
FOTO                                                                                                              

 
                                                                                                           Kārtas Nr. ___ ___ ___ ___ ___  

                                                                                                           izglītojamo reģistrācijas grāmatā 

 

ĀDAŽU  BĒRNU  UN   JAUNATNES   SPORTA   SKOLA 
Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, tālrunis 27746508, elektroniskais pasts: 

sporta.skola@adazi.lv, Izglītības iestādes Reģ.Nr. 4371902180, kods 90009343505 

              

                                                                                              Ādažu BJSS direktorei Dagnijai Zilbertei 

 

I E S N I E G U M S 

 

Lūdzu uzņemt Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā manu dēlu / meitu 
 

Vārds, Uzvārds............................................................................................................................................... 

 

Personas kods       ___ ___ ___ ___ ___ ___   -   ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Deklarētā dzīvesvietas adrese.......................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................LV - .................................... 

 

Vecāku vai aizbildņa vārds, uzvārds .............................................................................................................. 
 

Vecāku vai aizbildņa telefona nr.  ............................................  

Vecāku/aizbildņu e-pasts, uz kuru piekrīt saņemt Sporta skolas informāciju (informāciju, rēķinus par  

mācību maksu, informācija www.e-klase.lv) ................................................................................................. 

Izglītojamā mob.telefona nr.(ja ir) ....................................... 

 

Ādažu BJSS darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk tekstā – Sporta skola) ir Ādažu novada pašvaldības  dibināta 

izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. Sporta skolas darbības mērķis ir 

veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošana, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam 

dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi cilvēka personības veidošanas procesā. 

Iekšējās kārtības noteikumi 

1. Ar iekšējās kārtības noteikumiem treneris izglītojamos iepazīstina septembrī, ar drošības tehnikas noteikumiem 

2x gadā: septembrī, otrā semestra sākumā – janvārī, kā arī pēc vajadzības. Par saņemtajām instruktāžām 

izglītojamie parakstās mācību žurnālā. 

2. Iekšējās kārtības noteikumi attiecas uz visām personām,  kuras uzturas  Sporta skolā. 

3. Ar iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties Sporta skolas mājas lapā abjss.lv 

Šim iesniegumam pievienoju šādus dokumentus: 

1. Ārsta izziņa; 

2. Fotogrāfija (3x4 cm). 

Esmu informēts(a), 1) ka Sporta skolā ir trīs profesionālās izglītības cikli – mācību treniņu posms -7 gadi, sporta 

meistarības pilnveidošanas posms -3 gadi un augstākās sporta meistarības posms -1 gads. 

2) ka apguvis pilnu profesionālās izglītības programmu, izglītojamais saņem apliecību par sporta profesionālās 

iestādes absolvēšanu. 

3) ka Sporta skolas izglītojamiem katru gadu jāveic padziļināta ārsta apskate. 

Par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei: Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese - Gaujas iela 

33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164. Šajā iesniegumā minēto personas datu apstrādi Ādažu Bērnu un jaunatnes 

sporta skola veic sporta izglītības programmu īstenošanas nolūkam. Personas datu aizsardzības speciālista 

kontaktinformācija: das@adazi.lv, 67996232. 

1. Personas datu saņēmēji – izglītības iestāde, attiecīgā pašvaldības struktūrvienība/iestāde, kam ir saistība ar 

minēto pasākumu, kur fotogrāfē un/vai filmē, kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur 

ar Jūsu atļauju ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. 

2. Jūsu izglītojamā personas datus glabās līdz brīdim, kad Jūs lūgsiet dzēst sava izglītojamā foto un video 

attēlu vai iebildīsiet viņa foto  un/vai video attēla publiskošanai. 

mailto:sporta.skola@adazi.lv
http://www.e-klase.lv/
mailto:das@adazi.lv


3. Jums ir tiesības: 

3.1. atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar izglītības iestādi; 

3.2. piekļūt Jūsu izglītojamā personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, lūgt Jūsu 

izglītojamā personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

3.3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu izglītojamā  personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu meitas/dēla personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 

pienākumu izpilde (Ministru kabineta (turpmāk - MK) 17.08.2010. noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, 

uzturēšanas un aktualizēšanas kārtība” , MK 24.11.2009. noteikumi “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un 

to organizētajos pasākumos”, MK 29.11.2005. noteikumi Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās 

ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti", MK  06.03.2007. noteikumi Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā 

procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”, MK 29.08.2017. 

Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”. MK 09.09.2016. noteikumi Nr.594. “Sportistu un 

bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”).Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir 

tiesības: tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt attiecīgu informāciju par to apstrādi, lūgt labot savus 

neprecīzos personas datus, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina izmaiņas pārziņa rīcībā esošajos personas 

datos, uz Jūsu personas datu dzēšanu attiecīgos gadījumos, uz personas datu apstrādes ierobežošanu attiecīgos 

gadījumos, tāpat Jums ir tiesības attiecīgos gadījumos iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Sīkāku informāciju 

par iepriekšminētajām tiesībām skatīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas 12.–22.pantā.  

Ja Jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai ja Jūs neesat apmierināts ar Jūsu personas datu apstrādi, 

Jūs varat sazināties personas datu aizsardzības speciālistu vai arī Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts 

inspekcijā. Papildu informācija par minēto personas datu apstrādi pieejama Ādažu novada pašvaldības 

tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”. 

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas minētas šajā iesniegumā, par to personu datu apstrādi, 

kas saistītas ar šī iesnieguma izskatīšanu. 

Esmu informēts, ka iepriekš minēto personas datu nesniegšanas gadījumā nav iespējama Jūsu meitas/dēla/ Jūsu 

uzņemšana attiecīgajā izglītības programmā. 

 

Iepazinos:  

 

Vecāku (aizbildņu) paraksts_______________________________ 

 

Piekrišana izglītojamo datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu 

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei ir Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Gaujas iela 30, 

Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, kontaktpersonas tālrunis 27746508, e-pasts:sporta.skola@adazi.lv. 

Filmēšanas un/vai fotografēšanas mērķis ir saistīts ar dažādām izglītības iestādes organizētām aktivitātēm, 

pasākumiem un sasniegumiem, kurās ir iesaistīti izglītojamie, lai veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes dzīvi un 

vēsturi. 

Piekrītu, ka mana bērna (izglītojamā) fotogrāfijas, videoattēli, informācija par sasniegumiem, norādot bērna vārdu, 

uzvārdu var tikt publicēta (atzīmējiet vēlamo): 

  tīmekļa vietnēs (www.adazi.lv, www.abjss.lv, www.facebook.lv)  

  pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu vēstis”; 

 nepiekrītu ____________________________________  

(likumiskā pārstāvja, vai izglītojamā, virs 18.g.v. vārds, uzvārds, un paraksts) 

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

personas datu apstrādei. 

 

AIZPILDA ĀBJSS administrācija! 

Uzņemts(a) Ādažu BJSS       20...... gada ........  ............................... rīkojums Nr.....................................                                    

                                                             Ādažu BJSS direktors(e) ...................................................... 

Atskaitīts(a) no Ādažu BJSS  20...... gada ........  ............................... rīkojums Nr...................................                                                     

  

                                                                         Ādažu BJSS direktors(e) ..................................................... 
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http://www.pbjss.lv/

