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NOTEIKUMI 

“Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē  

Jelgavas pilsētas pašvaldības  izglītības iestādēs”  
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā  bērnus reģistrē 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk - 

Pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas (turpmāk - 

Iestāde). 

2. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis) tajā kalendārajā 

gadā, kurā bērnam aprit septiņi gadi, var pieteikt bērnu pamatizglītības ieguvei 1.klasē vienā 

Iestādē, norādot vēlamo izglītības programmu. 

3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības 

ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk no noteikumu 2.punktā minētā vecuma sasniegšanas. Šādos 

gadījumos bērna likumiskais pārstāvis iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai psihologa 

atzinumu. 

4. Bērnu ar speciālajām vajadzībām Iestādē reģistrē saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši 

Iestādes īstenotajām izglītības programmām, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās 

komisijas vai Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.  

 

II. Iesniegumu bērna uzņemšanai 1.klasē iesniegšana un reģistrēšana 

 

5. Iesniegumu reģistrēšana Iestādē bērnu uzņemšanai 1.klasē nākamajam mācību gadam 

notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros: 

5.1. no marta pirmās darba dienas plkst.8:00 - Iestāžu īstenotajās pamatizglītības 

programmās, izņemot noteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktajā programmā; 
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmuma Nr.1/8 ) 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.12.2020. lēmums Nr.19/9 ) 

5.2. no janvāra pirmās darba dienas plkst.8:00 – Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 

“Jelgavas 4.vidusskola” pamatizglītības programmā ar mūzikas ievirzi. 
(Jelgavas pilsētas domes 20.12.2018. lēmuma Nr.15/1 redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2019.) 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. lēmumu Nr.2/3, kas stājas spēkā 01.01.2020.) 

      (Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.12.2020. lēmums Nr.19/9 ) 

6. Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu ([...]) iesniedz Iestādē personīgi vai elektroniski. 

6.
1 Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” noteiktos drošības pasākumus, bērna likumiskais pārstāvis bērna 

reģistrēšanai 1.klasē Iestādes apmeklējuma laiku iesnieguma reģistrēšanai piesaka 

Iestādes tīmekļvietnē (4.pielikums):  



6.
1
1. no 2020.gada 21.decembra Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 

“Jelgavas 4.vidusskola” pamatizglītības programmā ar mūzikas ievirzi; 

6.
1
2. no 2021.gada 15.februāra pārējās pamatizglītības programmās.”; 

Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.12.2020. lēmums Nr.19/9 ) 
 

7. Iesniedzot iesniegumu personīgi, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda: 

7.1. personu apliecinošu dokumentu;  

7.2. bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu;  

7.3. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju. 
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. lēmumu Nr.2/3, kas stājas spēkā 01.01.2020.) 

8. Svītrots. 
(svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. lēmumu Nr.2/3, kas stājas spēkā 01.01.2020.) 

9. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis uz Iestādes elektroniskā pasta 

adresi ([...]) nosūta iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, 

aizgādnim pievienojot aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju. 
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. lēmumu Nr.2/3, kas stājas spēkā 01.01.2020.) 

10. Iestāde bērna likumisko pārstāvi vienas darba dienas laikā elektroniski informē par elektroniski 

sūtītā iesnieguma saņemšanu  un reģistrēšanu. 

11. Svītrots. 
(Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. lēmumu Nr.2/3, kas stājas spēkā 01.01.2020.) 

12. Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku. 

 

III. Iesniegumu izskatīšanas kārtība 

 

13. Iestāde līdz katra gada marta pēdējās darba dienas plkst.17:00, atbilstoši Jelgavas pilsētas domes 

noteiktajam 1.klašu izglītojamo skaitam, veic bērnu reģistrēšanu nākamajam mācību gadam, 

ievērojot šādu prioritāro secību: 

13.1. konkrētajā Iestādē mācās bērna brālis, māsa vai, ja bērnam nodibināta aizbildnība; 

13.2.  bērna dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;  

13.3.  konkrētajā Iestādē bērns apgūst  obligāto pirmsskolas izglītības programmu; 

13.4.  likumiskajam pārstāvim ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar konkrēto Iestādi; 

13.5.  pārējie bērni - iesniegumu reģistrēšanas secībā. 
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2018. lēmumu Nr.15/1, kas stājas spēkā 01.01.2019.) 

