
Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde 

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes 

Ventspils Jaunrades nama 

Direktorei Elitai Heinsbergai 

 

IESNIEGUMS 

20__ gada  __ ________ 
                                                                                                              (gads, datums, mēnesis) 

Lūdzu uzņemt mani/manu dēlu/meitu (vajadzīgo pasvītrot)  

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes Ventspils Jaunrades nama 

__________________________________________________________________________ 
 (izglītības programmas nosaukums1) 

__________________________________________________________________________ 
 (izglītības programmas skolotājs/-a) 

Ziņas par pulciņa/ kolektīva izglītojamo 

Vārds, uzvārds  

Personas kods  

Dzīvesvietas adrese  

Izglītības iestāde, 

klase/kurss 

 

Ziņas par pulciņa/kolektīva izglītojamā vecākiem (tikai nepilngadīgajiem) 

Mātes (aizbildnes) 

vārds, uzvārds 

 

Kontakttālrunis  

E – pasta adrese  

Tēva (aizbildņa) 

vārds, uzvārds 

 

Kontakttālrunis  

E – pasta adrese  

 Personas datu pārzinis: Bērnu un jauniešu izglītības iestādes Ventspils Jaunrades 

nams, adrese: Maiznieku iela 11, Ventspils, datu apstrādes mērķis - iesnieguma 

izskatīšana, pamatojums – Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa, Ministru kabineta 

2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr. 779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3. punkts.  

Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama tīmekļvietnē 

http://jaunradesnams.lv/wp-content/uploads/Privatuma_politika-1.pdf vai klātienē Ventspils 

pilsētas domes Vispārējā nodaļā. 

 Ar  Ventspils Jaunrades nama iekšējās kārtības noteikumiem esam iepazinušies. 

 Ar savu parakstu garantēju: 

1) par audzēkņa īpašām vajadzībām personīgi informēt nodarbību skolotāju; 

2) rakstiski brīdināt par nodarbību apmeklēšanas pārtraukšanu. 

 

__________________________________________________________________________ 
Vecāku (aizbildņu)  vai dalībnieka (no 18 gadu vecuma) paraksts/atšifrējums 

                                                             
1 Sporta interešu izglītības programmu audzēkņiem papildus jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā 
izziņa par veselības stāvokli ar norādi “atļauts nodarboties ar (izvēlētā sporta interešu izglītības programma) 
paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos (ja attiecināms) un piedalīties sacensībās” 



Piekrišana bērnu datu apstrādei  

  Informējam, ka personas datu pārzinis ir Ventspils Jaunrades nams, adrese: Maiznieku 

iela 11, Ventspils, LV-3601, tālrunis 63622805, e-pasts: jaunrades.nams@ventspils.lv 

(turpmāk –  Ventspils Jaunrades nams).  

1. Ventspils Jaunrades nams var veikt savu organizēto pasākumu, ārpusskolas aktivitāšu 

apmeklējumu un dažādu citu skolas organizēto aktivitāšu un pasākumu, kurās ir iesaistīti 

izglītojamie fotografēšanu, filmēšanu vai audiovizuālo fiksāciju ilustratīvi mākslinieciskiem 

mērķiem, publicitātei, kā arī, lai veidotu un atspoguļotu skolas dzīvi un vēsturi. Fotogrāfijas, 

video vai audiovizuālās fiksācijas var tikt publicētas skolas un Ventspils pilsētas pašvaldības 

tīmekļa vietnēs (t.sk. sociālajos tīklos), drukātajos izdevumos, gada grāmatās, un citos 

medijos vai līdzīgos ar Ventspils Jaunrades namu saistītos resursos. Ja Jūs vai Jūsu bērns 

vēlēsies viņa/viņas  fotogrāfiju, video vai audiovizuālās fiksācijas dzēšanu no Ventspils 

Jaunrades nama un Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma (līdz 

brīdim, kad tas ir nodrukāts), gada grāmatās (līdz brīdim, kad tās ir nodrukātas), u.t.t. Jūs 

variet atsaukt savu piekrišanu sazinoties ar pārzini. 

