RĪGAS KULTŪRU VIDUSSKOLA
Ganību dambis 7, Rīga, LV–1045, tālrunis 67381099, e-pasts rklvs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2022. gada 25. aprīlī

Nr. VSKU-22-3-nts
Izglītojamo uzņemšanas noteikumi
Rīgas Kultūru vidusskolas
vispārējās vidējās izglītības programmā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11.
janvāra noteikumiem Nr. 11 „Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās
prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā
klasē”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta 2022. gada 01. 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 gadam”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti
Rīgas Kultūru vidusskolas (turpmāk – Skola) vispārējās vidējās izglītības programmā.
2. Noteikumi neattiecas uz izglītojamiem, kuri tiek uzņemti Skolā apmaiņas programmas
ietvaros līdz vienam mācību gadam.
3. Pamats izglītojamo uzņemšanai Skolas 10. klasē ir iestājpārbaudījums, iepriekšējā/kārtējā
mācību gada liecība un Apliecība par iegūtu vispārējo pamatizglītību un Apliecības
pielikums (sekmju izraksts).
4. Informācija par uzņemšanu tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē.
5. Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu, kura ietver:
5.1. virzienu “VALODAS”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, latviešu valodas un
literatūras, kultūras un mākslas apguvi, ar specializēto kursu – trešā svešvaloda
(japāņu vai ķīniešu valoda) un filozofija;
5.2. virzienu “KULTŪRAS UZŅĒMĒJDARBĪBA UN PRODUCĒŠANA”, kas
nodrošina padziļinātu vēstures un sociālo zinību, kultūras un mākslas, dizaina un
tehnoloģiju apguvi, ar specializēto kursu – publiskā uzstāšanās;
5.3. virzienu “DABASZINĀTNES”, “M” variants (Matemātika), kas nodrošina
padziļinātu bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas apguvi, ar specializēto kursu –
diskrētās matemātikas elementi;
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5.4. virzienu “DABASZINĀTNES”, “P” variants (Programmēšana), kas nodrošina
padziļinātu bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un programmēšanas apguvi, ar
specializēto kursu – diskrētās matemātikas elementi;
5.5. virzienu “STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS UN KOMUNIKĀCIJA”, kas nodrošina
padziļinātu sociālo zinātņu, kultūras un mākslas, svešvalodas apguvi, ar
specializētajiem kursiem – publiskā uzstāšanās, filozofija.
II. Iestājpārbaudījumi vispārējās vidējās izglītības programmās
6. Vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē konkursa kārtībā uzņem
izglītojamos, kuri ir nokārtojuši apvienoto iestājpārbaudījumu un kuri ir saņēmuši
apliecību par vispārējo pamatizglītību.
7. Izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē ir
noteikts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un angļu valodā.
8. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) 2022.
gada 01. 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 gadam” (turpmāk –
Iekšējie noteikumi) noteiktajām prasībām.
9. Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu
tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv . Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiek uzsākta divas
nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.
10. Izglītojamo uzņemšana Skolas izglītības programmā notiek atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un Uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.
11. Uzņemšanas kritēriji 10. klasē:
11.1. Vispārējās vidējās izglītības programmas, VALODU virzienā:
11.1.1. Rīgas pilsētas vienotais, kombinētais iestājpārbaudījums angļu valodā un
matemātikā (optimālais līmenis);
11.1.2. iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 20% no maksimālā punktu skaita
matemātikā, 50% angļu valodā;
11.1.3. iestājpārbaudījumā iegūtu vienādu punktu skaita gadījumā, priekšroka
izglītojamajam, kuram iestājpārbaudījumā augstāks vērtējums angļu
valodā. Ja arī iestājpārbaudījuma vērtējums angļu valodā ir vienāds,
priekšroka izglītojamajam, kuram augstāks vidējais vērtējums sekmju
izrakstā;
11.1.4. sekmju izrakstā (apliecības par vispārējo pamatizglītību pielikumā) gada
vērtējums latviešu valodā 5 balles un augstāks un pārējos mācību
priekšmetos ir 4 balles un augstāki.
11.2. Vispārējās vidējās izglītības programmas, KULTŪRAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS
UN PRODUCĒŠANAS virzienā:
11.2.1. Rīgas pilsētas vienotais, kombinētais iestājpārbaudījums angļu valodā un
matemātikā (optimālais līmenis);
11.2.2. iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 20% no maksimālā punktu skaita
matemātikā, 40% angļu valodā;
11.2.3. iestājpārbaudījumā iegūtu vienādu punktu skaita gadījumā, priekšroka
izglītojamajam, kuram iestājpārbaudījumā augstāks vērtējums angļu
valodā. Ja arī iestājpārbaudījuma vērtējums angļu valodā ir vienāds,
priekšroka izglītojamajam, kuram augstāks vidējais vērtējums sekmju
izrakstā;
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sekmju izrakstā (apliecības par vispārējo pamatizglītību pielikumā) gada
vērtējums latviešu valodā 5 balles un augstāks un pārējos mācību
priekšmetos ir 4 balles un augstāki.
11.3. Vispārējās vidējās izglītības programmas, DABASZINĀTŅU virzienā – M
variants (Matemātika):
11.3.1. Rīgas pilsētas vienotais, kombinētais iestājpārbaudījums angļu valodā un
matemātikā (optimālais līmenis);
11.3.2. iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 35% no maksimālā punktu skaita
matemātikā, 40% angļu valodā;
11.3.3. iestājpārbaudījumā iegūtu vienādu punktu skaita gadījumā, priekšroka
izglītojamajam, kuram iestājpārbaudījumā augstāks vērtējums
matemātikā. Ja arī iestājpārbaudījuma vērtējums matemātikā ir vienāds,
priekšroka izglītojamajam, kuram augstāks vidējais vērtējums sekmju
izrakstā;
11.3.4. sekmju izrakstā (apliecības par vispārējo pamatizglītību pielikumā) gada
vērtējums latviešu valodā 5 balles un augstāks un pārējos mācību
priekšmetos ir 4 balles un augstāki.
11.4. Vispārējās vidējās izglītības programmas, DABASZINĀTŅU virzienā – P
variants (Programmēšana):
11.4.1. Rīgas pilsētas vienotais, kombinētais iestājpārbaudījums angļu valodā un
matemātikā (optimālais līmenis);
11.4.2. iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 30% no maksimālā punktu skaita
matemātikā, 40% angļu valodā;
11.4.3. iestājpārbaudījumā iegūtu vienādu punktu skaita gadījumā, priekšroka
izglītojamajam, kuram iestājpārbaudījumā augstāks vērtējums
matemātikā. Ja arī iestājpārbaudījuma vērtējums matemātikā ir vienāds,
priekšroka izglītojamajam, kuram augstāks vidējais vērtējums sekmju
izrakstā;
11.4.4. sekmju izrakstā (apliecības par vispārējo pamatizglītību pielikumā) gada
vērtējums latviešu valodā 5 balles un augstāks un pārējos mācību
priekšmetos ir 4 balles un augstāki
11.5. Vispārējās vidējās izglītības programmas, STARPTAUTISKO TIESĪBU UN
KOMUNIKĀCIJAS virzienā:
11.5.1. Rīgas pilsētas vienotais, kombinētais iestājpārbaudījums angļu valodā un
matemātikā (optimālais līmenis);
11.5.2. iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 20% no maksimālā punktu skaita
matemātikā, 40% angļu valodā;
11.5.3. iestājpārbaudījumā iegūtu vienādu punktu skaita gadījumā, priekšroka
izglītojamajam, kuram iestājpārbaudījumā augstāks vērtējums angļu
valodā. Ja arī iestājpārbaudījuma vērtējums angļu valodā ir vienāds,
priekšroka izglītojamajam, kuram augstāks vidējais vērtējums sekmju
izrakstā;
11.5.4. sekmju izrakstā (apliecības par vispārējo pamatizglītību pielikumā) gada
vērtējums latviešu valodā 5 balles un augstāks un pārējos mācību
priekšmetos ir 4 balles un augstāki.
12. Pamats izglītojamo uzņemšanai 11., 12. klasē:
12.1. kombinēts iestājpārbaudījums (angļu valoda un matemātika) par pamatizglītības
saturu,
12.2. iepriekšējā/kārtējā mācību gada liecība,
12.3. iepriekšējās izglītības iestādes apstiprināts apgūto mācību kursu pārbaudes darbu
tematu un vērtējumu izraksts no izglītības iestādes elektroniskā žurnāla,
11.2.4.
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13.
14.

