
                                                             Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites Nr._____ 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas Tenisa sporta skola”  

direktoram  
                                                                                 

                                                                                 _____________________________ 
                                                                             (audzēkņa vecāka vārds, uzvārds) 

                                                                                     
Adrese____________________________ 

        
                                                                                                            tālr._______________ 

 

 

IESNIEGUMS 

 
Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu _________________________________________ 

                                                                                                                                         (Vārds uzvārds) 

Liepājas Tenisa sporta  skolā pie trenera_______________________________________ 

           (grupa) 

20___.gada ___.____________      ________________ 

           (paraksts)  

LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KARTIŅA 

 

Vārds __________________________________________________ 

Uzvārds ________________________________________________ 

Personas kods ___________________________________________ 

Dzimums _______________________________________________  

Dzīvesvietas adrese _______________________________________ 

Tālrunis _________________________________________________ 
 

1.Ar iekšējās kārtības noteikumiem Liepājas Tenisa sporta skolā, kārtības un drošības 

noteikumiem audzēkņiem mācību treniņu nodarbībās un sacensību laikā, esmu iepazinies. 

2.Piekrītu, ka mans bērns piedalās mācību treniņu nodarbībās un sacensībās sestdienās, 

svētdienās un svētku dienās. 

 

Informācija par personas datu apstrādi 
 

 Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldība iestāde “Liepājas 

Tenisa sporta skola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Jūrmalas parks 5, Liepāja, 

tālrunis: 26113378, elektroniskā pasta adrese: teniss@liepaja.lv 

 Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331, adrese: 

Rožu ielā 6, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv 

 Jūsu personas datu apstrādes mērķis – audzēkņu uzņemšana profesionālās 
izglītības iestādē un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai.  
 Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto 
juridisko pienākumu izpilde un līgumisko attiecību nodibināšana (Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta 

Foto 

mailto:lsss@liepaja.lv
mailto:das@liepaja.lv


b)apakšpunkts, Profesionālās izglītības likums, Ministra kabineta 2007.gada 6.marta 
noteikumi Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un 
eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti 
nepieciešamo dokumentāciju”, Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošie 
noteikumi Nr.9 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības 
izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta 
programmas”, Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr. 594 “Sportistu un 
bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības 
kārtība”). 
 Personas datu iespējamie saņēmēji - Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 

Tenisa Sporta skola” vadība, administrācija un grupas treneri, Liepājas pilsētas Domes 

Sporta pārvalde, Izglītības un zinātnes ministrija, kas nodrošina tās pārziņā esošā Valsts 

izglītības informācijas sistēmā (VIIS), SIA “Izglītības sistēmas” un pēc nepieciešamības: 

Valsts ieņēmumu dienests.   

 Jūsu personas dati tiks glabāti kamēr audzēknis izglītojas Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādē “Liepājas Tenisa sporta skola”, izbeidzoties praktiskai vajadzībai, bet 

ne ilgāk kā 5 gadus pēc Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta 

skola” absolvēšanas vai izslēgšanas, vai izstāšanās. 

 

 Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

 1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, 

lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, 

likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst 

pret apstrādi; 

 2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts 

inspekcijā.  

 

Vecāka paraksts______________________ e-pasts______________________________ 

 

Pielikumā: 1. Audzēkņa dzimšanas apliecības kopija; 

        2. Ģimenes ārsta izziņa; 

                  3. Vienošanās, par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību. 

                  4. Piekrišana bērna datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu. 

 

Šo daļu aizpilda skola 

Uzņemts Liepājas Tenisa Sporta skolā 20___.gada ____.__________ Rīkojums 

Nr.____________ 

 

Direktors_______________________   

                                                         (paraksts) 


