
Elektroniskās  pieteikšanās pamācība 

1. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas mājas lapas kreisajā pusē ir sadaļa “Tālmācība”. 

Uzsākot pieteikšanās procedūru, mājas lapas sadaļā “Tālmācība” → “Iestāšanās iesniegumi”  

jāizvēlas jums atbilstošais iesniegums, kuru jāizdrukā, jāaizpilda visa prasītā informācija, 

jāparaksta, jāieskenē un vēlāk būs jāpievieno iesniegumam. Tāpat var sagatavot ieskenētu 

fotogrāfiju un citus dokumentus. 

2. Lai veiksmīgi iesniegtu elektronisko iesniegumu mūsu skolā, jāveic šādi soļi – “Tālmācība” 

→  “Piesakies šeit” → un jāaktivizē saite “Elektroniskā pieteikšanās Jelgavas novada 

Neklātienes vidusskolā”. Atvērsies vietnes www.latvija.lv  autentificēšanās logs  (Ilustrācija 

1) 

 

Ilustrācija 1 

3. Izvēlaties sev vēlamo autentificēšanās līdzekli un izpildot visas pieprasītās darbības ielogojaties 

vietnē Latvija.lv, kur uzreiz atvērsies iesnieguma forma. 

 

Ilustrācija 2 

4. Ar uzspiešanu uz tukšā kvadrāta teksta apakšā, apstiprinām, ka esam izlasījuši paskaidrojumus 

par iesniegumu iestādei un turpinām darbu piespiežot vadības pogu “Tālāk”. (Ilustrācija 2) 



5. Nākošais solis ir skolas izvēle. Ierakstot sadaļā “Iestādes atslēgvārdi”, jāizvēlas “Jelgavas 

novada Neklātienes vidusskola”. Uzspiežam vadības pogu  “Meklēt”  

6. Meklēšanas rezultāts tiks attēlots šādā izskatā (Ilustrācija 3). 

 

Ilustrācija 3 

7. Lai veiksmīgi tiktu tālāk, uzspiediet uz rimbulīša pirms skolas nosaukuma, lai tas iezīmētos 

tumšākā krāsā (ilustrācija 4) un parādītos ieraksts “ Izvēlētais  Jelgavas novada Neklātienes 

vidusskola”. Pēc tam dodam komandu “Tālāk”. 

8. Iesnieguma veidlapā jāaizpilda visi pieprasītie lauki. Iesnieguma virsraksts ir Iesniegums, 

saturs -  Lūdzu uzņemt mani Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas …. Klasē. (Ilustrācija 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Iesnieguma “Tips” - aicinām atstāt kā priekšlikumu. Mazliet zemāk ir ”Datnes” uz kuru 

uzspiežot ir iespēja pievienot pirms tam sagatavotos dokumentus  (Ilustrācija 5) 

Ilustrācija 4 



 

Ilustrācija 5 

10. Tālāk sadaļā “Iesniedzēja kontaktinformācija” tiek rakstīta informācija par iesnieguma 

iesniedzēju. Ja iesnieguma iesniedzējs dzīvo Latvijā, tad ar peles kursoru uzspiež aplītim pirms 

vārda “Latvijā”, tad atvērsies adreses logs, kur visus datus aizpilda pēc nepieciešamības, 

uzrakstot pirmo burtu tiks piedāvāta izvēle, no kuras izvēlas vajadzīgo. (Ilustrācija 6) 

 

Ilustrācija 6 

11. Tad dod komandu meklēt līdz atveras zemāk redzamais skats (ilustrācija 7) 

 

Ilustrācija 7 

Adreses pievienošanas beigās, ar peles kursoru uzspiež uz adreses loga apakšā, tad logs aizvērsies un 

iesnieguma veidlapā parādīsies norādītā adrese.  



Ja dzīvo ārpus Latvijas, tad atzīmē to un lodziņā ieraksta savu adresi. 

12. Pēc tam jānorāda arī sava oficiālā e-pasta adrese, kura būs nepieciešama arī e-klasē un 

telefons, kā arī vieta uz kuru nosūtīt atbildi par iesnieguma saņemšanu. 

13. Noslēdzot iesnieguma rakstīšanu, jāaktivizē komanda “Tālāk” . Gadījumā, ja būs izlaists kāds 

iesniegumam nepieciešamais lauks, programma par to ziņos un neatļaus iesniegt sagatavoto 

dokumentu. (Ilustrācija 8) 

 

Ilustrācija 8 



14. Nākošā iespēja ir pārbaudīt vai visi dati ir ievadīti precīzi, līdz ar to ir iespējams iesniegt 

sagatavoto iesniegumu, uzspiežot vadības pogu “Iesniegt”  (Ilustrācija 9)

 

Ilustrācija 9 

15. Visu beidzot atveras logs ar apstiprinājumu, ka e-iesniegums ir iesniegts. (Ilustrācija 10) 
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