15.
16.

17.

12.4. Apliecība par iegūtu vispārējo pamatizglītību un Apliecības pielikums (sekmju
izraksts).
11., 12. klasēs uzņem izglītojamos, ja ir brīvas vietas. Ja klasē atbrīvojas vieta,
informācija tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē.
Pirms uzņemšanas 11. vai 12. klasē sarunā ar direktora vietnieku izglītības jomā
pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis tiek
iepazīstināts ar kursu pielīdzināšanas plānu (1. pielikums).
Mācību kursu pielīdzināšanas laiks tiek noteikts līdz diviem mēnešiem, atkarībā no
pielīdzināmo mācību kursu skaita un apjoma.
Mācību kursu pielīdzināšanas laikā iegūto pārbaudes darbu vērtējumi un iepriekšējā
izglītības iestādē iegūtie pārbaudes darbu vērtējumi tiek ņemti vērā izliekot vērtējumu
mācību kursā.
Uzņemšanas kritēriji 11. un 12. klasē:
17.1. sekmju izrakstā (apliecības par vispārējo pamatizglītību pielikumā) gada
vērtējums latviešu valodā 5 balles un augstāks un pārējos mācību priekšmetos ir 4
balles un augstāki;
17.2. iepriekšējā mācību gada liecībā vērtējumi latviešu valodā, angļu valodā un
matemātikā 5 balles un augstāki vai tekošā mācību gada vidējais vērtējums
pārbaudes darbos latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā 5 balles un
augstāki.
III. Izglītojamo uzņemšana 10. klasē

18. Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Skolas vispārējās vidējās
izglītības klātienes programmas 10. klasē publicē vismaz trīs nedēļas pirms apvienotā
kombinētā iestājpārbaudījuma norises datuma Skolas tīmekļa vietnē www.rkv.lv un
Skolā 1. stāva informācijas stendā.
19. Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē izglītojamais tiek
uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:
19.1. rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā (optimālajā
līmenī) un svešvalodā;
19.2. gadījumā, ja iestājpārbaudījumā iegūts vienāds punktu skaits ar citu pretendentu,
priekšroka pretendentam, kuram iestājpārbaudījumā augstāks vērtējums atbilstoši
virzienam noteiktā mācību priekšmetā. Ja arī iestājpārbaudījuma vērtējums
atbilstoši virzienam noteiktā mācību priekšmetā ir vienāds, priekšroka
pretendentam, kuram augstāks mācību sasniegumu vidējais vērtējums sekmju
izrakstā par pamatizglītības apguvi;
19.3. Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē izglītojamais
tiek uzņemts rezultātu secībā, ņemot vērā šo noteikumu 11. punktā minētos
kritērijus.
IV. Uzņemšanas komisija
20. Izglītojamo uzņemšanu Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmā
nodrošina uzņemšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem un kuras
sastāvu izveido Skolas direktors.
21. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu katram vidējās izglītības klātienes
programmas virzienam konkursa rezultātu secībā. Konkursu izturējušiem pretendentiem
sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”

4 no 6

22. Uzņemšanas komisija pretendentu sarakstu publicē Skolas tīmekļa vietnē un izvieto pie
informācijas stenda Skolas 1. stāvā ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc pretendentu
saraksta izveides.
23. Uzņemšanas komisija:
23.1. sniedz informāciju pretendentiem par Skolas izglītības programmām un
uzņemšanas kārtību;
23.2. pieņem šo noteikumu 24. punktā norādītos, izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos
dokumentus;
23.3. veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
23.4. apkopo rezultātus saskaņā ar šo noteikumu 11. un 17. punktā norādītajiem
vērtēšanas kritērijiem;
23.5. izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas virzieniem,
izsaka priekšlikumus pretendentu uzņemšanai Skolā;
23.6. sagatavo uzņemšanas komisijas protokolus par izglītojamo uzņemšanu vispārējās
vidējās izglītības programmās;
23.7. pretendentu sarakstu publicē Skolas tīmekļa vietnē un izvieto pie informācijas
stenda Skolas 1. stāvā ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc pretendenta saraksta
izveides.
24. Pretendenti uzņemšanas komisijai iesniedz:
24.1. direktoram adresētu vecāku vai pilngadīga izglītojamā iesniegumu (Skolas
noteikta iesnieguma forma, pieejama Skolas tīmekļa vietnē www.rkv.lv);
24.2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot
oriģinālu;
24.3. ja izglītība iegūta citā valstī, pretendents iesniedz izglītības dokumentus, kas
raksturo un apliecina apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā
izglītības pakāpē, ievērojot normatīvo aktu prasības;
24.4. medicīnisko karti (veidlapu Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu
no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).
V. Noslēguma jautājumi
25. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Kultūru vidusskolas 2021. gada 18. maija iekšējos
noteikumus Nr. VSKU-21-1-nts „Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Rīgas Kultūru
vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās”.

Direktors

D. Lazda

Bērziņš
67381399
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1. PIELIKUMS
19.04.2022. Iekšējiem noteikumiem Nr. VSKU-22-3-nts
“Izglītojamo uzņemšanas noteikumiem Rīgas Kultūru vidusskolas
vispārējās vidējās izglītības programmā”

1.

2.

3.
4.

Mācību kursu pielīdzināšanas plāns
Pamatojoties uz iesniegto iepriekš iegūto pārbaudes darbu vērtējumu sarakstu,
mācību priekšmetu pedagogi nosaka nepieciešamo pārbaudes darbu skaitu un
tēmas visos atbilstošā izvēļu groza mācību priekšmetos.
Direktora vietnieks izglītības jomā izveido koplietošanas dokumentu – individuālo
plānu, kurā tiek norādīti mācību priekšmeti, plānotie pārbaudes darbu temati un
pārbaudes darbu datumi. Koplietošanas dokumenta skatītāja pieeja ir
izglītojamajam un viņa vecākiem.
Pēc pārbaudes darba uzrakstīšanas mācību priekšmeta pedagogs koplietošanas
dokumentā ieraksta iegūto vērtējumu.
Koplietošanas dokumenta paraugs:
Rīgas Kultūru vidusskolas
__. klases izglītojamā ___________________________________
individuālais plāns vispārējās vidējās izglītības programmas mācību kursu
pielīdzināšanai

Mācību kursu pielīdzināšana notiek no __. __. 2022. līdz __. __. 2022.
Mācību kursi, nepieciešamo pārbaudes darbu tēmas un rezultāti:
Mācību kurss

Pārbaudes darba temats

Pārbaudes
darba datums

Direktors

Vērtējums
pārbaudes darbā

Pedagoga
vārds,
uzvārds

D. Lazda

Bērziņš
67381399
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