Jūrmalas Slokas pamatskolas
direktoram Guntaram Miķelsonam
______________________________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai e - adrese)

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu Jūrmalas Slokas pamatskolas 1.klasē. Izglītības
(vajadzīgo pasvītrot)

programmas kods 21011111 vai _______________________________(norādīt citu, ja nepieciešams).
Par dēlu/meitu sniedzu šādu informāciju:
(vajadzīgo pasvītrot)

Vārds uzvārds____________________________________;
Personas kods ____________________________________;
Bērna deklarētā dzīves vieta:
_____________________________________________________________________________
(adrese, pasta indekss)

Bērna faktiskā dzīves vieta:
_____________________________________________________________________________
(adrese, pasta indekss)

Šajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā mācās brālis vai māsa:
____________________________________________________________
(vārds, uzvārds, klase)

Vecāks/-i strādā šajā izglītības iestādē:
_____________________________________________________________
(vārds uzvārds, amats)

Par dēla/meitas vecākiem sniedzu šādu informāciju:
māte ______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, kontaktinformācija: deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai e - adrese)

tēvs_______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, kontaktinformācija: deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese vai e - adrese)
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Esmu iepazinies ar izglītības iestādes dibinātāja noteikto kārtību, kādā izglītojamo uzņem
1. klasē, izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, izglītības iestādes akreditācijas lapu, izglītības
programmu licencēm, izglītības programmu akreditācijas lapām, izglītības iestādes nolikumu,
izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem.
Esmu informēts/-a ka, iesniedzot šo iesniegumu:
1) norādītie personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteiktā mērķa
īstenošanai: nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību un bērna uzņemšanai
izglītības iestādē. Personas dati ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē
(VIIS);
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Jomas iela 1/5,
Jūrmala, kontaktinformācija: pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843; personas datu
aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv. Detalizētāka
informācija par personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām ir atrodama www.jurmala.lv
sadaļā “Personas datu aizsardzība” https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.
3) personas datu apstrādes tiesiskais pamats Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES)
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts un
Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr. 11 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības
izglītojamo
pārcelšanai
nākamajā
klasē“
3.punkts.
Izglītības iestāde informē, ka šajā iesniegumā norādītā iesniedzēja elektroniskā pasta
adrese vai e-adrese tiks izmantota saziņai ar izglītības iestādi.
Esmu informēts/-a, ka no 2022. gada 1. septembra Jūrmalas Slokas pamatskolā
uzņemtie skolēni pāries mācīties Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, sakarā ar Jūrmalas
Slokas pamatskolas likvidāciju, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022.gada 17.
februāra lēmumu Nr. 58 “Par Jūrmalas Slokas pamatskolas likvidēšanu.”

2022.gada _____. _____________________

____________________________
(paraksts)
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