
Pielikums Nr.1 
 

Reģistrācijas datums. ___________________, Nr. _________ 

 

direktoram Agrim Celmam 

IESNIEGUMS 

 

    Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu ______________________________________________________ 

Jelgavas 4. vidusskolas ______________. klasē no 20_____. gada __.__________. 

 (izvēlēto izglītības programmu, atzīmēt ) 

pamatizglītības programmā (21011111); 

pamatizglītības programma ar augstiem sasniegumiem mūzikā (21017111). 

speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611); 

 

4.-12. klasē apgūs (izvēlēties vienu): 
 

vācu valodu; 

krievu valodu. 

 

 

 

1. Ziņas par skolēnu: 

 

Iepriekšējās skolas nosaukums -  

 

 

X 

 

 

 

Uzvārds  

Vārds  

Personas kods  

Dzimums  

Adrese: deklarētā  adrese faktiskā adrese 

Mājas, dzīvokļa Nr.   

Iela   

Ciems   

Pilsēta, 

pagasts/novads, 

pasta indekss 

  

Telefons   

E-pasta adrese   



2.Ziņas par vecākiem. 

 Tēvs: Māte: 

Uzvārds   

Vārds   

Tālrunis   

e-pasts   

Piezīmes   

Persona, kas aizstāj vecākus (aizpilda, ja bērns ir aizgādnībā) 

Uzvārds  

Vārds  

Tālrunis  

e-pasts  

Piezīmes  

 

Skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji piekrīt   ,ka 

skolēna vārds, uzvārds, saistībā ar skolas mācību un audzināšanas procesa atspoguļošanu, tiek izmantots skolas 
mājas lapā, citos e-vides resursos, skolas informācijas stendos, skolas avīzē, skolas bukletos; 

uzņemtās fotogrāfijas un video, kas saistīts ar skolas mācību un audzināšanas procesa atspoguļošanu, tiek izmantots 

skolas mājas lapā, citos e-vides resursos, skolas informācijas stendos, skolas avīzē, skolas bukletos; 

skolēns individuālā un grupu darba stundās padziļināti apgūst izglītības programmā paredzētos mācību 

priekšmetus; 

Jelgavas 4. vidusskolas mājas lapā http://www.4vsk.jelgava.lv/ esmu iepazinies ar: 
 

 reģistrācijas apliecību;  

 akreditācijas lapu; 

 nolikumu; 
 iekšējās kārtības noteikumiem; 

 bibliotēkas lietošanas noteikumiem; 

 licencēto izglītības programmu; 
 izglītības programmu akreditācijas lapu; 

 mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 

 

Jelgavas 4. vidusskolas atbildīgie darbinieki par personas datu 
apstrādi un aizsardzību 

Skolas direktors, direktores vietnieks, klašu audzinātājas, 
sekretāre. Tālrunis saziņai 63029555 

Jelgavas 4. vidusskolas darbinieki ievēro personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērotajiem tiesību aktiem – Eiropas 

Parlamenta padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārējā datu aizsardzības regula) par fizisko personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un datu apriti, Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem 

privātuma un datu apstrādes jomā. 

Ar parakstu apliecinu sniegto datu patiesumu. Datu izmaiņu gadījumā apņemos nekavējoties informēt klases audzinātāju. 

 

 2022. gada “___”________________  ___________________ 
                  (vecāka paraksts, atšifrējums) 

X 
 

 

 

 

Datu 
subjekts 

Personu dati Mērķis Pamatojums 

Skolēns  Vārds 

 Uzvārds 

 Faktiskās un deklarētās dzīvesvietas adrese 

 Personas kods 

 Tālrunis 

 E-pasts 

Aktuāla informācijas 

atjaunošana Vienotās 

izglītības 

informācijas sistēmā, 

e-klasē, saziņai 

MK 17.08.2010. noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas 

saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”  8. punkta 8.1. un  8.12. 

apakšpunkts. 

MK 18.10.2005. noteikumi Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības 

iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju” 3. punkta 3.1 apakšpunkts. 

 

Skolēna 

vecāks 
 Vārds 

 Uzvārds 

 Tālrunis 

 E-pasts 

Skolas saziņai ar 

vecākiem. 

MK 18.10.2005. noteikumi Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības 

iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju” 3. punkta 3.1 apakšpunkts. 

MK 17.08.2010. noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas 

saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”  8. punkta 8.13. apakšpunkts. 

Skolēns Fotografēšana vai video filmēšana pasākumos. Skolas pasākumu 

atspoguļošanai. 

Vecāku piekrišana. 