14. Bērni, par kuru uzņemšanu 1.klasē iesniegumi Iestādē saņemti pēc noteikumu 13.punktā noteiktā 

termiņa, var tikt iekļauti izglītojamo sarakstā iesniegumu reģistrēšanas secībā, neievērojot 

noteikto prioritāro secību, ja Iestādes 1.klasē ir brīvas vietas. 

15. Iesniegumu izskatīšanas prioritārā secība neattiecas uz pamatizglītības programmu ar mūzikas 

ievirzi. Šajā programmā izglītojamos iekļauj atbilstoši Iestādes izstrādātajai uzņemšanas kārtībai. 
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. lēmumu Nr.2/3, kas stājas spēkā 01.01.2020.) 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.12.2020. lēmums Nr.19/9 ) 
16. Iestāde piecu darba dienu laikā pēc noteikumu 13.punktā noteiktā termiņa, paziņo bērna 

likumiskajam pārstāvim par  bērna iekļaušanu vai neiekļaušanu  1.klases izglītojamo sarakstā. 

17. Ja bērns ir iekļauts 1.klases izglītojamo sarakstā, likumiskā pārstāvja pienākums līdz mācību 

gada pirmajai dienai ir iesniegt Iestādē bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u vai veidlapa 

Nr.027/u). Ja iesniegums iesniegts elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim, ja nepieciešams, 

ir pienākums uzrādīt dokumentu oriģinālus. 
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2018. lēmumu Nr.15/1, kas stājas spēkā 01.01.2019.) 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. lēmumu Nr.2/3, kas stājas spēkā 01.01.2020.) 
18. Gadījumā, ja bērnu nav iespējams nodrošināt ar vietu 1.klasē iesniegumā norādītajā Iestādē, 

Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” nodrošina bērna uzņemšanu citā Iestādē, kurā 

ir brīvas vietas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.Rāviņš 

   

 
  



“1.pielikums  

Noteikumiem “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē  

Jelgavas pilsētas pašvaldības  izglītības iestādēs” 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.12.2020. lēmums Nr.19/9 ) 
  

 

 

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, 

uzvārds____________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvietas adrese 

_____________________________________________________ 

Faktiskā dzīvesvietas adrese 

______________________________________________________ 

Tālrunis  __________________   E-pasta adrese 

______________________________________ 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu reģistrēt 

______________________________________________________________ 
(BĒRNA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, DZIMŠANAS DATUMS) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBAS NUMURS, IZDOŠANAS DATUMS, IZDEVĒJIESTĀDE) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(BĒRNA VECĀKU  VĀRDS, UZVĀRDS) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 BĒRNA AIZBILDŅU VAI AUDŢUĢIMENES VECĀKU VĀRDS, UZVĀRDS, BĀRIŅTIESAS LĒMUMA DATUMS (aizpilda, ja nepieciešams)) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(BĒRNA DEKLARĒTĀS DZĪVES VIETAS ADRESE) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(BĒRNA FAKTISKĀS DZĪVES VIETAS ADRESE) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(IZGLĪTĪBAS IESTĀDE, KUR BĒRNS IEPRIEKŠ IEGUVA IZGLĪTĪBU) 
 

 

________________________________________________________________ 1. klasē.  
(IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS) 

 

 

Vēlamā izglītības programma:  
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas Centra pamatskola” 

□ pamatizglītības programma  

□ speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.sākumskola” 

□ pamatizglītības pirmā posma programma 

□ speciālās pamatizglītības pirmā posma programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” 

□ pamatizglītības programma 

□ speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola” 

□ pamatizglītības programma  

□ pamatizglītības programma ar mūzikas ievirzi  

□ speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 5.vidusskola” 

