
Mārupes Valsts ģimnāzijas iestājpārbaudījumu 10.klasē norises un vērtēšanas
kārtība

Izstrādāta saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma

III nodaļas 10.panta 3.daļas 2.punktu

Mārupes Valsts ģimnāzija organizē kombinētu iestājpārbaudījumu, kas sastāv no 3
daļām:

1. daļa - motivācijas vēstule un 9. klases sekmju izraksts no 1. septembra līdz 4.
aprīlim;

2. daļa - klātienes kombinētais pārbaudes darbs;

3. daļa - individuāla saruna - intervija ar Mārupes Valsts ģimnāzijas pedagogu.

1. Pretendentu pieteikšanās iestājpārbaudījumam

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski laikā no 2022. gada 4.aprīļa līdz
14. aprīlim:

1. aizpildot pieteikuma formu skolas mājas lapas norādītajā saitē
2. iesūtot motivācijas vēstuli
3. iesūtot sekmju izrakstu no elektroniskās vērtējumu uzskaites sistēmas ar visiem

vērtējumiem, kavējumiem, piezīmēm un redzamiem vidējiem vērtējumiem par
periodu no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 4. aprīlim

uz e-pastu 10.klase@mvsk.marupe.lv

Pēc pieteikuma formas iesniegšanas uz pieteicēja norādīto e-pastu automātiski tiks
nosūtīta pieteikuma kopija (pārbaudiet arī SPAM mapi), kas apliecina ka ģimnāzija ir
saņēmusi pieteikumu. Gadījumā, ja pretendents, aizpildot pieteikumu pieļāva kļūdu,
paziņot par to, rakstot uz e-pastu 10.klase@mvsk.marupe.lv

Pretendentus reģistrē un katram pretendentam tiek piešķirts kods.

Iestājpārbaudījumu norise

Iestājpārbaudījuma 2. daļa, kombinētais rasktiskais pārbaudes darbs notiek klātienē
2022. gada 23. aprīli Mārupes Valsts ģimnāzijas telpās Kantora ielā 97. Darba sākums
plkst. 10:00. Darba sastāv no 2 daļām - STEM jomas priekšmetu daļas un humanitāras
jomas priekšmetu  daļas. Darba ilgums 4 stundas ar 20 minūšu pārtraukumu.
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Klātienes daļā var izmantot individuālos rakstāmpiederumus, dzeramo ūdeni. Ar
nepieciešamajiem palīglīdzekļiem, kā, piemēram, kalkulators, formulu lapas, u.c.
izglītojamie tiks nodrošināti uz vietas.

Kombinētā rakstiskā pārbaudes darba programma tiek publicēta ģimnāzijas mājas
lapā nedēļu pirms iestājpārbaudījuma.

Iestājpārbaudījuma 3. daļa daļēji strukturēta intervija notiek klātienē 14. maijā. Katru
pretendentu intervē viens ģimnāzijas pedagogs 15 - 20 minūtes. Saruna tiek ierakstīta.
Ieraksts tiek iznīcināts pēc pretendentu ieskaitīšanas programmā un trīspusējās
vienošanās parakstīšanas.

2. Iestājpārbaudījuma vērtēšana

Iestājpārbaudījumu vērtē vērtēšanas komisija, kura sastāv no attiecīgo mācību
priekšmetu pedagogiem ne mazāk kā 10 cilvēku sastāvā. Kopējais vērtējums tiek
izteikts procentos un sastāv no kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāta, intervijas
rezultāta un sekmju izraksta. Maksimalais iegūstamais rezultāts ir 100%, tas ietver
60% kombinētais iestājpārbaudījums, 15% - sekmju izraksta vidējais vērtējums, 25%
individuāla saruna - intervija.

Zemākais iestājpārbaudījuma vērtējums, ar kuru izglītojamais ir ieskaitīts programmā,
ir 65%. Ņemot vērā pretendentu skaitu, ja kādā no virzieniem veidojas liels konkurss,
izglītības iestāde patur tiesības pacelt minimāli iegūstamo rezultātu.

3. Iestājpārbaudījuma rezultātu publicēšana un apstrīdēšana

Iestājpārbaudījumu rezultātus paziņo desmit darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma
pēdējas daļas norises. Katram pretendentam uz pieteikumā norādīto e-pastu tiek
nosūtīta vēstule, kurā ir ziņa par iestājpārbaudījuma rezultātu. Pretendenta vecāki vai
cits likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu
rezultātu paziņošanas var iesniegt izglītības iestādes direktoram iesniegumu par
iestājpārbaudījumu rezultātu pārskatīšanu. Iestājpārbaudījuma darbi netiek uzrādīti un
izsniegti. Vērtēšanas komisija lēmumu par iestājpārbaudījuma rezultātu pārskatīšanu
pieņem piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas un paziņo elektroniski
iesniedzējam.

5. Uzņemšana

Pēc rezultātu paziņošanas pretendentam līdz 10. jūnijam atbildes vēstulē ir
jāapstiprina sava vēlme uzsākt mācības Mārupes Valsts ģimnāzijā 2022. gada 1.
septembrī. Ja apstiprinājums netiek saņemts līdz 2022. gada 10. jūnijam, uzņemšanas
komisija uzskata, ka pretendents ir izstājies no dalības konkursā un pieņem lēmumu
par vietas piedāvājumu citam pretendentam. 10. klašu pretendenti Mārupes Valsts
ģimnāzijas lietvedībā iesniedz dokumentus no 13. līdz 17. jūnijam (apliecība par
pamatizglītību, noteiktas formas iesniegums, kurš tiks izsūtīts uz pieteicēja e-pastu,
dzimšanas apliecības kopija, medicīniskā karte. Atsevišķos gadījumos medicīnas karti
ir iespējams iesniegt arī vēlāk augustā).
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