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Nr. GKL-20-5-nts

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Klasiskās ģimnāzijas vispārējās
vidējās izglītības programmās

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
41.panta
otro
daļu,
Ministru
kabineta
13.10.2015.noteikumiem Nr.591 ,,Kārtībā, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādē un speciālās izglītības grupās un atskaitīti
no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi’’, Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
18.05.2020 iekšējiem noteikumiem nr.13-nts
,,Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises
organizēšanas un vērtēšanas kārtība’’ un Rīgas
domes 09.03.2018. nolikumu Nr. 28 ,,Rīgas
Klasiskās ģimnāzijas nolikums’’

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas
Klasiskās ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) vispārējās vidējās izglītības programmās
(turpmāk – izglītības programma).
2.
Ģimnāzija īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu:
2.1. virzienu “Ekonomika, starptautiskas attiecības, politoloģija”, kas nodrošina
padziļinātu svešvalodas, vēstures un sociālās zinātnes apguvi;

2.2. virzienu “Ekonomika un finanses”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas,
sociālās zinātnes un matemātikas apguvi;
2.3. virzienu “Mediji un producēšana”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas,
vēstures un kultūras un mākslas apguvi;
2.4. virzienu “Vispārīga medicīna”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, ķīmijas un
bioloģijas apguvi;
2.5. virzienu “Medicīnas inženierija”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, ķīmijas
un fizikas vai matemātikas apguvi;
2.6. virzienu “Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas”, kas nodrošina padziļinātu
svešvalodas, matemātikas un programmēšanas apguvi;
2.7. virzienu “Dizains un informācijas tehnoloģijas”, kas nodrošina padziļinātu
svešvalodas, matemātikas un dizaina un tehnoloģijas apguvi;
2.8. virzienu “Elektronika un telekomunikācija”, kas nodrošina padziļinātu
svešvalodas, matemātikas un fizikas apguvi.
II. Iestājpārbaudījumi vispārējās vidējās izglītības programmā
3. Vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē konkursa kārtībā
uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu un kuri ir
saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību.
4. Izglītības programmu 11. un 12.klasēs brīvajās vietās var uzņemt izglītojamos, kuri
ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus un līdz Ģimnāzijas noteiktam termiņam ir nokārtojuši
pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav
apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
5. Izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē
ir noteikts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā.
6. 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.
7. 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 četras
dienas pirms iestājpārbaudījuma.
8. Izglītojamo uzņemšana Ģimnāzijas izglītības programmā notiek atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un Uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.

III. Uzņemšanas komisija
9. Izglītojamo uzņemšanu Ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības klātienes
programmas 10.klasē nodrošina uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Ģimnāzijas
direktors.
10. Uzņemšanas komisija:
10.1. sniedz informāciju pretendentiem par Ģimnāzijas izglītības programmām un
uzņemšanas kārtību;
10.2. pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
10.3. veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
10.4. izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas virzieniem;
10.5. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu 10.klasē.
IV. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē
11. Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Ģimnāzijas vispārējās
vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē publicē vismaz trīs nedēļas pirms apvienotā
kombinētā iestājpārbaudījuma norises datuma Ģimnāzijas interneta vietnē www.skola.lv un
Ģimnāzijā.
12. Ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē
izglītojamais tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:
12.1. rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā un
svešvalodā;
12.2. izglītojamā sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi mācību sasniegumu
vērtējumu latviešu valodā un literatūrā.
13. Ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē
izglītojamais tiek uzņemts rezultātu secībā, ņemot vērā šo noteikumu 12.1. un 12.2.punktā
minēto vērtējumu summu.
14. 10.klasi uzsāk komplektēt, ja šo noteikumu 12.1. un 12.2.punktā minēto
vērtējumu summu, ne zemāku par 50% no maksimālā punktu skaita, ir ieguvuši vismaz 22
pretendenti.
15. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu katram vidējās izglītības
klātienes programmas virzienam konkursa rezultātu secībā. Konkursu izturējušiem
pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”
16. Uzņemšanas komisija pretendentu sarakstu, norādot identifikācijas kodu un iegūto
punktu skaitu, ievieto Ģimnāzijas interneta vietnē.
17. Par izglītojamo uzņemšanas 10.klasē rezultātiem Ģimnāzija informē 2 (divu)
darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises.

18. Strīdu gadījumā par izglītojamā uzņemšanu 10.klasē pretendenta vecāki vai citi
likumiskie pārstāvji pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas termiņa ne vēlāk kā 2 (divu)
darbadienu laikā Ģimnāzijā var iesniegt apelāciju.
19. Uzņemšanas komisija lēmumu par izglītojamo izglītojamā uzņemšanu 10.klasē
rezultātu pārskatīšanu pieņem 2 (divu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
Ģimnāzija lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam.
V. Dokumentu pieņemšana
20. Lai izglītojamo pieteiktu Ģimnāzijā, viens no vecākiem vai pilngadīgais
izglītojamais iesniedz ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:
20.1.izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
20.2.izvēlēto izglītības programmas virzienu;
20.3.pamatizglītības programmā apgūto otro svešvalodu (gadījumā, ja pamatskolā
izglītojamais neapguva otru svešvalodu – vēlamu otru svešvalodu);
20.4.ērtāko saziņas veidu ar Ģimnāziju.
21. Iesniegumam pievieno:
21.1.iegūtas izglītības apliecinoša dokumenta, atzīmju izraksta un pamatizglītības
sertifikāta (ja tāds ir) kopijas (uzradot oriģinālu);
21.2. izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir
pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa
Nr.027/u).
VI. Noslēguma jautājums
3.
Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 18.03.2019.
noteikumus Nr. GKL-19-3-nts “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Klasiskās
ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās”.
Direktors

R.Alijevs

Rafaļsone 67511201

SASKAŅOTS ar 10.06.2020. Nr. DIKS-20-1400-dv
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

Ivars Balamovskis
(vārds, uzvārds)

