēs gadījumā, elektroniski informējot pretendentu vecākus. Iesniedzamie
dokumenti:
38.1.
Ģimnāzijas direktoram adresēts skolēna vecāka vai pilngadīga skolēna
iesniegums Ģimnāzijas izstrādātā formā. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot
ar drošu elektronisko parakstu;
38.2.
izglītības dokumentu (7., 8., 9. un 11., 12. klasē liecība, 10. klasē apliecība par
vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts) kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālu;
38.3.
medicīnas karte Nr. 026/u (ja iepriekšējā izglītības iestāde tos izsniegusi
skolēnam) vai, ja skolēns ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta
medicīniskās kartes Nr.027/u.
39. Ja dokumenti direktora noteiktā termiņā nav iesniegti, skolēnu no attiecīgās
izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem viņa
vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.
X. Noslēguma jautājumi
40. Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ģimnāzijas 2021. gada 12. aprīļa iekšējos noteikumus
Nr. GP2-21-3-nts “Kārtība skolēnu uzņemšanai Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā”.

Direktors

G.Vasiļevskis

Saskaņots elektroniski
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks - direktora vietnieks
I. Balamovskis
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