Kods_________________
VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS DIREKTOREI AGITAI ZARIŅAI
iesniedzēja vārds, uzvārds ______________________________________________________________
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu meitu / dēlu _____________________________________________________________________________
personas kods_______________________________ deklarētās dzīvesvietas adrese_________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
faktiskā adrese___________________________________________________________________________________________________
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 10.klasē.
Izglītības programmas
1.INŽENIERZINĪBAS
Specializētie kursi (izvēlies vismaz 1 kursu ar 2 stundām)
□
□

Projicēšanas metodes
Diskrētās matemātikas elementi

□
□
□

1.izvēle

2.izvēle

□

□

Digitālais dizains
Tehniskā grafika
Trešā svešvaloda (vācu, krievu, norvēģu)
_______________

Padziļinātie kursi (izvēlies 3 kursus, 2 no tiem tev būs jākārto obligātais valsts pārbaudes darbs)
□ Fizika II
□ Matemātika II
□ Programmēšana II vai
□ Svešvaloda
2.DABASZINĀTNES
□
□
Specializētie kursi (izvēlies vismaz 1 kursu ar 2 stundām)
□ Vides zinības
□ Latīņu valoda
□ Cilvēka un dzīvnieku anatomija
□ Psiholoģija
□ Ģenētika
□ Fizioloģija
□ Trešā svešvaloda (vācu, krievu, norvēģu)
□ Ievads bioķīmijā
_______________
Padziļinātie kursi(izvēlies 3 kursus, 2 no tiem tev būs jākārto obligātais valsts pārbaudes darbs)
□ Ķīmija II
□ Bioloģija II
□ Sociālās zinātnes II vai
□ Ģeogrāfija II
3.UZŅĒMĒJDARBĪBA
□
□
Specializētie kursi (izvēlies vismaz 1 kursu ar 2 stundām)
Digitālais dizains
Tehniskā grafika
Uzņēmējdarbības pamati
Trešā svešvaloda (vācu, krievu, norvēģu)
_______________
Padziļinātie kursi(izvēlies 3 kursus, 2 no tiem tev būs jākārto obligātais valsts pārbaudes darbs)
□ Dizains un tehnoloģijas II
□ Svešvaloda(angļu) II
□ Sociālās zinātnes II vai
□ Ģeogrāfija II vai
□ Fizika II
□
□
□

Filozofija
Psiholoģija
Civiltiesību pamati(arī darba
tiesības)

□
□
□
□

4. SOCIĀLĀS ZINĀTNES
□
□
Specializētie kursi (izvēlies vismaz 1 kursu ar 2 stundām)
□ Ievads administratīvā procesa un
□ Filozofija
konstitucionālajās tiesībās
□ Psiholoģija
□ Starptautisko attiecību un politikas zinātnes pamati
□ Civiltiesību pamati(arī darba
□ Trešā svešvaloda (vācu, krievu, norvēģu)
tiesības)
_______________
Padziļinātie kursi(izvēlies 3 kursus, 2 no tiem tev būs jākārto obligātais valsts pārbaudes darbs)
□
□
□
□

Latviešu valoda un literatūra II
Svešvaloda(angļu) II
Sociālās zinātnes II vai
Vēsture II

Līdz šim kā 2.svešvaloda apgūta:

□ krievu valoda

□ vācu valoda

1.Vidējais vērtējums mācību priekšmetos apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā ________
2. Iestājpārbaudījuma rezultāts ________
3. 1.-3.vieta vai atzinība kādā no 2. vai 3.posma mācību priekšmetu olimpiādēm par pēdējiem 3
gadiem____________________________________________________________________________________________________________
Līdz šim skolēns darbojās šādos interešu izglītības pulciņos________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Vēlas darboties:
□ jauktajā korī “Pārgauja”
□ mūsdienu deju grupā “Flash”
□ teātrī
□ tautisko deju kolektīvā “Pārgaujas
delveri”
□ teātra sportā

□
□
□
□
□

šahā
IT drošības pamatos
robotikā
jaunsardzē
norvēģu klubā

Mācību laikā nepieciešama vieta dienesta viesnīcā □
Uzrādīts skolēna personu apliecinošs dokuments

□ dzimšanas apliecība □ pase □ ID karte

dokumenta nr. ___________________________ izdošanas datums ________________________________________________
izdevējiestāde __________________________________________________________________________________________________
Informācijai par bērna mācību sasniegumu vērtējumiem, kavējumiem un ģimnāzijas aktuālajai
informācijai sekošu līdzi (vajadzīgo atzīmēt):
□ skolvadības sistēmā “E-klase”

□ ģimnāzijas izsniegtajās izdrukās.

Sniedzu šādas ziņas:
Skolēna tālrunis ________________________e-pasta adrese_______________________________________________________
Mātes vārds, uzvārds _________________________________________________________________________________________
Tālrunis ___________________________________e-pasta adrese______________________________________________________
Tēva vārds, uzvārds___________________________________________________________________________________________
Tālrunis ___________________________________e-pasta adrese______________________________________________________
Aizbildņa vārds, uzvārds______________________________________________________________________________________
Tālrunis ___________________________________e-pasta adrese______________________________________________________
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 sistēmā Edurio;
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 ģimnāzijā un tās teritorijā darbojas videonovērošanas sistēma.

▪

Garantēju, ka mans bērns saudzīgi izturēsies pret ģimnāzijas bibliotēkā izsniegtajām
grāmatām, sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā apņemos to aizvietot ar līdzvērtīgu grāmatu
vai samaksāt tās vērtību naudā.

▪

Apņemos savlaicīgi informēt klases audzinātāju par izmaiņām kontaktinformācijā.

Esmu informēts, ka ikdienā un publiskos pasākumos ģimnāzijas telpās un tās teritorijā
nenodrošina personu datu aizsardzību pret nesaskaņotām trešo personu aktivitātēm
(fotografēšanu, filmēšanu).

2021. gada _____________________
Valmierā

paraksts ___________________________________

