
Uzņemt___klasē! 

___.___.2018. 

Babītes vidusskolas direktore I.Rozenberga 

 

Babītes vidusskolas 

Direktorei I.Rozenbergai 

Jūrmalas iela 17, Piņķi,  

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 

 

 

_______________________________ 
iesniedzēja vārds, uzvārds 

 

_____________________________ 

tālruņa numurs 
 

____________________________ 

e-pasta adrese 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu ________________________________________ 
                                                                             vārds, uzvārds nominatīvā 
 

Babītes vidusskolas Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena 

programmas (kods 2101 2111) 1. klasē 

 

Dati par bērnu un vecākiem vai citu likumisko pārstāvi tiks izmantoti tikai Personu 

datu aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā. 

 

Par meitu/dēlu sniedzu sekojošas ziņas: 

Personas kods      ______________________________ 

 

Pirmsskolas izglītība iegūta    _____________________________ 
             (iestādes nosaukums) 

 

Deklarētā dzīvesvieta  _____________________________________________________ 
(adrese, pasta indekss) 

 

Faktiskā dzīvesvieta __________________________________________________________ 

        (adrese, pasta indekss) 

 

Izglītojamais izmantos skolēnu     _________________________ 

autobusa pakalpojumus      (pieturvietas nosaukums) 

 

Babītes vidusskolā mācās māsa vai brālis  ______________________________ 
                   (vārds, uzvārds, klase)   

 

Valoda, kādā runā ģimenē      _____________________________ 
 

 

 

 

 

SAŅEMTS 

Babītes vidusskolā 

2018.g.__________________________ 

Nr. 1-22/18/______________________ 



Par bērna vecākiem vai citu likumisko pārstāvi sniedzu sekojošas ziņas: 

 

Mātes vārds, uzvārds   ___________________________________ 
 

    Tālrunis ___________________________________ 
 

    e-pasts ___________________________________ 

 
Tēva vārds, uzvārds   ___________________________________ 
 

    Tālrunis ___________________________________ 
 

    e-pasts ___________________________________ 

 
Cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds   _________________________________  
 

    Tālrunis ___________________________________ 
 

    e-pasts ___________________________________ 

 

Piesakot bērnu izglītības iestādē, esmu iepazinies ar  

(skatīt babitesvidusskola.lv): 
 Kārtību bērna uzņemšanai 1. klasē Babītes vidusskolā 

 Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 591 

 Babītes vidusskolas reģistrācijas apliecība 

 Babītes vidusskolas akreditācijas lapa 

 Babītes vidusskolas nolikums 

 Babītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas licence 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas akreditācijas lapa 

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas mācību plāns 

 

Piesakot bērnu izglītības iestādē: 

 Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas Valsts Izglītības 

Informācijas sistēmas datu bāzē (VIIS), Skolvadības sistēmā e-klase un 

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā 2 (VPIS2) 

 

Piekrītu/nepiekrītu izglītojamā dalībai skolas rīkotajās adaptācijas dienās 

pirmdienās - 09.04., 16.04., 23.04., 07.05. no plkst. 16
00

 līdz 18
00

  

 

Esmu informēts, ka līdz 15.06.2018. jāiesniedz: 

 Iesniegšanas datums Paraksts 

Dokuments par iegūto izglītību 

Sasniegumu vērtējums 

  

Fotogrāfija (2 gab. 3x4 cm)   

Bērna medicīniskā karte (26/u)   

 

2018. gada “_____.”__________________     ____________________________ 

                    paraksts 
 

http://www.babitesvidusskola.lv/

