
Rīgas Kultūru vidusskolas direktorei 

Solveigai Lindai Remesei 
Vecāka/aizbildņa/pilngadīga skolēna 

vārds, uzvārds 

 

IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI VIDUSSKOLĀ 
 

Lūdzu uzņemt mani/manu meitu/dēlu  
 vārds, uzvārds 

  

personas kods       -      

 

deklarētā adrese __________________________________________________________________ 

 

faktiskā adrese  

(ja atšķiras no deklarētās) 

 

 

Rīgas Kultūru vidusskolas ______ klasē _____________./____________. mācību gadā  

ar 20___. gada _____. ________________. 

 

IZVĒLĒTĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA:  
(atzīmē vienu izvēlēto programmu ar ) 

 
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu) 

programma (kods 31012011) 

Otrā svešvaloda 
spāņu valoda franču valoda itāliešu valoda krievu valoda 

    

Norādi svešvalodu prioritāti (no 1 līdz 3, kur 1 ir augstākā prioritāte) 

Trešā svešvaloda 
   

ķīniešu valoda japāņu valoda arābu valoda 

 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) 

Otrā svešvaloda 
spāņu valoda franču valoda itāliešu valoda krievu valoda 

    

Norādi svešvalodu prioritāti (no 1 līdz 3, kur 1 ir augstākā prioritāte) 

Obligātais izvēles mācību priekšmets   mūzika   vizuālā māksla 

 

 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas  

virziena programma (kods 31013011) 
 A – padziļināti matemātika, fizika   B – padziļināti ķīmija, bioloģija 

Otrā svešvaloda 
  spāņu valoda   franču valoda   itāliešu valoda   krievu valoda 

    

Norādi svešvalodu prioritāti (no 1 līdz 3, kur 1 ir augstākā prioritāte) 

Obligātais izvēles mācību priekšmets   mūzika   vizuālā māksla 

 

 
Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma  

KULTŪRA UN PRODUCĒŠANA (kods 31014011) 

Otrā svešvaloda 
  spāņu valoda   franču valoda   itāliešu valoda   krievu valoda 

    

Norādi svešvalodu prioritāti (no 1 līdz 3, kur 1 ir augstākā prioritāte) 

Obligātais izvēles mācību priekšmets   mūzika   vizuālā māksla 



 

RADOŠĀ PAŠIZPAUSME 
(viena joma ir obligāta!) 

 

  Vokāli instrumentālā grupa   Teātra studija   Skatuves runa 

  Meiteņu vokālais a capella ansamblis   Mediju kompozīcija   Sporta spēles 

  Programmēšana   Astroloģija   Debašu klubs 

  Koris   

 

  Skolā radošās pašizpausmes nodarbības neapmeklēšu, jo apmeklēju citu interešu izglītības 

iestādi, no kuras skolai iesniegšu izziņu.  

 
iestādes nosaukums 

 

 

PAPILDU NODARBĪBAS VALODU APGUVEI 

(nav obligāti) 

 

  Itāliešu valodas un kultūras klubs   Konfūcija klase (ķīniešu valoda) 

  Japāņu valodas un kultūras klubs  

 

 

ZIŅAS PAR VECĀKIEM (VAI AIZBILDŅIEM) 

 

Māte  Tēvs 

Vārds  

 

Vārds 

 

Uzvārds 
 

 

Uzvārds 

 

Tālrunis 
 

 

Tālrunis 

 

E-pasts 
 

 

E-pasts 

 

 

 

ESMU IEPAZINIES UN IEVĒROŠU: 

Rīgas domes 23.11.2010. nolikumu Nr.82 „Rīgas Kultūru vidusskolas nolikums”;  

Iekšējās kārtības noteikumus izglītojamajiem; 

Izvēlētas izglītības programmas, radošās pašizpausmes, jaunrades un pētniecības prasības. 

 

 

20___.gada ______________________   
  vecāka paraksts 

   

   

   

  skolēna paraksts 

   

   

   

  skolēna tālrunis 

 


