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Uzņemšanas noteikumi Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes  

“Jelgavas 4.vidusskola” 1.klasē  

pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika vai sports) 

programmā (programmas kods 21014111) 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības 

iestādes “Jelgavas 4.vidusskola” (turpmāk – izglītības iestāde) pamatizglītības profesionāli 

orientētā virziena (mūzika un sports) programmās.  

1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, MK noteikumiem Nr. 591 

„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās 

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

pilsētas pašvaldības noteikumiem ”Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas 

pašvaldības izglītības iestādēs”. 

1.3. Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika vai sports) programmu 

pretendentiem tiek organizēti iestājpārbaudījumi. 

1.4. Informācija par izglītojamo uzņemšanu un iestājpārbaudījumu norises laikiem tiek 

publicēta izglītības iestādes mājas lapā http://www.4vsk.jelgava.lv.  

 

2. Iesniegumu bērnu uzņemšanai 1.klasē iesniegšana un reģistrēšana 

 

2.1. Iesniegumu reģistrēšana izglītības iestādes pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

(mūzika vai sports) programmās 1.klasē notiek kārtējā kalendārā gadā no janvāra pirmās 

darba dienas plkst.8.00 līdz iestādē noteiktajai iestājpārbaudījumu dienai. 

2.2. Bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk- vecāks) iesniedz iesniegumu (1.pielikums) izglītības 

iestādē personīgi vai elektroniski. 

2.3. Saņemtie iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegumu iesniegšanas 

datumu un laiku.  

2.4. Iesniegumu iesniedzot personīgi, bērna vecāks: 

2.4.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu; 

2.4.2. uzrāda bērna dzimšanas apliecību; 

2.4.3. iesniedz bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru, kas 

apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, kopiju. 

2.5. Saņemto iesniegumu vecāka klātbūtnē reģistrē tad, kad ir uzrādīti visi noteikumu 2.4.punktā 

minētie dokumenti. 

2.6. Iesniegumu iesniedzot elektroniski, vecāks uz iestādes elektroniskā pasta adresi 

4vsk@izglitiba.jelgava.lv nosūta: 

http://www.4vsk.jelgava.lv/
mailto:4vsk@izglitiba.jelgava.lv


 

2.6.1. iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu; 

2.6.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, pievienojot iesniegumu par šī dokumenta 

glabāšanu vai iznīcināšanu pēc personas datu apstrādes; 

2.6.3. bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras, kas apliecina 

tiesības pārstāvēt bērna intereses, kopiju. 

2.7. Izglītības iestāde elektroniski informē vecāku pārstāvi vienas darba dienas  laikā par 

elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu. 

2.8.  Ja elektroniski sūtītajam iesniegumam nav pievienots kāds šo noteikumu 2.6.punktā 

minētajiem dokumentiem, izglītības iestāde saņemto iesniegumu nereģistrē, bet elektroniski 

informē par nepieciešamību pievienot trūkstošos dokumentus, un iesniegumu reģistrē tad, kad 

ir saņemti visi noteikumu 2.6.punktā minētie dokumenti.  

2.9. Pēc iesnieguma reģistrēšanas vecāks saņem informāciju par iestājpārbaudījuma norises laiku. 

 

3. Iestājpārbaudījumu organizēšana 

 

3.1. Iestājpārbaudījumus organizē iestādes vadītāja apstiprināta Uzņemšanas komisija (turpmāk- 

komisija). 

3.2. Komisijā ir iekļauti: 

3.2.1. vismaz divi mūzikas vai sporta pedagogi (atbilstoši profesionāli orientētā virziena 

programmai); 

3.2.2. nākamā mācību gada 1.b un 1.c klašu audzinātājas; 

3.2.3. direktora vietniece mūzikas novirziena darbā vai direktora vietniece mācību 

darbā (1.-4.klase). 

3.3. Uzņemot pretendentus izglītības iestādes pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

(mūzika) programmā, komisija pārbauda pretendenta muzikālās spējas: 

 

N.p.k. MUZIKĀLO SPĒJU PĀRBAUDE PUNKTI 

1. Muzikālās dzirdes pārbaude 10 

2. Muzikālās atmiņas pārbaude 10 

3. Ritma izjūtas pārbaude 10 

 

1.1. Profesionāli orientētās programmā (sports) pretendentiem, ierodoties uz iestājpārbaudījumu, 

ir jāuzrāda ģimenes ārsta un sporta ārsta slēdziens, kas apliecina, ka bērna veselības stāvoklis 

atļauj nodarboties ar sportu paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos (2.pielikums). 

