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*priekšmeti, kuri tiks pasniegti padziļināti un tajos būs jākārto valsts pārbaudījums

▪ Latviešu valoda un 
literatūra*

▪ Angļu valoda*

▪ Matemātika

▪ 2.svešvaloda (krievu val, 
vācu val)

▪ Vēsture un sociālās zinātnes

▪ Kultūras pamati

▪ Fizika

▪ Ķīmija

▪ Bioloģija

▪ Ģeogrāfija

▪ Datorika

▪ Sports un veselība

▪ Bioloģija

▪ Ķīmija

▪ Latviešu 
valoda un 
literatūra *

▪ Angļu valoda *

▪ Ekonomika,

▪ Politika un 
tiesības,

▪ Uzņēmējdarbīb
as pamati,

▪ Latviešu valoda 
un literatūra*

▪ Angļu valoda*

▪ Vizuālā
komunikācija un 
reklāma,

▪ Tehniskā grafika,

▪ Latviešu valoda 
un literatūra*

▪ Angļu valoda*



MEDICĪNU, BIOLOĢIJU, ĶĪMIJU, 
INŽENIERZINĀTNES,  VIDES ZINĀTNES UN LAUKSAIMNIECĪBU



SOCIĀLĀS ZINĀTNES, KOMUNIKĀCIJU, EKONOMIKU,  
POLITOLOĢIJU, JURIDISKĀS ZINĀTNES, STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS, REKLĀMU, DIZAINU UN 

TEHNOLOĢIJAS



▪ Organizē RIKSD (https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd ), pieteikšanās 
un informācija šajā mājaslapā.

Plānots 10. jūnijā.

▪ Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa 
vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam”

▪ Mūsu skolas topošajiem vidusskolēniem – sekmīgi nokārtots 
iestājeksāmens. (matemātika un angļu valoda)

▪ Papildinformācija, tostarp iestājpārbaudījuma programma, aktualitātes 
epidemioloģiskās drošības ievērošanā būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnēs.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.  

https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd
http://www.izglitiba.riga.lv/




▪ Pamatkursi optimālajā līmenī ir gandrīz visās mācību jomās, lai skolēni
pēc pamatkursu apguves var mācīties padziļinātos kursus. Skolēniem ir
jāizvēlas vismaz 3 padziļinātie kursi. Saistībā ar vienu no padziļinātiem
kursiem 12. klasē skolēns veic pētniecisko darbu/ projekts/ vai
sabiedrisko darbu. Mācību plānā tas atzīmēts kā projekta darbs. Mācību
priekšmetu apguve optimālajā līmenī ļauj skolēnam veiksmīgi izvēlēties
jebkuru augstākās izglītības iestādi.

▪ Pamatkursus skolēni apgūst 10. un 11. klasē, lai kursu skaits 12. klasē
samazinātos un skolēni varētu iedziļināties savas nākotnes karjeras
priekšmetos.

▪ Centralizētos eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā var kārtot
padziļinātā līmenī, samazinot eksāmenu slodzi 12.klasē, jo skolēnam
pabeidzot vidusskolu, jākārto obligātie eksāmeni optimālajā līmenī
latviešu valodā, 1. svešvalodā, matemātikā un divi eksāmeni padziļinātajā
līmenī.



▪ Sadarbībā ar RSU reizi mēnesī notiek
nodarbības. Jau no 10. klases skolēniem ir
iespēja darboties Jauno mediķu skolā.

▪Individuālajās nodarbībās skolēni varēs apgūt
publisko runu, uzņēmējdarbību un valsts
aizsardzības mācību, digitālo dizainu ar
modernām tehnoloģijām aprīkotajā dizaina un
tehnoloģiju kabinetā.

▪ Skolēni var piedalīties interešu izglītības
nodarbībās sportā, tautas dejās, kora
dziedāšanā, Skolas pašpārvaldē.



1) Iesnieguma veidlapa ir skolas mājas lapā. Tā ir jāaizpilda un
ieskenētā veidā jāatsūta uz skolas e-pasta adresi (r41vs@riga.lv), ja
tiks samazināti ierobežojumi, tad iesniegumu varēs aizpildīt klātienē
skolas kancelejā.

2) Skola piedalās Rīgas organizētajos iestājeksāmenos, pamats
uzņemšanai 10. klasē ir sekmīgi vērtējumi apliecībā par
pamatizglītību.

3) Nepieciešamie dokumenti: iesniegums uz 10. klasi;

izglītības dokuments par pamatizglītības iegūšanu
(jābūt klāt sekmju izrakstam), personu apliecinošs dokumenta
kopija, medicīnas dokumenti (no iepriekšējās skolas).



https://hebe.lv/lv/school-uniform/rigas-41-vidusskola.html

https://hebe.lv/lv/school-uniform/rigas-41-vidusskola.html


R41VS@RIGA.LV
Uz tikšanos Rīgas 41. vidusskolā!

mailto:r41vs@riga.lv

