
VALMIERAS 2.VIDUSSKOLAS DIREKTORAM  

ANDREJAM GLUHOVAM 

 

vecāka /aizbildņa/pilngadīgās personas vārds, uzvārds _____________________________________________ 

 

adrese, pasta indekss 
 

 

IESNIEGUMS  

Valmierā 

 

Lūdzu uzņemt mani, manu meitu/dēlu __________________________________________________________ 

Valmieras 2.vidusskolas ________. klasē no 20___.gada __________________________________________ 

Personas kods  

 

Deklarētā adrese (pieraksts)__________________________________________________________________ 

 

 

faktiskā adrese_____________________________________________________________________________ 

 

 

Iepriekšējā izglītības iestāde __________________________________________________________________ 

 

 

Izglītības programmas 

BASIC  Pašizaugsme un attīstība  

 

Izglītības ieguves forma 

NEKLĀTIENE  TĀLMĀČIBA  

 

 

BASIC 

Padziļinātie kursi 

 Latviešu valoda un literatūra II 

 Vēsture II 

 Sociālās zinātnes II 

Specializētie kursi* 

 Psiholoģija 

 Uzņēmējdarbības pamati 

Pašizaugsme un attīstība 

Padziļinātie kursi 

 Svešvaloda II (C1) 

 Latviešu valoda un literatūra II 

 Vēsture II 

 Ģeogrāfija II 

Specializētie kursi* 

 Psiholoģija 

 Uzņēmējdarbības pamati 

 

 

Līdz šim kā 2.svešvaloda apgūta:   krievu valoda   vācu valoda 

Mācību laikā nepieciešama vieta dienesta viesnīcā   

Uzrādīts skolēna personu apliecinošs dokuments   dzimšanas apliecība  pase  ID karte 

      -      



Ziņas par skolēnu 

 Skolēns  
Vārds    

Uzvārds   

tālruņa numurs   

e – pasts   

 

Ziņas par vecākiem (aizbildņiem) 

Vārds     

Uzvārds    

tālruņa numurs    

e – pasts    

 

Iepazinos ar Valmieras 2.vidusskolas  

- skolas reģistrācijas apliecību, 

- akreditācijas lapu, 

- licencētajām izglītības programmām un to akreditācijas lapām, 

- Valmieras 2. vidusskolas Nolikumu, 

- Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamajiem. 

 

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus: 

 apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālu); 

 bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u); 

 apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu; 

 bibliotēkas galvojumu (ja līdz šim nav mācījies Valmierā); 

 aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) (ja attiecināms); 

 iesniegums dienesta viesnīcai. 

 Esmu informēts, ka mana bērna personas dati (bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un 

faktiskās dzīves vietas adreses; valoda, kurā runā ģimenē; invaliditāte; ģimenes ārsts; vecāku vai 

aizbildņu vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese u.c.) tiks nodoti vai var tikt nodoti trešajai 

personai šādu funkciju un pienākumu izpildei: 

o izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu uzskaitei un saziņai ar izglītības iestādi skolvadības 

sistēmā e – klase; 

o izglītojamo uzskaitei skolvadības informatīvajā sistēmā (VIIS); 

o aptauju veikšanai skolu aptauju vadības sistēmās; 

o uzskaitei Valsts pārbaudījumu informatīvajā sistēmā (VPIS); 

o uzskaitei Valmieras un novadu bibliotēku kopkatalogā; 

o pilnvarotu un kompetentu valsts un pašvaldību institūciju informēšanai pēc pieprasījuma. 

 Esmu informēts, ka Valmieras 2.vidusskolā un tās teritorijā darbojas videonovērošanas sistēma. 

 Esmu informēts, ka ikdienā un publiskos pasākumos skolas telpās un tās teritorijā nenodrošina 

personu datu aizsardzību pret nesaskaņotām trešo personu aktivitātēm (fotografēšanu, filmēšanu). 

 Apņemos savlaicīgi informēt klases audzinātāju par izmaiņām kontaktinformācijā. 
 

 

20____.gada ______________________ 

 

 vecāka (aizbildņa) paraksts 

  

 skolēna paraksts 

 


