
/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(1.klasei) 

 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo _______________________________________: 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

(Vajadzīgos atzīmēt) 

 

interešu izglītības pulciņā: 

 

 1. - 2.kl.tautas deju kolektīvā; 

 1.kl. korī; 

 1.kl. basketbolā zēniem; 

 Keramikā; 

 Lego konstruēšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____.  gada ___.___________                                       vecāka paraksts  _______________ 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(1.klasei) 

 

 

  

 

Lūdzu uzņemt_____. klases izglītojamo ______________________________________: 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

(Vajadzīgos atzīmēt) 

 

 kristīgajā mācībā; 

 ētikas  mācībā; 

 

fakultatīvā visu mācību gadu: 

 

 angļu valodā; 

 krievu valodā. 

  

 pagarinātajā dienas grupā  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____.  gada ___.___________                                    vecāka paraksts  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

 

Elīnai Dreimanei  

no 

 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(2.klasei) 

 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo __________________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

interešu izglītības pulciņā: 

(vajadzīgos atzīmēt) 

 2.kl.tautas deju kolektīvā; 

 2.kl. korī; 

 2.kl. basketbolā zēniem; 

 Keramikā; 

 Lego konstruēšanā; 

 Zēnu korī; 

 Teātra pulciņā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____.  gada ___.___________                                  vecāka paraksts  ___________________ 

 

 

 

 

 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

 

 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

 

Elīnai Dreimanei  

no 

 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(2.klasei) 

 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo __________________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

fakultatīvā visu mācību gadu:  
(vajadzīgos atzīmēt!) 

 angļu valodā; 

 krievu valodā. 

  

 pagarinātajā dienas grupā . 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____.  gada ___.___________                                   vecāka paraksts  __________________ 

 

 

 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

____________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

____________________________ 

/personas kods/ 

 

 

IESNIEGUMS 

(3.klasei) 

 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo ___________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

interešu izglītības pulciņā: 

(vajadzīgos atzīmēt) 

 3.- 4.kl.tautas deju kolektīvā; 

 3.- 4.kl. korī; 

 3.- 4.kl. basketbolā zēniem; 

 keramikā; 

 lego konstruēšanā; 

 zēnu korī; 

 teātra pulciņā. 

 

fakultatīvā visu mācību gadu: 

 krievu valodā. 

 

 

20____.  gada ___.___________                          vecāka paraksts  ________________ 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(4.klasei) 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo ____________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

interešu izglītības pulciņā: 

(vajadzīgos atzīmēt) 

 3.- 4.kl.tautas deju kolektīvā; 

 3.- 4.kl. korī; 

 3.- 4.kl. basketbolā zēniem; 

 Keramikā; 

 Lego konstruēšanā; 

 Zēnu korī; 

 Teātra pulciņā; 

 Florbolā. 

fakultatīvā visu mācību gadu: 

  

  

 

20____.  gada ___.___________                         vecāka paraksts  ________________ 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(5. klasei) 

 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo ____________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

interešu izglītības pulciņā: 

(vajadzīgos atzīmēt) 

 5.- 6.kl.tautas deju kolektīvā; 

 5.- 6.kl. basketbolā zēniem; 

 Keramikā; 

 5.- 9.kl. meiteņu korī “Volante”; 

 Teātra pulciņā; 

 Mājas lapas veidošanā 5.-6.kl.; 

 Netradicionālajos rokdarbos; 

 Floristikā; 

 Florbolā. 

 

 

 20____.  gada ___.___________                        vecāka paraksts _________________ 

 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

_________________________________ 

/personas kods/ 

IESNIEGUMS 

(6. klasei) 

 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo ____________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

interešu izglītības pulciņā: 

(vajadzīgos atzīmēt) 

 5.- 6.kl.tautas deju kolektīvā; 

 5.- 6.kl. basketbolā zēniem; 

 Keramikā; 

 5.- 9.kl. meiteņu korī “Volante”; 

 Teātra pulciņā; 

 Mājas lapas veidošanā 5.-6.kl.; 

 Netradicionālajos rokdarbos; 

 Floristikā; 

 Florbolā. 

 

fakultatīvā visu mācību gadu: 

 krievu valodā. 

  

20____.  gada ___.___________                         vecāka paraksts  ________________ 

 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(7.klasei) 

 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo ____________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

interešu izglītības pulciņā: 

(vajadzīgos atzīmēt) 

 7. - 9.kl.tautas deju kolektīvā; 

 7. - 9.kl. basketbolā zēniem; 

 Keramikā; 

 5. - 9.kl. meiteņu korī “Volante”; 

 Teātra pulciņā; 

 Netradicionālajos rokdarbos; 

 Floristikā; 

 Florbolā. 

 

 

fakultatīvā visu mācību gadu: 

 Vēsturē; 

 Ģeogrāfijā. 

  

20____.  gada ___.___________                         vecāka paraksts  ________________ 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(8.klasei) 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo ____________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

interešu izglītības pulciņā: 

(vajadzīgos atzīmēt) 

 8.- 9.kl.tautas deju kolektīvā; 

 8.- 9.kl. basketbolā zēniem; 

 5.- 9.kl. meiteņu korī “Volante”; 

 Teātra pulciņā; 

 Florbolā. 

 

fakultatīvā visu mācību gadu (Lūdzu, vajadzīgo atzīmēt!): 

 Fizikā 

  

 

 

20____.  gada ___.___________                                     vecāka paraksts  ________________ 

 

 

 

 

 



/AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM/ 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas direktorei 

Elīnai Dreimanei  

no 

_________________________________ 

 /vecāka vārds, uzvārds/ 

_________________________________ 

/personas kods/ 

 

IESNIEGUMS 

(9.klasei) 

 

Lūdzu uzņemt _____. klases izglītojamo ____________________________________ 

                                                                      /vārds, uzvārds/ 

interešu izglītības pulciņā: 

(vajadzīgos atzīmēt) 

 8.- 9.kl.tautas deju kolektīvā; 

 8.- 9.kl. basketbolā zēniem; 

 5.- 9.kl. meiteņu korī “Volante”; 

 Teātra pulciņā; 

 Florbolā. 

 

fakultatīvā visu mācību gadu: 

 Vēsturē. 

  

 

 

20____.  gada ___.___________                         vecāka paraksts  ________________ 

 

 


