
Rīgas Kultūru vidusskolas direktorei Dacei Lazdai 

 
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 10. klasē 2021./2022. mācību gadā ar 2021. gada 1. septembri 

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS KLĀTIENES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ  

(kods 31016011) 

IZVĒLĒTAIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VIRZIENS:  
(atzīmē vienu izvēlēto programmas virzienu ar ) 

 
VALODAS 

padziļinātie kursi: angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, kultūra un māksla, 

specializētie kursi – trešā svešvaloda (japāņu vai ķīniešu valoda) un filozofija 

Otrā svešvaloda 
  spāņu valoda   franču valoda   itāliešu valoda   krievu valoda 

    

Obligātais izvēles mācību priekšmets   mūzika   vizuālā māksla   teātra māksla 

Trešā svešvaloda   ķīniešu valoda   japāņu valoda 

 
KULTŪRAS UZŅĒMĒJDARBĪBA UN PRODUCĒŠANA 
padziļinātie kursi: vēsture un sociālās zinības, kultūra un māksla,  

dizains un tehnoloģijas, specializētais kurss – publiskā uzstāšanās 

Otrā svešvaloda 
  spāņu valoda   franču valoda   itāliešu valoda   krievu valoda 

    

Obligātais izvēles mācību priekšmets   mūzika   vizuālā māksla   teātra māksla 

 
STARPTAUTISKĀS TIESĪBAS UN KOMUNIKĀCIJA 

padziļinātie kursi: sociālās zinības, kultūra un māksla,  

svešvaloda (angļu valoda), specializētie kursi – publiskā uzstāšanās, filozofija 

Otrā svešvaloda 
  spāņu valoda   franču valoda   itāliešu valoda   krievu valoda 

    

Obligātais izvēles mācību priekšmets   mūzika   vizuālā māksla   teātra māksla 

 DABASZINĀTNES, “M” variants (Matemātika) 
padziļinātie kursi: bioloģija, ķīmija un ģeogrāfija 

Otrā svešvaloda 
  spāņu valoda   franču valoda   itāliešu valoda   krievu valoda 

    

Obligātais izvēles mācību priekšmets   mūzika   vizuālā māksla   teātra māksla 

 

  



 

 
DABASZINĀTNES, “P” variants (Programmēšana) 

padziļinātie kursi: bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija un programmēšana,  

specializētais kurss – diskrētās matemātikas elementi 

Otrā svešvaloda 
  spāņu valoda   franču valoda   itāliešu valoda   krievu valoda 

    

Obligātais izvēles mācību priekšmets   mūzika   vizuālā māksla   teātra māksla 

 

RADOŠĀ PAŠIZPAUSME (viena joma ir obligāta!) 

  Vokāli instrumentālā grupa   Teātra studija   Skatuves runa 

  Meiteņu vokālais a capella ansamblis   Mediju kompozīcija   Sporta spēles 

  Koris   Astroloģija   Debašu klubs 

 

  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. 

 

Iesniegumam pievienoju: 

1. apliecības par vispārējo pamatizglītību kopiju; 

2. sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopiju. 

 

Identifikācijas kods apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā: ___________________________ 

 

Iegūtais punktu skaits apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā: _________________________ 

 

20___. gada ______________________   
  vecāka paraksts 

   

   

   

  skolēna paraksts 

   

   

   

skolēna e-pasts  skolēna tālrunis 



 

Likumiskā pārstāvja piekrišana izglītojamā personas datu apstrādei 

saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu 

 

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas Kultūru 

vidusskola (turpmāk – Skola), adrese: Ganību dambis 7, Rīga, LV-1045, kontaktpersonas tālrunis 

67969118, e-pasts: rklvs@riga.lv 

Saistībā ar dažādām Skolas organizētām aktivitātēm un pasākumiem Skolā vai ārpusskolas citā 

iestādē, Skola regulāri veic šo pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, kuros ir iesaistīti izglītojamie, 

lai veidotu un atspoguļotu Skolas dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā.  

Fotogrāfijas un/vai izglītojamā videoattēli var tikt publicēts Skolas mājas lapā, drukātajos 

izdevumos, gada grāmatās, pašvaldības un citos medijos vai līdzīgos ar Skolu saistītos resursos. 

Ja fotogrāfijas un izglītojamā videoattēls tiks publiskots tīmekļa vietnēs, tajā netiks minēts 

izglītojamā vārds, uzvārds. Ja Jūs vēlēsieties izglītojamā  fotogrāfiju dzēst no Skolas tīmekļa vietnes, 

drukātā izdevuma vai gada grāmatas (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts) u.c., Jūs varat atsaukt savu 

piekrišanu, sazinoties ar pārzini – Skolu.  

Lūdzu atzīmēt tikai vienu variantu: 

1. Ja Jūs piekrītiet, ka Jūsu bērna fotogrāfiju  un videoattēlu iegūst un izmanto visiem iepriekš 

minētajiem mērķiem kā daļu no Skolas aktivitātēm un pasākumiem Skolā vai citā iestādē, kur 

notiek Skolas organizēts pasākums, un ir ievietojams iepriekš minētajos līdzekļos, lūdzu atzīmēt 

  □ 

2. Ja Jūs nepiekrītiet, ka Jūsu bērna fotogrāfiju  un videoattēlu iegūst un izmanto visiem iepriekš 

minētajiem mērķiem kā daļu no Skolas aktivitātēm un pasākumiem Skolā vai citā iestādē, kur 

notiek Skolas organizēts pasākums, un ir ievietojams iepriekš minētajos līdzekļos, lūdzu atzīmēt 

  □ 

 

Izglītojamā vārds, uzvārds 
____________________________________________________________________________________________ 

 
__________________        _____________________________________________________________________  

(Paraksts)    (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)  

 

20__. gada __._________ 

 

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt 

piekrišanu personas datu apstrādei. 
 

Papildu informācija: 

1. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju 

drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts dac@riga.lv 

2. Personas datu saņēmēji – iestāde, attiecīgā pašvaldības struktūrvienība/iestāde, kurai ir saistība ar 

minēto pasākumu, kur fotografē un/vai filmē, kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst 

resursiem, kur ar Jūsu atļauju ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. 

3. Jūsu bērna personas datus glabās līdz brīdim, kad Jūs lūgsiet dzēst sava bērna foto un video attēlu 

vai iebildīsiet sava bērna foto attēla un video attēla publiskošanai.  

4. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

4.1. piekļūt Jūsu bērna personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu 

bērna  personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 


