
Jautājums Atbilde Piezīmes 

Kad notiek 
bērna 
reģistrēšana 
1.klasē? 

1.martā no plkst. 8.00 līdz 31.martam plkst. 17.00. 
klātienē Mātera ielā 30 vai elektroniski sūtot e-pastu uz 
pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv  

 

Kā iesniegt 
dokumentus 
klātienē? 

13.-28.02.2023. rezervē skolas mājas lapā http://jtv.lv/ 
laiku klātienes apmeklējumam 1.martā 
 
01.03.2023. ierodies rezervētā laikā Mātera ielā 30, 
līdz ņemot: 
1.iesniegumu 
2.likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu, 
3.bērna dzimšanas apliecību; 
4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, ja 
likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks 

Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. 
 
Atkarībā no veselības stāvokļa un 
psiholoģiskās sagatavotības bērns var 
sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu 
agrāk vai vēlāk. Šādos gadījumos bērna 
likumiskais pārstāvis iesniegumam 
pievieno ģimenes ārsta atzinumu. 

Kā iesniegt 
dokumentus  
elektroniski? 

01.03.2023. bērna likumiskais pārstāvis uz elektroniskā e-
pasta adresi pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv nosūta: 
iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
un satur laika zīmogu, 
aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, ja likumiskais 
pārstāvis nav bērna vecāks 

Iesniegumi, kas iesūtīti elektroniski pirms 
01.03.2023. plkst.8.00, netiek reģistrēti. 

Skola vienas darba dienas laikā 
elektroniski informē bērna likumisko 
pārstāvi par elektroniski sūtītā 
iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu. 

Vai ir konkurss? Gan klātienē iesniegtie iesniegumi, gan elektroniski 
iesūtītie tiek reģistrēti vienotā reģistrā hronoloģiskā 
secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku, ņemot 
vērā Jelgavas domes noteikumos “Par bērnu 
reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādēs” noteikto bērnu skaitu, ievērojot 
šādu prioritāro secību: 
1.konkrētajā Iestādē mācās bērna brālis, māsa vai, 
ja bērnam nodibināta aizbildnība; 
2.bērna dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības 
administratīvajā teritorijā;  
3.konkrētajā Iestādē bērns apgūst  obligāto 
pirmsskolas izglītības programmu; 
4.likumiskajam pārstāvim ir nodibinātas darba 
tiesiskās attiecības ar konkrēto Iestādi; 
5.pārējie bērni - iesniegumu reģistrēšanas secībā 

Saskaņā ar Jelgavas domes noteikumiem, 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 
2023./2024. mācību gadā 1.klasē tiks 
uzņemti 120 skolēni 

Kad būs 
zināms, vai 
bērns ir 
uzņemts 
1.klasē? 

Pēc 31.03.2023. piecu darba dienu laikā uz bērna 
likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto e-pastu tiks 
nosūtīta ziņa 

 

Ja bērns tiek 
uzņemts JTV 
1.klasē? 

17.augustā - 1.klašu vecāku sapulcē, skolā jāiesniedz: 
1.medicīnas karte veidlapa Nr.026/u un Nr.027/u, 
2.no bērnudārza izziņa un info par programmas apguvi. 
 
Bērnu ar speciālajām vajadzībām (speciālās 
pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem) reģistrē, pamatojoties uz Valsts 
pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. 

2023./2024.gada 1.klašu vecāku sapulce 
plānota 17.08.2023. plkst. 18:00 
 
Ja iesniegums iesniegts elektroniski, 
bērna likumiskajam pārstāvim līdz 
2023./2024. mācību gada pirmajai dienai 
ir pienākums uzrādīt dokumentu 
oriģinālus (iesniegumā norādīto datu 
salīdzināšanai). 

Ja bērns netiek 
uzņemts JTV 
1.klasē? 

Ja bērnu nav iespējams nodrošināt ar vietu 1. klasē, 
skola informē pašvaldības iestādi “Jelgavas izglītības 
pārvalde”, kura nodrošina bērna uzņemšanu citā skolā, 
kur ir brīvas vietas. 

 

mailto:pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
http://jtv.lv/
mailto:pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
http://www.3psk.lv/1kl_iesniegums.pdf


Kur pieejams 
iesniegums? 

Iesniegums Word formātā būs pieejams skolas mājas 
lapā no 13.februāra, kā arī skolā 1.martā.  

Vēlams aizpildīt pirms reģistrācijas 

Vai JTV 
1.klasēm ir 
novirzieni? 

Visās 1.klasēs tiek apgūta pamatizglītības programma.  
 

1.klasēs tiek piedāvāti fakultatīvi un 
interešu izglītības programmas (teātris, 
koris u.c.); IT inženierzinātnes pulciņš. 

Ja ir nokavēts 
pieteiktais 
apmeklējuma 
laiks? 

Visi pieteikumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā. 
Visi, kas piesakās pēc 31.03., tiek reģistrēti kā  
kandidāti, ja atbrīvojas vieta. 

 

Sīkāka 
informācija 

Jautājumu un atbilžu ZOOM 9.februārī plkst. 18.00  

Svarīga 
informācija 

2023./2024. gada 1.klasē visiem obligātas skolas 
formas 

 

 


