
Rīgas Kultūru vidusskolas direktoram 
 

 

 
(Vecāka/ aizbildņa vārds, uzvārds) 

 

 

IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI 1. KLASĒ 
 

 
Lūdzu uzņemt manu meitu /dēlu 

 

  (vārds, uzvārds) 

Personas kods -  

Deklarētā adrese 
  

Faktiskā adrese 
  

  (norādīt, ja atšķiras no deklarētās adreses) 

Rīgas Kultūru vidusskolas 1. klasē 2019./2020.m.g. Pamatizglītības programmā (kods 21011111) 
 

 

 

ZIŅAS PAR VECĀKIEM (vai AIZBILDŅIEM) 
 

MĀTE TĒVS 

Vārds, Uzvārds Vārds, Uzvārds 

Kontakttālrunis Kontakttālrunis 

E-pasts E-pasts 

 

 

Esmu informēts, ka līdz 14. jūnijam skolas medicīnas māsai jāiesniedz bērna medicīnas 

dokumenti! 

 
 

Esmu iepazinies ar: 

 Rīgas Kultūru vidusskolas Nolikums; 

 Rīgas Kultūru vidusskolas Kārtība izglītojamiem. 
 

 

 

 
 

(datums) (vecāka /aizbildņa paraksts) 

 



Likumiskā pārstāvja piekrišana izglītojamā personas datu apstrādei 

saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu 

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas 

Kultūru vidusskola (turpmāk – Skola), adrese: Ganību dambis 7, Rīga, LV-1045, 

kontaktpersonas tālrunis 67969118, e-pasts rklvs@riga.lv. 

Saistībā ar dažādām Skolas organizētām aktivitātēm un pasākumiem Skolā vai 

ārpusskolas citā iestādē, Skola regulāri veic šo pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, kuros 

ir iesaistīti izglītojamie, lai veidotu un atspoguļotu Skolas dzīvi un vēsturi, tai skaitā attēlu 

jeb fotogrāfiju formā. 

Fotogrāfijas un/vai izglītojamā videoattēli var tikt publicēts Skolas mājas lapā, 

drukātajos izdevumos, gada grāmatās, pašvaldības un citos medijos vai līdzīgos ar Skolu 

saistītos resursos. 

Ja fotogrāfijas un izglītojamā videoattēls tiks publiskots tīmekļa vietnēs, tajā netiks 

minēts izglītojamā vārds, uzvārds. Ja Jūs vēlēsieties izglītojamā fotogrāfiju dzēst no Skolas 

tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma vai gada grāmatas (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts) u.c., 

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar pārzini – Skolu. 

Lūdzu atzīmēt tikai vienu variantu: 

1. Ja Jūs piekrītiet, ka Jūsu bērna fotogrāfiju un videoattēlu iegūst un izmanto visiem 

iepriekš minētajiem mērķiem kā daļu no Skolas aktivitātēm un pasākumiem Skolā vai 

citā iestādē, kur notiek Skolas organizēts pasākums, un ir ievietojams iepriekš minētajos 

līdzekļos, lūdzu atzīmēt □ 

2. Ja Jūs nepiekrītiet, ka Jūsu bērna fotogrāfiju un videoattēlu iegūst un izmanto visiem 

iepriekš minētajiem mērķiem kā daļu no Skolas aktivitātēm un pasākumiem Skolā vai 

citā iestādē, kur notiek Skolas organizēts pasākums, un ir ievietojams iepriekš minētajos 

līdzekļos, lūdzu atzīmēt □ 

 
Izglītojamā vārds, uzvārds 

 

 
 

(Paraksts) (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 

20 . gada .   
 

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

sniegt piekrišanu personas datu apstrādei. 

Papildu informācija: 

1. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju 

drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts dac@riga.lv. 

2. Personas datu saņēmēji – iestāde, attiecīgā pašvaldības struktūrvienība/iestāde, kurai ir saistība ar minēto 

pasākumu, kur fotografē un/vai filmē, kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar Jūsu 

atļauju ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. 

3. Jūsu bērna personas datus glabās līdz brīdim, kad Jūs lūgsiet dzēst sava bērna foto un video attēlu vai 

iebildīsiet sava bērna foto attēla un video attēla publiskošanai. 

4. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

4.1. piekļūt Jūsu bērna personas datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu bērna 

personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

4.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

mailto:rklvs@riga.lv
mailto:dac@riga.lv

