Jēkabpils vakara vidusskolas
direktorei Aelitai Bērziņai
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt mani Jēkabpils vakara vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena vakara (maiņu) programmas (kods – 31011012) ________ klasē.
1. Vārds,
uzvārds___________________________________________________________________________
2. Personas kods:_________________ - __________________
3. Adrese, tālrunis:
_________________________________________________________________________
4. Esmu apguvis (usi): pirmo svešvalodu (atzīmējiet ar X)
otro svešvalodu (atzīmējiet ar X)
5.
5.1.

Skolu apmeklēšu:
dienā

5.2.

vakarā

5.3.

gan dienā, gan vakarā

5.4.

sestdienās

5.5

eksternātā

5.6

Strādāju:

vācu 
vācu 

angļu 
angļu 

krievu 
krievu 

darba režīms
______________________________________________________________________
citi apstākļi
(norādīt)________________________________________________________________
6.
6.1.

Iestājoties skolā uzrādīt dokumentu oriģinālus:
pases kopija vai identifikācijas karte

6.2.

laulības apliecība (ja mainīts uzvārds)

7.
7.1.

Pielikumā (atzīmējiet ar X):
apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (kopija)

7.2.

liecība (mācībām 11.,12. klasē)

7.3.

sekmju izraksts (arodskolu audzēkņiem)

7.4.

medicīnas karte 026/U vai 027/U (no 18 gadiem)

Papildus nepieciešams:
 3 aploksnes ar markām
Ar Jēkabpils vakara vidusskolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, skolas nolikumu, iekšējās
kārtības noteikumiem, licencēto izglītības programmu, izglītības programmas akreditācijas lapu ESMU
IEPAZINIES (USIES)

20___.gada_______

___________________

___________________ paraksts

Iesniegto personas datu pārzinis ir Jēkabpils Vakara vidusskola, Palejas ielā 32, Jēkabpilī, datu apstrādes
mērķis ir skolēna uzņemšana skolā, pamatojums - 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktu.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā
ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Iegūtie personas dati var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to
normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.

Piekrišana personas datu apstrādei un publicēšanai ar mērķi - skolas popularizēšanai,
skolēna sasniegumu, projekta realizācijas atspoguļošanai.

□

piekrītu

□

nepiekrītu

savu personas datu apstrādei (video, fotogrāfijas uzņemšanai un publicēšanai) kārtējā
mācību gadā:

□
□
□
□

Skolas mājas lapā www jvv.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv
Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jēkabpils Vēstis”
Laikraksts “Brīvā Daugava”

Datu pārzinis – Jēkabpils Vakara vidusskola.
Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, iesniedzot iesniegumu
Jēkabpils Vakara vidusskolas direktorei.

\

Iesniegto personas datu pārzinis ir Jēkabpils Vakara vidusskola, Palejas ielā 32, Jēkabpilī, datu apstrādes
mērķis ir skolēna uzņemšana skolā, pamatojums - 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktu.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā
ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Iegūtie personas dati var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to
normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.

Informācija datu apstrādei
Lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā (saskaņā ar
Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumiem Nr.788), Jūsu sniegtie dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts
izglītības informācijas sistēmā (VIIS), izmantoti saziņai ar skolēniem un vecākiem. Dati tiks apstrādāti
atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta prasībām .

Pamatdati
Vārds
Uzvārds
Dzimums
Personas kods
Tautība

Esošie dati

Izmaiņas

Deklarētā adrese
tālrunis
Faktiskā adrese
tālrunis
Tēvs
Vārds
Uzvārds
Tālrunis
Piezīmes
Māte
Vārds
Uzvārds
Tālrunis
Piezīmes
Vai ir pieejams
internets

 jā

 nē

E- pasta adrese

Iesniegto personas datu pārzinis ir Jēkabpils Vakara vidusskola, Palejas ielā 32, Jēkabpilī, datu apstrādes
mērķis ir skolēna uzņemšana skolā, pamatojums - 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktu.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā
ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Iegūtie personas dati var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to
normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.

Jēkabpils vakara vidusskolas
direktorei Aelitai Bērziņai
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt mani Jēkabpils vakara vidusskolas pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programmas (kods 21011812) ________ klasē.
1. Vārds,
uzvārds___________________________________________________________________________
2. Personas kods:_________________ - __________________
3. Adrese, tālrunis:
_________________________________________________________________________
4. Esmu apguvis (usi): pirmo svešvalodu (atzīmējiet ar X)
otro svešvalodu (atzīmējiet ar X)
5.
5.1.

Mācību režīms:
dienā

5.2.

Strādāju:

vācu 
vācu 

angļu 
angļu 

krievu 
krievu 

darba režīms
______________________________________________________________________
citi apstākļi
(norādīt)________________________________________________________________
6.
6.1.

Iestājoties skolā uzrādīt dokumentu oriģinālus:
pases kopija vai identifikācijas karte

7.
7.1.

Pielikumā (atzīmējiet ar X):
liecība

7.2.

medicīnas karte 026/U vai 027/U (no 18 gadiem)

Papildus nepieciešams:
 3 aploksnes ar markām
Ar Jēkabpils vakara vidusskolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, skolas nolikumu, iekšējās
kārtības noteikumiem, licencēto izglītības programmu, izglītības programmas akreditācijas lapu ESMU
IEPAZINIES (USIES)

20___.gada_______

___________________

___________________

paraksts

Iesniegto personas datu pārzinis ir Jēkabpils Vakara vidusskola, Palejas ielā 32, Jēkabpilī, datu apstrādes
mērķis ir skolēna uzņemšana skolā, pamatojums - 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktu.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā
ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Iegūtie personas dati var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to
normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.

Piekrišana personas datu apstrādei un publicēšanai ar mērķi - skolas popularizēšanai,
skolēna sasniegumu, projekta realizācijas atspoguļošanai.

□

piekrītu

□

nepiekrītu

savu personas datu apstrādei (video, fotogrāfijas uzņemšanai un publicēšanai) kārtējā
mācību gadā:

□
□
□
□

Skolas mājas lapā www jvv.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv
Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jēkabpils Vēstis”
Laikraksts “Brīvā Daugava”

Datu pārzinis – Jēkabpils Vakara vidusskola.
Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, iesniedzot iesniegumu
Jēkabpils Vakara vidusskolas direktorei.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Jēkabpils Vakara vidusskola, Palejas ielā 32, Jēkabpilī, datu apstrādes
mērķis ir skolēna uzņemšana skolā, pamatojums - 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktu.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā
ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Iegūtie personas dati var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to
normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.

Informācija datu apstrādei
Lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā (saskaņā ar
Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumiem Nr.788), Jūsu sniegtie dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts
izglītības informācijas sistēmā (VIIS), izmantoti saziņai ar skolēniem un vecākiem. Dati tiks apstrādāti
atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta prasībām .

Pamatdati
Vārds
Uzvārds
Dzimums
Personas kods
Tautība

Esošie dati

Izmaiņas

Deklarētā adrese
tālrunis
Faktiskā adrese
tālrunis
Tēvs
Vārds
Uzvārds
Tālrunis
Piezīmes
Māte
Vārds
Uzvārds
Tālrunis
Piezīmes
Vai ir pieejams
internets

 jā

 nē

E- pasta adrese

Iesniegto personas datu pārzinis ir Jēkabpils Vakara vidusskola, Palejas ielā 32, Jēkabpilī, datu apstrādes
mērķis ir skolēna uzņemšana skolā, pamatojums - 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktu.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā
ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Iegūtie personas dati var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to
normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.

