
Rīgas 96.vidusskolas direktorei  

Irmai Ļihačovai  

 

Iesniedzēja vārds, 

uzvārds 

 

Iesniedzēja deklarētā 
 

dzīves vietas adrese 

 

 

Iesniedzēja faktiskā 
 

dzīves vietas adrese 

(ja atšķiras) 

 

 

Tālruņa numurs   

E-pasts   

 

IESNIEGUMS  
Rīga  

 

Par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā  

  

Lūdzu uzņemt  

Izglītojamā vārds, 

uzvārds 

 

Izglītojamā 

personas kods 

 

 

Rīgas 96. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas (kods 31016011) 

___.klasē ar šādu padziļināto kursu komplektu (atzīmēt vienu): 

 Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmā ar padziļinātu Sociālo 

zinātņu, Vēstures, Latviešu un Angļu valodas apguvi; 

 Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmā ar padziļinātu Sociālo 

zinātņu, Kultūras un mākslas, Angļu un Latviešu valodas apguvi; 

 Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmā ar padziļinātu Vēstures, 

Kultūras un mākslas, Latviešu un Angļu valodas apguvi; 

 Eksakto zinātņu novirziena programmā ar padziļinātu Bioloģijas, Ķīmijas, 

Latviešu un Angļu valodas apguvi; 

 Eksakto zinātņu novirziena programmā ar padziļinātu Bioloģijas, Ķīmijas, 

Fizikas un Angļu valodas apguvi; 

 Eksakto zinātņu novirziena programmas programmā ar padziļinātu 

Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Latviešu valodas apguvi; 



 

 Eksakto zinātņu novirziena programmā ar padziļinātu Bioloģijas, Ķīmijas, 

Fizikas un Matemātikas apguvi; 

 Eksakto zinātņu novirziena programmā ar padziļinātu Fizikas, 

Matemātikas, Latviešu un Angļu valodas apguvi; 

 

Esmu informēts/ta, ka piesakoties izglītības iestādē, šajā iesniegumā sniegtie 

personas dati:  

1. tiks ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē (VIIS) un tiks 

apstrādāti izglītības iestādes noteikto mērķu īstenošanai t.sk. uzņemšanai 

izglītības iestādē;  

2. tiks izmantoti Rīgas 96. vidusskolas dokumentācijas kārtošanai;  

3. tiks nodoti RP SIA „Rīgas satiksme” izglītojamā e-kartes izgatavošanai;  

4. norādītais iesniedzēja e-pasts/tālruņa numurs var tikt izmantots informācijas 

nosūtīšanai.  

 

Pielikumā:  

1. apliecība par vispārējo pamatizglītību - kopija (uzrādot oriģinālu);  

2. gada un eksāmenu atzīmju izraksti - kopija (uzrādot oriģinālu);  

 

Identifikācijas kods apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā _____________ 

Iegūtais punktu skaits apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā _____________ 

 

Ar šo iesniegumu Jūs apstiprināt to, ka esat iepazinis(-usies) ar sekojošies 

dokumentiem:  

1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, izglītības iestādes akreditācijas lapu, 

izglītības programmu licencēm un izglītības programmas akreditācijas lapu, kas ir 

pieejami elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) publiskajā 

daļā - https://viis.lv/;  

2. izglītības iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un citiem 

dokumentiem, kas ir pieejami izglītības iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē - 

https://r96vs.lv/.  

 

         

 
(Iesniedzēja paraksts)     (Iesniedzēja paraksta atšifrējums) 

  

20___. gada _____. _________________   

https://viis.lv/
https://r96vs.lv/

