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Par uzņemšanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41. panta otro daļu, un Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai
nākamajā klasē”.
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas uzņemšanas noteikumi 2022./2023. m. g. 10. klasēs
1. Jūrmalas Valsts ģimnāzija piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības programmā (izglītības
programmas kods 31016011) četrus izglītības virzienus (4 izvēļu grozus):
• Kultūra, mediji, digitālais dizains;
• Jurisprudence, politika, sociālās zinātnes;
• Inženierzinātnes, fizika;
• Medicīna, veterinārija, farmācija, uzturzinātne.
2. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 10. klasēs uzņem konkursa kārtībā skolēnus,
• kuri ieguvuši pamatizglītību un kuriem nevienā no mācību priekšmetiem nav
nepietiekama vērtējuma,
• kuriem apliecībā par pamatizglītību sekmju izraksta vidējais vērtējums nav zemāks
par 6 ballēm,
•

kuri nokārtojuši kompleksu iestājpārbaudījumu matemātikā un latviešu valodā.

3. Ārpus konkursa tiek uzņemti skolēni, kuru zināšanas apliecībā par pamatizglītību sekmju
izrakstā, visos mācību priekšmetos novērtētas ar 8 – 10 ballēm.
Iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 13. jūnijā plkst. 10:00, Raiņa ielā 53, 1. stāvā, 18.
kabinetā.
Pieteikšanās iestājpārbaudījumam elektroniski skolas tīmekļa vietnē www.jvg.lv no 6.
jūnija līdz 10. jūnija plkst. 14.00
Dokumenti iesniedzami 16. un 17. jūnijā no plkst. 8.30 līdz 16.00 ģimnāzijas lietvedībā,
Raiņa ielā 53, 1.stāvā, 1. kabinetā (uzziņas tālrunis – 67735842).
Vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
• vecāku iesniegums,
• apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda:
• apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
• bērna dzimšanas apliecība,
• vecāka / aizbildņa pase,
• aizbildnim jāuzrāda aizbildniecību apliecinošs dokuments.
Individuālās pārrunas ar iestājpārbaudījumu izturējušajiem izglītojamajiem (pēc skolas
tīmekļa vietnē www.jvg.lv publicētā saraksta) 16., 17. jūnijā Raiņa ielā 53, 1. stāvā, 4.kabinetā.
Rezultātu paziņošana:

•

20.jūnijā iesniegumā norādītajā elektroniskā pasta adresē.

Direktore

Eglīte 67735842

I. Taranda