□ pamatizglītības mazākumtautību programma  

□ speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 6.vidusskola” 

□ pamatizglītības programma  

□ pamatizglītības mazākumtautību programma  

□ speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

         □ speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

 



Prioritātes iekļaušanai pretendentu sarakstā: 
□ Iestādē mācās bērna brālis, māsa (vārds, uzvārds): _________________________________________________ 

□ bērnam nodibināta aizbildnība 

□ bērna dzīves vieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā 

□ likumiskais pārstāvis strādā Iestādē (vārds, uzvārds):  _______________________________________________ 

□ bērns konkrētajā Iestādē apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu 

 

Pievienotie dokumenti:_____________________________________________________ 

 

Atbildi vēlos saņemt:             □ elektroniski         □ personīgi 

Vēlamais turpmākais saziņas veids ar Iestādi: □ elektroniski         □ telefoniski 
 

Datums  ______________________  Paraksts/atšifrējums ____________________________ 

 

 

Esmu informēts, ka sniegto personas datu apstrādes mērķis ir personas identificēšana ar nolūku izglītības iestādei 

nodrošināt uzraudzības, saziņas un kontroles procesu, kā arī kvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanu. 

Fizisko personu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, prasībām.  

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir 2019.gada 25.jūnija  Ministru kabineta noteikumu Nr.276 ,,Valsts 

izglītības informācijas sistēmas noteikumi” 11., 32., 35., 49.punkts, 2005.gada 18.oktobra  Ministru kabineta 

noteikumu Nr.779 ,,Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo 

obligāto dokumentāciju” 3.1., 3.10., 3.12., 3.13.apakšpunkts, 5.punkts, 2009.gada 24.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1338 ,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 3.11.apakšpunkts, 14.punkts, 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 ,,Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas 

izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. 

Izglītības iestādei ir tiesības saņemtos personu datus un informāciju ievadīt Valsts izglītības informācijas sistēmā, 

ja vien tas nenotiek tiešsaistes režīmā. 

Personas dati un informācija 2019.gada 25.jūnija  Ministru kabineta noteikumu Nr.276 ,,Valsts izglītības 

informācijas sistēmas noteikumi” IV.nodaļas noteiktajā kārtībā tiek arhivēta, anonimizēta un dzēsta. 

Personas datu apstrādātājs izglītības iestādē ir izglītības iestādes vadītājs un tā pilnvarota persona. 

Personas datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, 

Jelgava, LV–3001, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv. Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis:  +371 63005444 

Zināšanai: 

- kā datu subjektam Jums ir tiesības vērsties pie pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes 

ierobežošanu vai iebilstu pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde. Tāpat Jums ir tiesības iegūt 

informāciju, kas par Jums savākta konkrētajiem personas datu apstrādes mērķiem un par tām fiziskajām un 

juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par Jums; 

- attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta. 

- personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa 

īstenotājam, pārzinim vai Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011). 

 

Paraksts/atšifrējums____________________________ “; 

 

  

mailto:dome@dome.jelgava.lv


 “4.pielikums 

Noteikumiem “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 17.12.2020. lēmums Nr.19/9 ) 

 

 

IESTĀDES TĪMEKĻVIETNE APMEKLĒJUMA REĢISTRĒŠANAI 

Nr. Izglītības iestāde Tīmekļvietne 

1. Jelgavas Centra pamatskola www.3ssk.lv 

2. Jelgavas 4. sākumskola www.j4ssk.lv 

3. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola www.jvt.lv 

4. Jelgavas 4.vidusskola www.4vsk.jelgava.lv 

5. Jelgavas 5.vidusskola www.5vsk.jelgava.lv 

6. Jelgavas 6.vidusskola www.j6vsk.lv 

7. Jelgavas pamatskola “Valdeka”- 

attīstības centrs 

www.jpskvaldeka.lv 

8. Jelgavas Paula Bendrupa 

pamatskola 

www.pbp.jelgava.lv 

“ 

 

 

Domes priekšsēdētājs    (paraksts)   A.Rāviņš 

  

 