 

Lūdzu atzīmēt ar  (atzīmēt tikai vienu)    

 Piekrītu, ka mana bērna fotogrāfijas, video vai audiovizuālās fiksācijas tiek iegūtas 

un izmantotas visiem iepriekš minētajiem mērķiem 

 Nepiekrītu, ka mana bērna fotogrāfijas, video vai audiovizuālās fiksācijas tiek 

iegūtas un izmantotas visiem iepriekš minētajiem mērķiem 

 Piekrītu, ka mana bērna fotogrāfijas, video vai audiovizuālās fiksācijas tiek iegūtas 

un izmantotas visiem iepriekš minētajiem mērķiem, bet nepiekrītu, ka bērna 

fotogrāfijas, video vai audiovizuālās fiksācijas tiek izmantotas Ventspils Jaunrades 

nama un Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs (t.sk. sociālajos tīklos) 

 

2. Ventspils Jaunrades nams var veikt  izglītojamo radošo  darbu  izvietošanu skolas 

organizētās izstādēs Ventspils Jaunrades namā un ārpus tā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu 

pie radošā darba, lai atspoguļotu un izteiktu atzinību izglītojamam par viņa izstrādāto radošo 

darbu.  

 

Lūdzu atzīmēt ar     

 Piekrītu, ka mana bērna radošais darbs tiek  izvietots skolas organizētās izstādēs 

Ventspils Jaunrades namā un ārpus tā 

  Nepiekrītu, ka mana bērna radošais darbs tiek  izvietots Ventspils Jaunrades nama 

organizētās izstādēs Ventspils Jaunrades namā un ārpus tā  

 Piekrītu, ka pie mana bērna radošā darba tiek norādīts viņa vārds, uzvārds 

 Nepiekrītu, ka pie mana bērna radošā darba tiek norādīts viņa vārds, uzvārds 

 

3. Ventspils Jaunrades nams var publiskot Ventspils Jaunrades nama un Ventspils 

pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs, drukātajos izdevumos, un citos medijos vai līdzīgos ar 

Ventspils Jaunrades namu saistītos resursos izglītojamā vārdu, uzvārdu un fotogrāfiju par 

labiem sasniegumiem mācībās, konkursos, sporta sacensībās, skatēs, plenēros, mākslas 

akcijās, ārpusskolas aktivitātēs u.c. tml. pasākumos. 

 

Lūdzu atzīmēt ar  (atzīmēt tikai vienu)    

 Piekrītu, ka mana bērna vārds, uzvārds un fotogrāfija tiek publiskota par labiem 

sasniegumiem mācībās, konkursos, sporta sacensībās, skatēs, plenēros, mākslas 

akcijās, ārpusskolas aktivitātēs u.c. tml. pasākumos  

mailto:jaunrades.nams@ventspils.lv


 Nepiekrītu, ka mana bērna vārds, uzvārds un fotogrāfija tiek publiskota par labiem 

sasniegumiem mācībās, konkursos, sporta sacensībās, skatēs, plenēros, mākslas 

akcijās, ārpusskolas aktivitātēs u.c. tml. pasākumos 

 

Izglītojamā vārds, uzvārds __________________________________________ 

 

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt ________________________________un viņa 
      izglītojamā vārds, uzvārds 

vārdā sniegt piekrišanu personas datu apstrādei. 

 

__________________________________________________________________________ 
                    likumiskā pārstāvja vai izglītojamā, kurš ir sasniedzis 18 g.v. vārds, uzvārds, paraksts 

 

 

Ventspilī, _______________________ 

datums 
 

Papildus informācija: 

1. Personas datu aizsardzības speciālists: Ventspils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000051970, 

adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālr. Nr. 63601100, e-pasts: 

dome@ventspils.lv. 

2. Personas datu saņēmēji – Ventspils Jaunrades nams, attiecīgā Ventspils pilsētas 

pašvaldības struktūrvienība/ iestāde, kam ir saistība ar minēto pasākumu, kur tiek 

veikta fotografēšana, filmēšana, audiovizuālā fiksācija, izglītojamā radošā darba 

izvietošana,  kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar Jūsu 

atļauju ir izvietotas  izglītojamā fotogrāfijas, videoattēli, audiovizuālā fiksācija un viņa 

radošie darbi. 

3. Jūsu bērna personas dati tiks glabāti līdz brīdim, kamēr Jūs iebildīsiet Jūsu bērna 

fotogrāfiju, video vai audiovizuālo fiksāciju, radošā darba publiskošanai. 

4. Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

4.1.Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, 

lūgt neprecīzo personas datu labošanu, dzēšanu (ja tas ir tehniski iespējams) 

iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

4.2.Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts 

inspekcijā. 

 


