
................................................................................................... 

izglītojamā vecāku vārds, uzvārds (nominatīvā) 

Rīgā, 2022.gada _____. __________________ 

 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktorei 

Gundegai Muceniecei 

IESNIEGUMS 

 

 Lūdzu uzņemt manu dēlu/ meitu …………………………………………...............……. 

 
 (vārds, uzvārds) 

(personas kods …………… - ……………, dzimšanas dati ……………..),   vispārējās vidējās 

izglītības programmas 31016011 
 

10. klasē virzienā:  Cilvēks un vide  

 (ar padziļinātu svešvalodas, bioloģijas, ķīmijas apguvi) 

  Valoda un kultūrvide, izvēle kultūra un  mūzika vai  vizuālā māksla 

 (ar padziļinātu svešvalodas, latviešu valodas, kultūras un mākslas apguvi) 

  Starptautiskās attiecības, izvēle kultūra un  mūzika vai  vizuālā māksla 

 (ar padziļinātu svešvalodas, sociālo zinātņu, vēstures apguvi) 

  Ekonomika un uzņēmējdarbība 

 (ar padziļinātu svešvalodas, sociālo zinātņu, ģeogrāfijas apguvi) 

  Informācijas tehnoloģijas 

 (ar padziļinātu svešvalodas, sociālo zinātņu, programmēšanas apguvi) 

 

2021./2022.m.g. mācījās ………………………………………………………       ……. klasē. 

 

Izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā: ............................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Elektroniskā pasta adrese saziņai ar vecākiem............................................................................... 

 

Iepazinos ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumiem, Bibliotēkas 

pakalpojumu lietošanas noteikumiem. 

......................................................................... 

/paraksts/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMĀCIJA: 

Iepriekš apgūtās svešvalodās     Turpmāk izglītojamais mācīsies: 
(kādas valodas un no kuras klases mācījies) 

Pirmā svešvaloda: ..............................., no .......... klases Pirmā svešvaloda:   vācu   angļu 

Otrā svešvaloda: ................................., no ........... klases  Otrā svešvaloda:      vācu   angļu  krievu 

Trešā svešvaloda: ..............................., no ........... klases  Trešā svešvaloda*:  vācu   spāņu  krievu 

* Tikai virzienos Cilvēks un vide, Valoda un kultūrvide, Starptautiskās attiecības 

 



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 – izglītības iestāde, citas iestādes, kas saistītas ar izglītības 

iestādes likumisko funkciju izpildi. 

3. Jūsu bērna personas datus glabās līdz brīdim, kad beigsies datu apstrādes likumiskais 

pamats.  

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.  
 

Iepazinos: ........................................................................................... 

                        /paraksts/ 
 

mailto:dac@riga.lv

