
Skolēnu uzņemšanas kārtība 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 

2021./2022.m.g. 

Skolēnu reģistrācija 10. klasē 

Ar 2021./2022. mācību gadu JTV piedāvā apgūt vispārējo vidējo izglītību2 mācību jomās:  

1. Skolēniem ar ievirzi IT un inženierzinātnēs:

Padziļināti tiks apgūti 3 no šādiem 

kursiem:  

 Fizika  

 Matemātika  

 Programmēšana  

 Bioloģija  

Specializētie kursi kurus mācīs 
LLU  mācībspēks:  

 Tehniskā grafika   

 Datorizētās projektēšanas pamati  

 Ievads inženierzinātnē

 

 

2. Skolēniem ar ievirzi valodu un sociālo zinātņu jomā: 

 

Padziļināti tiks apgūti 3 no šādiem 
kursiem:      

 Latviešu valoda un literatūra  

 Angļu valoda  

 Sociālās zinātnes 

 Bioloģija 

 

Specializētie kursi:  

 Publiskā uzstāšanās   

 Digitālais dizains   

 Psiholoģija 

 Uzņēmējdarbības pamati 

 VAM – valsts aizsardzības mācība 

Padziļināto kursu kombinācijas  Studiju plāni 

Latviešu valoda un literatūra, angļu 
valoda,  sociālās zinātnes  

Digitālais dizains, reklāmā, žurnālistika, filoloģija, 
tulkošana, 
izdevējdarbība, pedagoģija, psiholoģija, radošās 
industrijas. Banku speciālisti, bibliotekāri, 
konferenču un pasākumu organizatori, 
kredītprojektu vadītāji, muitas eksperti, nodokļu 
ekonomisti, nodokļu inspektori, producenti, 
projektu vadītāji, starptautisko ekonomisko 
attiecību speciālisti utt. 

Latviešu valoda un literatūra, angļu 
valoda,  bioloģija 

Latviešu valoda un literatūra, sociālās 
zinātnes, bioloģija 

Angļu valoda, sociālās zinātnes, bioloģija 

 

  

Padziļināto kursu 

kombinācijas 

Studiju plāni 

Matemātika, fizika,  
programmēšana  

Matemātika, fizika, IT, programmēšana, datorvadība un  
datorzinātne, būvniecība, dažādu tehnisko jomu inženieri 
(izmantojot zinātņu un matemātikas zināšanas, kā arī izdomu,  
inženieru uzdevums ir izstrādāt dažādus tehnoloģiskus 
risinājumus),  tehnologi (speciālists, kas pārzina kādas ražošanas 
nozares  tehnoloģiju). Vides inženieri, meža zinātne un inženierija.  
Ekoloģija, bioloģija. Lauksaimniecība u.c. 

Matemātika, bioloģija,  
programmēšana 

Matemātika, fizika,  
bioloģija 



 

Abos piedāvājumos izglītojamie apgūs fiziku, ķīmiju, bioloģiju un ģeogrāfiju, kā arī sociālās 

zinātnes un vēsturi optimālā līmenī, tas paver visplašākās studiju iespējas nākotnē.  

Dokumentu iesniegšana/ iesūtīšana jtvsk@izglitiba.jelgava.lv  

Datums: 14.06. - 17.06.2020. 

 

Darba laiks:  

P. O. T.    9.00 – 14.00 

         C.  14.00 – 18.00 

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 18. jūnijā pēc plkst. 12.00.  

1. Skolēniem, reģistrējoties 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:  

 Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas 
(uzrādot  oriģinālus).  

 Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)  

 Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas), skolēniem, 
kuri  nav mācījušies JTV.  
 

2. 10.klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību  
priekšmetā. 

 

3. Konkursa gadījumā tiks ņemts vērā 9.klases gada mācību sasniegumu vidējais  
vērtējums. 


