
Rīgas 41. vidusskolas direktoram 

E. Romanovskim 

________________________ 

(vecāka vārds, uzvārds) 

iesniegums. 

Piekrītu, ka mana(s) meita, (dēls) - 

________________________________________, ______. klases 

skolniece(ks) apmeklē ar “krustiņu” (X)  atzīmētos skolas piedāvātos 

bezmaksas pulciņus 5. – 12. klasēs: 

TDK “Kārums” 3. – 6. klasēm 

(S.Kadiķe) 

 TDK “Kārums” 7. – 9. klasēm 

(S.Kadiķe)  

Elektronika 3. – 6. klasēm 

(Z.J.Ziemelis) 

 Elektronika (programmēšana) 

7. – 12. klasēm 

(Z.J.Ziemelis) 
 

Skolēnu dome 5. – 6. klasēm 

(A.Kirkopa, L.Svilpe) 

 Skolēnu dome 7. – 12. klasēm 

(A.Kirkopa, L.Svilpe)  

Sporta spēles 5. – 7. klasēm 

(V.Ļebedevs) 

 Sporta spēles 8. – 12. klasēm 

(V.Ļebedevs)  

Džudo  3. – 5. klasēm 

(V.Ļebedevs) 

 Florbols 5. – 8. klasēm 

(V.Ļebedevs)  

5. – 6. klašu koris 

(R.Cebulis) 

 7. – 12. klašu koris (R.Cebulis) 
 

Žurnālistika 8. – 12. klasēm 

(I.Dimzule) 

 TDK Kārums 10. – 12. klasēm 

(S.Pastore) 
 

Ja ir kādi norādījumi vai problēmas par ko būtu jāinformē pulciņa 

skolotājs, apņemos informēt pulciņa skolotāju individuāli pirmo 3 

nodarbību laikā. 

 

Vecāka vai personas, kas aizstāj vecāka varu: 

 

___________________________  _________________________ 

(paraksts)     (paraksta atšifrējums) 

 

Datums ___ ___.___ ___. ___ ___ ___ ___. 

 

***Par pulciņa apmeklētību atbildīgs skolēns un skolēna vecāki vai persona, 

kas aizstāv vecāka varu.  

*** Par pulciņa apmeklējuma iespējām sazināties ar pulciņa vadītāju eklasē. 

 

Rīgas 41. vidusskolas direktoram 

E. Romanovskim 

________________________ 

(vecāka vārds, uzvārds) 

iesniegums. 

Piekrītu, ka mana(s) meita, (dēls) - 

________________________________________, ______. klases 

skolniece(ks) apmeklē ar “krustiņu” (X)  atzīmētos skolas piedāvātos 

bezmaksas pulciņus 5. – 12. klasēs: 

TDK “Kārums” 3. – 6. klasēm 

(S.Kadiķe) 

 TDK “Kārums” 7. – 9. klasēm 

(S.Kadiķe)  

Elektronika 3. – 6. klasēm 

(Z.J.Ziemelis) 

 Elektronika (programmēšana) 

7. – 12. klasēm 

(Z.J.Ziemelis) 
 

Skolēnu dome 5. – 6. klasēm 

(A.Kirkopa, L.Svilpe) 

 Skolēnu dome 7. – 12. klasēm 

(A.Kirkopa, L.Svilpe)  

Sporta spēles 5. – 7. klasēm 

(V.Ļebedevs) 

 Sporta spēles 8. – 12. klasēm 

(V.Ļebedevs)  

Džudo  3. – 5. klasēm 

(V.Ļebedevs) 

 Florbols 5. – 8. klasēm 

(V.Ļebedevs)  

5. – 6. klašu koris 

(R.Cebulis) 

 7. – 12. klašu koris (R.Cebulis) 
 

Žurnālistika 8. – 12. klasēm 

(I.Dimzule) 

 TDK Kārums 10. – 12. klasēm 

(S.Pastore) 
 

Ja ir kādi norādījumi vai problēmas par ko būtu jāinformē pulciņa 

skolotājs, apņemos informēt pulciņa skolotāju individuāli pirmo 3 

nodarbību laikā. 

 

Vecāka vai personas, kas aizstāj vecāka varu: 

 

___________________________  _________________________ 

(paraksts)     (paraksta atšifrējums) 

 

Datums ___ ___.___ ___. ___ ___ ___ ___. 

 

***Par pulciņa apmeklētību atbildīgs skolēns un skolēna vecāki vai persona, 

kas aizstāv vecāka varu.  

*** Par pulciņa apmeklējuma iespējām sazināties ar pulciņa vadītāju eklasē. 

 


