
 
(vecāka/aizbildņa  vārds, uzvārds (nominatīvā)) 

 

 
(personas kods) 

 

 
(adrese, telefons) 

 

 

IESNIEGUMS 
Rīgā 

 

 
                      (datums) 
 

Rīgas 45.vidusskolas direktoram 

Baibai Neimanei 
 

 

 

Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu  
       (vārds, uzvārds) 

 

personas kods  

 

deklarētā adrese  

 

faktiskā adrese  
 

Jūsu vadītās Rīgas 45.vidusskolas 1. klasē, no 2020.gada 1.septembra. 
 

Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (mūzika) izglītības programma 
 

mūzikas instruments -   
(uzrakstīt vienu izvēlēto mūzikas instrumentu) 

 

1. Skola nodrošina: 

1.1. netraucētu mācību darbu un izglītības iegūšanu pēc skolēnu un vecāku izvēlētas 

mācību programmas, 

1.2. skolotāju palīdzību izvēlētās programmas apguvē, 

1.3. veselības aizsardzību, profilaktisko veselības aprūpi. 
 

2. Skola rūpējas par skolēna drošību skolā un korektu izturēšanos pret viņu. 
 

3. Skola atbalsta: 

3.1. skolēna iniciatīvu papildizglītības iegūšanā, 

3.2. skolēna iesaistīšanos mākslinieciskās pašdarbības un citos ārpusklases nodarbību 

pulciņos. 
 

4. Skolēna pienākumi: 

4.1. izpildīt skolas prasības attiecībā uz mācību procesu, atbildēt par saviem mācību 

darba rezultātiem, 

4.2. pilnībā izmantot mācībām paredzēto laiku, nepieļaut neattaisnotus stundu 

kavējumus, 



4.3. nemainīt izvēlēto mācību programmu un mācību priekšmetus bez vienošanās ar 

skolas administrāciju, 

4.4. ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus. 
 

5. Vecāku vai aizbildņa pienākumi: 

5.1. interesēties par bērna skolas gaitām, veicināt mācību sasniegumu izaugsmi, 

5.2. rūpēties, lai bērns skolas noteiktajos termiņos iesniegtu skolas kavējumu 

attaisnojošos dokumentus: 

5.2.1. slimības gadījumā ārsta zīmi, 

5.2.2. slimības gadījumā vecāku rakstītu zīmi, ja kavējums nepārsniedz 3 dienas, 

5.2.3. vecāku rakstītu lūgumu atbrīvot skolēnu no mācību stundām objektīvu mājas 

apstākļu dēļ, 

5.2.4. bērna atbrīvojumi no stundām, ko izsniegusi kāda organizācija vai iestāde, 

lai viņš varētu piedalītos pasākumos, kur netiek pārstāvētas skolas intereses 

(šādus gadījumus saskaņot ar skolas administrāciju), 

5.3. atbildēt par bērna rīcību, materiāli atbildēt par bērna izdarītajiem skolas inventāra, 

iekārtu, ēkas bojājumiem. 
 

6. Skolas administrācijai, savlaicīgi informējot un saskaņojot ar vecākiem, ir tiesības 

skolēnu pārcelt uz paralēlo klasi (pamatizglītības programma, kods 21011111):  

6.2. ja skolēns nespēlē mūzikas instrumentu pietiekamā līmenī, 

6.3. ja skolēns nespēj apgūt citus mūzikas priekšmetus pietiekamā līmenī. 

 

 

Saskaņā ar 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības 

grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 23.2 punktu, norādu izglītības 

iestādi, no kuras izglītojamais (bērns) izstājās: 

 
(skolas vai pirmsskolas izglītības nosaukums) 

 

 
(vecāka/aizbildņa paraksts) 

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, piekrītu  personu datu apstrādei 

skolas vajadzībām! 

 
(vecāka/aizbildņa paraksts) 

 

 

PIEKRĪTU! 

Rīgas 45.vidusskolas direktors  

__________________________B.Neimane 

Rīgā ______________________ 