1.2. Uzņemot pretendentus izglītības iestādes pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

(sports)  programmā, komisija pārbauda pretendenta fiziskās spējas: 

 

N.p.k. FIZISKO SPĒJU PĀRBAUDE 
PUNKT

I 

1. Eksplozīvā spēka noteikšanas tests (lēciens tālumā no vietas). 10 

2. Funkcionālā spēka noteikšanas tests (kāriens ar saliektām rokām). 10 

3. Skriešanas ātruma un veiklības noteikšanas tests (“Atspoles skrējiens”). 10 

4. Ķermeņa līdzsvara noteikšanas tests “Flamingo”. 10 

5. 
Koordinācijas noteikšanas tests (koordinācijas vingrinājumi, 

vispārattīstošie vingrinājumi) 
10 

 

1.3. Komisija sēdē izvērtē pretendenta spējas atbilstoši novērtēšanas kritērijiem, apkopo 

rezultātus pieņem lēmumu par pretendenta uzņemšanu vai neuzņemšanu. Komisijas sēdes 

tiek protokolētas. 

1.4. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par 

izglītojamo ieskaitīšanu profesionāli orientēta virziena (mūzika vai sports) programmās. 



 

1.5. Izglītības iestāde piecu darba dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas informē vecākus par bērna 

uzņemšanu vai neuzņemšanu pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika vai 

sports) programmā.  

1.6. Ja pretendents nav uzņemts profesionāli orientēta virziena (mūzika vai sports) programmā, 

vecāks var pieteikt uz pārējām izglītības iestādē īstenotajām programmām, iesniedzot 

iesniegumu vecāka izvēlētajā programmā atbilstoši noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 

1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” nosacījumiem. 

 

2. Noslēguma jautājumi 

 

2.1. Izmaiņas noteikumos ierosina un izstrādā Pedagoģiskā padome, un tās apstiprina iestādes 

vadītājs. 

2.2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 29.decembra “Uzņemšanas kārtība Jelgavas 

4.vidusskolas 1.klasē profesionāli orientētā virziena (mūzika vai sports) programmā” . 

 

 

 

Direktors                A.Celms 

 

 

 

  

  



 

Nr.______________                                                                                                 1.pielikums 

           (reģistrācijas žurnālā) 

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds_______________________________________ 

Radniecība __________ Deklarētā adrese ______________________________________ 

Tālrunis   __________________   E-pasta adrese _________________________________ 

IESNIEGUMS 

Lūdzu reģistrēt _________________________________________________________  
(BĒRNA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS) 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(BĒRNA DEKLARĒTĀS DZĪVES VIETAS ADRESE) 
 

________________________________________________________________ 1. klasē.  
(IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS) 

Vēlamā izglītības programma:  
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 3.sākumskola” 

□ pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma  

□ speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.sākumskola” 

□ pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma  

□ speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 2.pamatskola” 

□ pamatizglītības mazākumtautību programma  

□ speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” 

□ pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma 

□ pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  

□ speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola” 

□ pamatizglītības programma  

□ pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (mūzika) 

□ pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (sports)  

□ speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 5.vidusskola” 

□ pamatizglītības mazākumtautību programma  

□ speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 6.vidusskola” 

□ pamatizglītības programma  

□ pamatizglītības mazākumtautību programma  

□ speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

Prioritātes iekļaušanai pretendentu sarakstā: 
 □  Iestādē mācās bērna brālis, māsa vai, ja bērnam nodibināta aizbildnība: (VĀRDS, UZVĀRDS, 

KLASE)_____________________________________________________________________________ 

□ Bērna dzīves vieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

□ Likumiskais pārstāvis strādā Iestādē: (VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS)________________________________________ 

□ Bērns konkrētajā Iestādē apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu. 

Pielikumā pievienotie dokumenti: 
□  bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopija; 

□  bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras kopija, ja iesniegumu neiesniedz bērna vecāki; 

□ citi dokumenti______________________________________________________________________________. 

Atbildi vēlos saņemt:            □ elektroniski         vai             □ pa pastu 

Datums  ______________________  Paraksts/atšifrējums __________________________ 
Iesniegumā norādītie personas dati tiks apstrādāti bērna reģistrēšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē. Fizisko personu datu 

apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu.      



 

2.pielikums 

PROFILAKTISKĀS APSKATES 

ATZINUMS 

 

Jelgavas 4. vidusskolas pretendenta uz Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 

(sports) programmas (kods:21014111) 1. c klasi. 

Vārds, uzvārds: ________________________________________________________ 

Personas kods: 

 

Nodarbības sportā (atzīmēt vēlamo ar “x”): 

 

 

 

1. Ģimenes ārsta atzinums, rekomendācijas__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Datums: 201_. gada ____._______________ 

Ģimenes ārsts _________________________ 

 

2. Sporta ārsta atzinums, rekomendācijas____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Datums: 201_. gada ____._______________ 

Sporta ārsts ____________________ 

      -      

 paaugstinātas slodzes apstākļos 

 pamata 

 vidēji viegla 

 viegla 


