
 

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas   

direktorei Inesei Astaševskai 

____________________________________________ 

iesniedzēja vārds, uzvārds 

________________________________ 

tālruņa numurs 

_____________________________________________________ 

e-pasta adrese  

I ES NI E GUM S  

Lūdzu uzņemt manu  dēlu/meitu ___________________________________________ V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 

______. klasē 2022./2023. mācību gadā pamatizglītības programmas apguvei.  

Programmas kods 21011111. 

Par bērnu sniedzu sekojošas ziņas: 

Vārds, Uzvārds _______________________________________________________________  

Personas kods  

 

Dzimšanas dati: _________________________________________ 

Dzimšanas apliecības Nr.: __________________________________ 

Izdošanas datums: __________________________________ 

Izdevējiestāde: ___________________________________________________ 

Bērna tālruņa numurs ___________________, e-pasta adrese ______________________________________ 

Bērna deklarētā (pieraksta) dzīvesvieta: ________________________________________________________ 
                                                                                                         adrese, pasta indekss 

Faktiskā dzīvesvieta: _______________________________________________________________________ 
                                                                adrese, pasta indekss 

Skolā mācās brālis (-ļi) /māsa (-as): ___________________________________________________________ 
                                                                                           vārds, uzvārds, klase 

 

Par bērna vecākiem sniedzu sekojošas ziņas: 

Mātes vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: _________________________________________________________________ 

Tēva vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: _________________________________________________________________ 

Aizbildņa (ja ir) vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: _________________________________________________________ 

 

Piesakot bērnu izglītības iestādē, esmu iepazinies ar: 

• Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, izvēlētās programmas akreditācijas lapu, Nolikumu, 

Iekšējās kārtības noteikumiem (skatīt izglītības iestādes mājas lapā). 

• Esmu informēts, ka, piesakot bērnu izglītības iestādē, šajā iesniegumā sniegtie personas dati tiks ievadīti Valsts 

izglītības informācijas sistēmas datu bāzē (VIIS) un dati tiks apstrādāti izglītības iestādes noteikto mērķu īstenošanai, 

t.sk. bērna uzņemšanai izglītības iestādē. 

• Piekrītu, ka šajā iesniegumā norādītais iesniedzēja e-pasts tiks izmantots informācijas nosūtīšanai. 

 

       -      



 

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 

Direktorei I. Astaševskai 

 

_______________________________________ 
 Izglītojamā vārds, uzvārds, klase 

 _______________________________________  
Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  

Likumiskā pārstāvja atļauja 

nepilngadīga izglītojamā personas datu izmantošanai 

 

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (turpmāk – izglītības iestāde) veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu 

saistībā ar dažādām izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem, kurās ir iesaistīti izglītojamie, ar mērķi informēt par 

izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, atspoguļotu izglītības iestādē notiekošās aktivitātes, informētu par pasākumu norisi, 

popularizētu izglītības iestādi un veicinātu tās prestižu un atpazīstamību. Fotogrāfijas un videoieraksti var tikt publicēti 

izglītības iestādes tīmekļa vietnē vai citos ar izglītības iestādi saistītos resursos.  

Vienlaikus aicinām pirms fotogrāfiju, ko Jūs esat uzņēmis izglītības iestādē, publicēšanas, izvērtēt, vai attēlu publiskošana 

neierobežo citu personu tiesības uz privātumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam atzīmēt ar (x) atbilstošāko variantu: 

    

Jūsu iesniegto personas datu pārzinis ir V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (Kuldīgas novada pašvaldība, juridiskā adrese: 

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301, elektroniskais pasts: dome@kuldiga.lv). Saziņa ar izglītības iestādi - Piltenes iela 25, 

Kuldīga, elektroniskais pasts vpkvskola@kuldiga.lv, tālrunis 27020753. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts. Izglītojamā personas dati tiks glabāti līdz brīdim, kamēr Jūs lūgsiet 

dzēst informāciju vai savu foto (videoattēlu) vai iebildīsiet tā publiskošanai. Ja vēlaties fotogrāfiju dzēšanu no izglītības 

iestādes tīmekļa vietnes, Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums.  

Esmu informēts/-a, ka jebkurā brīdī varu atsaukt savu piekrišanu, rakstiski par to informējot izglītības iestādi, rakstot uz e-

pastu vpkvskola@kuldiga.lv.  

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt piekrišanu personas datu 

apstrādei. 

__________________________________                         __________________________ 
                              / Datums/                                                                                                                                        / Likumiskā pārstāvja paraksts/ 

Vispārēji sniedzama informācija: 

Izglītības iestādē informē, ka  nolūkā nodrošināt normatīvajos aktos noteikto izglītības funkciju izpildi, izglītības iestādei 

ir tiesības izglītojamo personas datus apstrādāt Vienotajā izglītības  informatīvajā sistēmā (VIIS), Valsts pārbaudījumu 

informatīvajā sistēmā (VPIS), elektroniskajā skolvadības žurnālā “E-klase”, kā arī nodot citām valsts un pašvaldības 

iestādēm normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei. Tāpat izglītības iestāde var īstenot izglītības procesu  un nodrošināt 

interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informāciju tehnoloģijas un tīmekļa vietnes (Gmail, Kahoo.comt, 

Quizlet.com, Quizizz.com, Liveworksheets.com, Google classroom, Socrative.com, Nearpod.com, Menti.com, ISL 

collective.com, uzdevumi.lv, padlet.com, Zoom, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, u.c.). Šajā gadījumā izglītojamo personas 

datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts. 

Detalizētāku informāciju par izglītības iestādes veikto personas datu apstrādi Jūs varat iegūt 

mājaslapā www.vpkv.kuldiga.lv sadaļā “Dokumenti” un “Privātuma politika” vai sazinoties ar mums. Jebkuru jautājumu 

vai iebildumu gadījumā aicinām vispirms vērties pie mums. 

 

 Piekrītu 

 

Nepiekrītu 

 Izglītojamā fotogrāfiju vai videoierakstu publicēšanai izglītības iestādes tīmekļa vietnē                                                                   

www.vpkv.kuldiga.lv. 

  

 Izglītojamā vārdā un uzvārda publicēšanai izglītības iestādes tīmekļa vietnē 

www.vpkv.kuldiga.lv par teicamiem sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā. 

  

 Informācijas aprite par pasākumiem, tai skaitā izglītojamā foto un videoieraksti, notiek      

brīvprātīgi kopā ar klases audzinātāju izveidotā, individuālā katras klases slēgtā “WhatsApp” 

grupas ietvaros, pievienojoties/izstājoties pēc brīvprātības principa. 
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