
Pāvilostas pamatskolas direktorei Maritai Rolmanei 

 
 

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds _________________________________________________ 
 

Kontakttālrunis____________________________ 
 

e-pasts __________________________________ 

 
 

IESNIEGUMS 

 
Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu__________________________________________________________ 
(vajadzīgo pasvītrot)                                     (vārds, uzvārds) 
 

Bērna personas kods        ______________________ 

 
Pāvilostas pamatskolas pamatizglītības programmas, kods 21011111, 1.klasē. 
 

 

Bērns obligātās pirmsskolas izglītības programmu apguvis (atbilstošo atzīmējam  ar x): 
 

 ģimenē  

 izglītības iestādē  

                                                                      (izglītības iestādes nosaukums) 
 
 

Dati par 

izglītojamo 

Telefona numurs  

E-pasta adrese  

Valoda, kurā runā ģimenē  

Ir bārenis vai bez vecāku 

apgādības (atzīmēt ar x) 

Ir  Nav  

Ir invalīds (atzīmēt ar x) Jā  Nē  

Ģimenes ārsts (vārds, uzvārds)  

Dzimšanas 

apliecība 

Sērija  

Numurs  

Izdevējs  

Izdošanas datums  

Deklarētā dzīves 

vietas adrese 

 

 

Faktiskā dzīves 

vietas adrese  

 

 

Māte Vārds  

Uzvārds  

 Personas kods  

Telefona numurs  

E-pasta adrese  

Tēvs Vārds  

Uzvārds  

Personas kods  

Telefona numurs  

E-pasta adrese  

Aizbildnis Vārds  

 Uzvārds  

Personas kods  

Telefona numurs  

E-pasta adrese  
 

Esmu iepazinies ar:  
 

 Skolas nolikumu, dokumentu skatīt - www.pavilostaspamatskola.lv  

 Skolas iekšējiem kārtības noteikumiem, dokumentu skatīt - www.pavilostaspamatskola.lv  

 

Lūdzam aizpildīt veidlapu “Piekrišanu par personas datu nodošanu apstrādei” (pielikums iesniegumam). 

 

 

                        /datums/ 

                                                       

                                                                                                                                       

 

                /paraksts/ 

http://www.pavilostaspamatskola.lv/
http://www.pavilostaspamatskola.lv/


Pielikums  iesniegumam 
 

Pāvilostas pamatskolas direktorei 

Maritai Rolmanei 

 

 
PIEKRIŠANA 

PAR PERSONAS DATU NODOŠANU APSTRĀDEI 

 
 

1. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam PIEKRĪTU, ka Pāvilostas pamatskola (turpmāk tekstā – 

Skola) ir tiesīga nodot mana bērna dēla/meitas/aizbilstamā:   

 

 
(bērna vārds, uzvārds)     

                                       
personas datus (bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese, valoda, kurā runā 
ģimenē, ģimenes ārsts, pases vai dzimšanas apliecības dati, vecāku vai aizbildņu vārds, uzvārds, personas 
kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) trešajai personai sekojošu funkciju un pienākumu izpildei: 

1.1. Izglītojamo uzskaitei izglītojamo uzskaitei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS); 

1.2. Izglītojamo uzskaitei Valsts pārbaudījumu informatīvajā sistēmā (VPIS); 

1.3. Pilnvarotu un kompetentu valsts un pašvaldību institūciju informēšanai; 

1.4. Pakalpojuma “E-klase” elektronisko žurnālu, izglītojamo dienasgrāmatu un liecību lietošanai un 

sagatavošanai, nodrošinot datu apstrādi un uzglabāšanu elektroniskajā formātā; 

1.5. Izglītojamo drošības pasākumu nodrošināšanai mācību un audzināšanas procesā skolā un ārpus tās; 

1.6. Dokumentu sakārtošanai pēc arhīva lietu nomenklatūras. 

2. Piekrītu, ka Skola ir tiesīga publiskot mana bērna vārdu un uzvārdu par labiem un teicamiem sasniegumiem 

mācību un audzināšanas darbā. 

3. Piekrītu, ka Skola ir tiesīga izmantot publiskošanai skolas telpās un skolas interneta vietnēs fotogrāfijas, kurās 

ir identificējams mans bērns, ja fotogrāfiju uzņemšana notiek skolā mācību vai skolas organizēto pasākumu 

laikā, kā arī novada rīkotajos pasākumos.  

 

Cita būtiska informācija 
 

1. Par vecāku fotografēto materiālu un video publiskošanu interneta vietnēs u.c., ja tajās redzamas 

citas personas – skola atbildību nenes. 

2. Ārpus skolas telpām ir uzstādītas videonovērošanas 4 kameras, kuras vērstas pret mācību iestādes 

ieejas durvīm ar mērķi - veikt īpašuma, personu (izglītojamo un darbinieku) aizsardzību, noziedzīgu 
nodarījumu novēršanai.  

 

Informācija par personas datu apstrādi: 

Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase, vecums) 

apstrādes mērķis - nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu. 
Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu 
izpilde - Ministru kabineta 25 .06.2019. noteikumi Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi", Ministru kabineta 
24.11.2009. noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 
pasākumos", Ministru kabineta 18.10.2005. noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa 
organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju". 
Personas datu saņēmējs - attiecīgā Jūsu izvēlētā izglītības iestāde. Jūsu personas dati tiks glabāti juridiska pienākuma izpildei- 
uzņemšanai klasē vai līdz normatīvajos aktos noteiktajam periodam pēc izglītības iestādes absolvēšanas.  
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:  

Pieprasīt attiecīgās izglītības iestādes personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem,  lūgt 
neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu 
personas datu apstrādes ierobežošanu. Ziņot izglītības iestādei par datu izmaiņām (mainīts tālruņa Nr., e-pasts u.c. dati). 

 

 

                        /datums/ 

 

         /vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds/                
 

                                                                                                                                      /paraksts/ 
 

 


