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• Programmas akcents uz eksaktajām zinātnēm, 

matemātiku 

• 6.klases liecībā jābūt ierakstam par pārcelšanu 7.klasē 

• Uzņemšana ar iestājpārbaudījumu 

• 60% rezultāta veido iestājpārbaudījums, 40% - deviņu 
mācību priekšmetu gada vērtējums 6.klases liecībā 

 

Iestājpārbau-
dījums 

Liecība 



  
Uzņemšana ar iestājpārbaudījumu – piemērs pieciem 
pretendentiem: 

 

 

 

 

 

 

Preten-
dents 

Sasniegumi  Konkurss 60:40 

Rezul-
tāts % 

Vieta 
Iest. pārb. % 
(no maks.)  

Vērtējumi 
liecībā 
gadā % 

(no maks.)  

Iest. pārb. 
(max 60%) 

Liecība 
(max 
40%) 

Baiba* 75 75 45 30 75 2. 

Kārlis 30 65 18 26 44 5. 

Mārtiņš 90 65 54 26 80 1. 

Ieva 50 80 30 32 62 4. 

Dace 65 90 39 36 75 3. 
* skat.nākošo slaidu 



Vērtēšanas piemērs pretendentei Baibai 

Priekšmets 
Gada 

vērtējums 
Iestājpārbaudījums % 

latviešu valoda 8  
 
 
 
 
Matemātikas un latviešu 
valodas daļas kopā % 

literatūra 6 

matemātika 8 

dabaszinības 8 

angļu valoda  (1.svešvaloda) 8 

2.svešvaloda (krievu/vācu) 7 

Latvijas vēsture  7 

pasaules vēsture 8 

sociālās zinības 7 

KOPĀ punkti (no 90) 67 

% 75 75 

KONKURSĀ 30 45 

KOPĀ BAIBAI  75% 



 

 

 

 

 

Vērtējamie mācību priekšmeti: 

- latviešu valoda 
- literatūra 
- matemātika 
- dabaszinības 
- angļu valoda 
(1.svešvaloda) 

 

- 2.svešvaloda 
(krievu/vācu) 
- Latvijas vēsture 
- pasaules vēsture 
- sociālās zinības 

 



• Plānojam 3.jūnijā no plkst.12.00 ģimnāzijas zālē 
• Precizēta informācija DVĢ mājas lapā līdz 16.maijam 
• Pieteikšanās iestājpārbaudījumam DVĢ mājas lapā 

(informatīvi) 
• Rakstisks iestājpārbaudījums līdz 2 stundām (ar 

pārtraukumu), līdzi pildspalva un zīmulis 
• Ietvertais saturs – latviešu valoda un matemātika 

6.klases apjomā. Nav olimpiāžu uzdevumu! Atbalsta 
materiāli portālā visc.gov.lv un uzdevumi.lv 
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/ 

• Līdzi personu apliecinošs dokuments ar foto 
• Darbus vērtējam ne ilgāk kā 5 darba dienas 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/


• Vecāku vai likumiskā pārstāvja iesniegums (Dobeles 
Valsts ģimnāzijas veidlapa), norādot izglītojamā vārdu, 
uzvārdu, personas kodu un ērtāko saziņas veidu ar 
ģimnāziju, iekļaujot elektroniskā pasta adresi 

• Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) 

• Viena fotogrāfija 3x4 cm 

• Vienlaikus uzrāda izglītojamā un vecāka vai likumiskā 
pārstāvja personu apliecinošu dokumentu 



• Rezultāti publiskoti ar kodiem – jāsaglabā sava zīmīte! 

• Izveidots reitings 

• 56 labākie tiek aicināti iesniegt dokumentus 

• Problēmu gadījumos vecāki drīkst iepazīties ar bērna 
pildīto darbu un saņemto vērtējumu 

• Vecāku, skolēnu un audzinātāju sapulce un vienošanās 
parakstīšana par mācībām DVĢ 

• Ieskaitīšana ar direktora rīkojumu 

• Uzņemšana mācību gada laikā var notikt, ja ir brīvas 
vietas klasēs un ņemot vērā Uzņemšanas noteikumos 
paredzēto kārtību un prasības 

 



• A klase (matemātika, dabaszinātnes) 

• B klase (valodas, vēsture, kultūra) 

• K klase (komerczinības, ekonomika, 
matemātika) 



 

• Dokumentu iesniegšanas laiks – 17. – 18.jūnijs 

• Dokumentus jaunieši drīkst iesniegt (arī bez 
vecāku klātbūtnes), ja 

– 9.klases liecībā nav fiksēti neattaisnoti kavējumi 
vairāk kā 20 stundas mācību gadā, 

– sekmju izrakstā vērtējumi mācību priekšmetos un 
eksāmenos nav mazāki par 4 ballēm. 

 

 

 



– Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
izglītības programmā (kods 31013011) - matemātikas, 
fizikas, ķīmijas, bioloģijas un eksāmena vērtējumi 
matemātikā un latviešu valodā, 

– Humanitāri sociālā virziena izglītības programmā 
(kods 31012011) - latviešu valodas un literatūras, 
1.svešvalodas, vēstures un eksāmena vērtējumi 
latviešu valodā un svešvalodā, 

– Profesionāli orientētā virziena izglītības programmā 
(komerczinības) (kods 31014011) - matemātikas, 
ģeogrāfijas, vēstures, 1.svešvalodas un eksāmena 
vērtējumi matemātikā un latviešu valodā. 

 



• Uzņemšanas komisija sagatavo uzņemamo 
izglītojamo sarakstus pa programmām 
prioritārā secībā, sākot ar izglītojamo, kurš 
ieguvis augstāko punktu skaitu, kā arī ņemot 
vērā uzņemamo izglītojamo un atveramo klašu 
skaitu. 

• Prioritāri tiek uzņemti tie izglītojamie, kuri ir 
ieguvuši augstāko punktu skaitu izvēlētajā 
izglītības programmā. 

 



• Klašu izglītojamo un viņu likumisko pārstāvju 
sapulce ar klases audzinātājiem 

• Noslēgta vienošanās par izglītojamo 
uzņemšanu un mācībām DVĢ 

• Pēc vienošanās parakstīšanas izglītojamais ar 
direktora rīkojumu tiek uzņemts DVĢ 

• Uzņemšana mācību gada laikā var notikt, ja ir 
brīvas vietas klasēs un ņemot vērā 
Uzņemšanas noteikumos paredzēto kārtību un 
prasības 

 

 



• www.dvg.lv 

• Ģimnāzijas kanceleja – 63722549 

• e-pasts gimnazija@dobele.lv 

 

http://www.dvg.lv/
mailto:gimnazija@dobele.lv

