
1.pielikums  

Noteikumiem “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 

 

 

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds Liene Zariņa 

Deklarētā dzīvesvietas adrese Lielā iela 5-32, Jelgava, LV-3001 

Faktiskā dzīvesvietas adrese Lielā iela 5-32, Jelgava, LV-3001 

Tālrunis 29644258 E-pasta adrese lienezarina@inbox.lv 

 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu reģistrēt Jāni Zariņu, 110414-10004, 2014.gada 11.aprīlis 
(BĒRNA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, DZIMŠANAS DATUMS) 

ACDL 29987, 13.04.2014., PMLP Jelgavas nodaļa 
(BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBAS NUMURS, IZDOŠANAS DATUMS, IZDEVĒJIESTĀDE) 

 Liene Zariņa, Aldis Zariņš 
(BĒRNA VECĀKU VĀRDS, UZVĀRDS) 

  
BĒRNA AIZBILDŅU VAI AUDŢUĢIMENES VECĀKU VĀRDS, UZVĀRDS, BĀRIŅTIESAS LĒMUMA DATUMS (aizpilda, ja nepieciešams) 

 
Lielā iela 5-32, Jelgava, LV-3001 

(BĒRNA DEKLARĒTĀS DZĪVES VIETAS ADRESE) 

 Lielā iela 5-32, Jelgava, LV-3001 
(BĒRNA FAKTISKĀS DZĪVES VIETAS ADRESE) 

 
PII “Kāpēcītis” 

(IZGLĪTĪBAS IESTĀDE, KUR BĒRNS IEPRIEKŠ IEGUVA IZGLĪTĪBU) 

 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 1. klasē. 

(IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSAUKUMS) 
 

Vēlamā izglītības programma:  
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas Centra pamatskola” 

□ pamatizglītības  programma  

□ speciālās pamatizglītības  programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.sākumskola” 

□ pamatizglītības  pirmā posma  programma 

□ speciālās pamatizglītības  pirmā posma  programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” 

☒pamatizglītības programma 

☐speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola” 

□ pamatizglītības programma  

□ pamatizglītības programma ar mūzikas vai sporta ievirzi  

□ speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 5.vidusskola” 

□ pamatizglītības mazākumtautību programma  

□ speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem  

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 6.vidusskola” 

□ pamatizglītības programma  

□ pamatizglītības mazākumtautību programma  

□ speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

         □  speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 

 
SAŅEMTS 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 

.....03.2021. Nr.  

Plkst.  

Lūdzu aizpildiet 

veidlapas otru pusi! 

PARAUGS 



 

 

 

Prioritātes iekļaušanai pretendentu sarakstā: 
☒Iestādē mācās bērna brālis, māsa (vārds, uzvārds): Anna Zariņa 

☐bērnam nodibināta aizbildnība 

☒bērna dzīves vieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā 

☐likumiskais pārstāvis strādā Iestādē (vārds, uzvārds):  

☐bērns konkrētajā Iestādē apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu 

 

Pievienotie dokumenti:  

Atbildi vēlos saņemt: ☒elektroniski ☐personīgi 

Vēlamais turpmākais saziņas veids ar Iestādi: ☒elektroniski ☐telefoniski 

 

Datums 01.03.2021. Paraksts/atšifrējums /L.Zariņa/ 

 
 

Esmu informēts, ka sniegto personas datu apstrādes mērķis ir personas identificēšana ar nolūku 

izglītības iestādei nodrošināt uzraudzības, saziņas un kontroles procesu, kā arī kvalitatīvu izglītības 

pakalpojumu sniegšanu. 

Fizisko personu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz Personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, prasībām.  

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir 2019.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.276 ,,Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” 11., 32., 35., 49.punkts, 2005.gada 

18.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.779 ,,Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3.1., 3.10., 3.12., 

3.13.apakšpunkts, 5.punkts, 2009.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 ,,Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

3.11.apakšpunkts, 14.punkts, 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 ,,Kārtība, 

kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un 

speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. 

Izglītības iestādei ir tiesības saņemtos personu datus un informāciju ievadīt Valsts izglītības 

informācijas sistēmā, ja vien tas nenotiek tiešsaistes režīmā. 

Personas dati un informācija 2019.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.276 ,,Valsts 

izglītības informācijas sistēmas noteikumi” IV nodaļas noteiktajā kārtībā tiek arhivēta, anonimizēta un 

dzēsta. 

Personas datu apstrādātājs izglītības iestādē ir izglītības iestādes vadītājs un tā pilnvarota persona. 

Personas datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese: 

Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv. Personas datu aizsardzības 

speciālista tālrunis: +371 63005444 

Zināšanai: 

- kā datu subjektam Jums ir tiesības vērsties pie pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai 

apstrādes ierobežošanu vai iebilstu pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde. 

Tāpat Jums ir tiesības iegūt informāciju, kas par Jums savākta konkrētajiem personas datu apstrādes 

mērķiem un par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par Jums; 

- attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta. 

- personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu 

apstrādes mērķa īstenotājam, pārzinim vai Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-

1011). 

 

Paraksts/atšifrējums /L.Bērziņa/ 
 

mailto:dome@dome.jelgava.lv

