
Ogres Valsts ģimnāzijas direktorei  
Iesniedzēja (māte/ 
tēvs/aizbildnis vārds, uzvārds) 

 

Dzīvesvietas adrese  

  

Pasta indekss LV – 

Kontakttālrunis  e-pasta adrese  

 

IESNIEGUMS 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/ meitu  

  

Personas kods       –       Ogres Valsts ģimnāzijas 

 
_____klasē, vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta komplekts Valodas un 
sabiedriskās attiecības. 

   

Deklarētā dzīvesvietas adrese  

 

Faktiskā dzīvesvietas adrese  

 
 

1. Esmu iepazinies (-usies) un izpratis (-usi) šādus dokumentus:   
1.1. Reģistrācijas apliecību, Akreditācijas lapu, izglītības programmu licences, izglītības  

programmu akreditācijas lapas (elektroniski pieejamas Valsts izglītības informācijas 
sistēmas   publiskajā daļā). 

1.2. Skolas nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumiem ( Skolas mājas lapā www.ovg.lv). 
1.3. 13.10.2015. MK noteikumi Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 

izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā  
arī pārcelti uz nākamo klasi”. 

2. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam piekrītu, ka Ogres Valsts ģimnāzija ir 
tiesīga nodot dēla/meitas/aizbilstamā personas datus trešajai personai sekojošu funkciju un 
pienākumu izpildei: 
2.1. Kvalitatīva izglītības procesa un efektīvas informācijas apmaiņas nodrošināšanai 

Skolvadības sistēmā (E- klase); 
2.2. Izglītojamo uzskaitei Skolvadības informatīvajā sistēmā (VIIS); 
2.3. Izglītojamo uzskaitei Valsts pārbaudījumu informatīvajā sistēmā (VPIS); 
2.4. Pilnvarotu un kompetentu valsts un pašvaldību institūciju informēšanai. 

3. Piekrītu, ka Ogres Valsts ģimnāzija ir tiesīga izmantot publicēšanai skolā un tās organizētajos 
pasākumos uzņemtas fotogrāfijas, kurās ir identificējams mans dēls/meita/ aizbilstamais. 

4. Apliecinu, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa. 
Esmu informēts (-a), ka šajā iesniegumā norādītais iesniedzēja e-pasts un telefons tiks 
izmantots informācijas nosūtīšanai. 

5. Neiebilstu, ka rakstiski tiks paziņots tikai neuzņemšanas gadījumā. 
 
20  . gada  .    
        /paraksts/ 

  
  



Kompetenču pilnveides iespējas Ogres Valsts ģimnāzijā 

2020./2021. m.g. ārpus mācību stundām 

Joma ģimnāzijas 
(10. – 12. klašu posmā) 

 
a) koris, 

 
b) deju kolektīvs, 

 
c) teātris, 

 
d) ansamblis, 

 
e) Jaunais orators, 

 
f) Solo dziedāšana, 

 
g) Jauno ģeogrāfu klubs, 

 
h) Darbs ar 3 D printeri, 

 
i) SMU ( skolēnu mācību uzņēmumi), 

 
j) Sporta spēles (meitenēm) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


