
 

Jūrmalas Pumpuru vidusskolas 

direktorei 

Ausmai Bruņeniecei 

 

______________________________________________ 
(iesniedzēja vārds, uzvārds,) 

_______________________________________________________ 

(tālruņa nr., e-pasta adrese) 

 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu ___________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

Pamatizglītības programmas 1.klasē (programmas kods 21011111). 
(izglītības programmas nosaukums vai kods )  

 

Par dēlu/meitu sniedzu šādu informāciju: 

 

personas kods  

 

bērna deklarētā dzīves vieta: 

_____________________________________________________________________________ 
(adrese, pasta indekss) 

bērna faktiskā dzīves vieta: 

_____________________________________________________________________________ 
(adrese, pasta indekss) 

bērna deklarētā un faktiskā dzīves vietas adrese vai papildu adrese Latvijā pirms reemigrācijas 

(ja attiecināms): 

_____________________________________________________________________________ 
(adrese, pasta indekss) 

Jūrmalas Pumpuru vidusskolas pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā mācās brālis vai 

māsa: 

_____________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, klase) 

 

Vecāks/-i strādā Jūrmalas Pumpuru vidusskolā: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(vārds uzvārds, amats) 

 

Par dēla/meitas vecākiem sniedzu šādu informāciju: 

 

māte _________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, deklarētā dzīves vietas adrese, faktiskā dzīves vietas adrese) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(tālruņa nr., e-pasta adrese vai e - adrese) 

 

tēvs__________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, deklarētā dzīves vietas adrese, faktiskā dzīves vietas adrese) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(tālruņa nr., e-pasta adrese vai e - adrese) 

      --      



 

atbildīgās amatpersonas, kura pārstāv izglītojamo (ja attiecināms): 

 

____________________________________________________________________________ 
(vārds,uzvārds, kontakttālrunis, oficiālā elektroniskā adrese) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Esmu iepazinies ar izglītības iestādes dibinātāja noteikto kārtību, kādā izglītojamo uzņem 

1.klasē, Jūrmalas Pumpuru vidusskolas reģistrācijas apliecību, Jūrmalas Pumpuru vidusskolas  

akreditācijas lapu, izglītības programmu licencēm, izglītības programmu akreditācijas lapām, 

Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikumu, Jūrmalas Pumpuru vidusskolas Iekšējās kārtības 

noteikumiem. Ar augstāk minētiem dokumentiem varat iepazīties skolas mājas lapā: 

www.pumpuri.lv. 

Esmu informēts/ta, ka piesakot bērnu Jūrmalas Pumpuru vidusskolas, šajā iesniegumā 

sniegtie personas dati: 

1) tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība noteiktā mērķa īstenošanai: nodrošināt 

iedzīvotājiem izglītības pieejamību, t.sk., bērna uzņemšanai izglītības iestādē, ievadīti 

Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē (VIIS); 

2) personas datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 

90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843; 

personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 

67093849; 

3) detalizētāka informācija par 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. 

 

 

 

20____.gada _____ ._______________  _______________________________ 

(paraksts) 


