
Iesniegto personas datu pārzinis ir Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī, datu apstrādes 

mērķis – bērna uzņemšana skolā, pamatojums - 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 „Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, 

kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punkti.    

 

 ________________________________________________________ 
/ vārds, uzvārds / 

 

________________________________________________________ 
/ e-pasta adrese / 

 

__________________________________________________ 
/ tālruņa numurs / 

 

IESNIEGUMS 

Jēkabpilī 

2023. gada ______  ____________________  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

direktoram Valerjanam Vizulim 

 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu  _____________________________________________________  

bērna personas kods _______________________________________________________________  

deklarētā dzīvesvietas adrese  ________________________________________________________  

faktiskā dzīves vieta _______________________________________________________________  

Jūsu vadītās skolas ______ klasē. 

Izglītības programma ar piedāvātajiem kursu komplektiem/virzieniem un padziļinātajiem kursiem : 

 

Kursu komplekts/virziens Padziļinātie kursi 

1.Humanitārais (valodu) virziens 

(valodniecība, literatūrzinātne, 

svešvalodas, pedagoģija, 

žurnālistika, tieslietas, diplomātija) 

 

1.Latviešu valoda un literatūra 

2.Svešvaloda (angļu) 

3.IZVĒLE: 

3.1.vēsture  

3.2.sociālās zinātnes 

3.3.bioloģija 

2.Humanitārais (mākslu) virziens 

(filoloģija, kultūras menedžments, 

sociālās zinātnes, komunikācijas 

studijas) 

 

1.Latviešu valoda un literatūra 

2.Kultūra un māksla 

3.IZVĒLE: 

3.1.svešvaloda (angļu)  

3.2.vēsture  

3.3.sociālās zinātnes 

3.Dabaszinātņu virziens (medicīna, 

farmācija, vides zinības, 

lauksaimniecība) 

 

1.Ķīmija 

2.Bioloģija 

3.IZVĒLE: 

3.1.matemātika 

3.2.svešvaloda (angļu) 

3.3.vēsture 

3.4.sociālās zinātnes 



Iesniegto personas datu pārzinis ir Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī, datu apstrādes 

mērķis – bērna uzņemšana skolā, pamatojums - 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 „Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, 

kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punkti.    

 

4. Matemātikas virziens 

(inženierzinātnes, informācijas 

tehnoloģijas) 

 

1.Matemātika 

2.Fizika vai bioloģija 

3.IZVĒLE: 

3.1.ķīmija 

3.2.programmēšana 

3.3.svešvaloda (angļu) 

3.4.vēsture 

3.5.sociālās zinātnes 

1. Kursu komplekts/virziens, kuru skolēns apgūs ģimnāzijā: 

_________________________________________________________________ 

2. Prioritārā secībā nosaukti 3 izvēles kursi, no kuriem vienu skolēns apgūs padziļināti 12.klasē: 

1) __________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

3. Matemātikas virzienā izvēle (fizika vai bioloģija)________________________  

 

 Skolēns izstājies no _______________________________________________________________ 

(skolas nosaukums, kur mācījies iepriekš ) 

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus: 

1) pamatizglītības apliecības, sekmju izraksta un CE sertifikāta kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

2) vienu 3 x 4 fotogrāfiju skolēna personas lietai. 
 

Esmu iepazinusies ar ģimnāzijas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, izglītības programmu 

licencēm un akreditācijas lapām, skolas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem.  

Apņemos nodrošināt sava bērna ierašanos skolā, kā arī ziņot par viņa prombūtni slimības vai citu 

iemeslu dēļ. 

____________________________________ 

 / paraksts /  

Ar šo es, ____________________________________________ apliecinu, ka piekrītu SAVU 

personas datu (vārds, uzvārds, norādītais e-pasts un tālrunis) apstrādei informācijas nosūtīšanai un 

saziņai saskaņā ar man sniegto un Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politikā iekļauto 

(www.jekabpils.lv sadaļa Privātuma politika) informāciju. Esmu iepazinies ar Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības privātuma politikā iekļauto informāciju. 

 

____________________________________  

 / paraksts / 

 

Atbildi      vēlos      nevēlos saņemt elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) un bez datu 

šifrēšanas uz elektroniskā pasta adresi. 

 

 

http://www.jekabpils.lv/

