
Siguldas Valsts ģimnāzijas 

direktoram Rūdolfam Kalvānam  

Ata Kronvalda iela 7, Sigulda,  

Siguldas novads, LV-2150 

 

IESNIEGUMS 
Siguldā 

 

Lūdzu uzņemt manu bērnu 2022./2023. mācību gadā Siguldas Valsts ģimnāzijas ____.klasē, 

pamatizglītības 2.posma ( 7.-9. klase) programmas apguvei (programmas kods 23011111): 

___________________________________________________________________________________. 

(izvēlētā izglītības programma) 

 

1.___________________________________________________________________________________ 

(izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis) 

 

2. Dzīves vieta: 

___________________________________________________________________________________ 

(deklarētā dzīves vieta) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(dzīves vietas adrese mācību laikā) 

3. Vecāki: 

 

Ziņas par māti _______________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds,  tālrunis, e-pasts, deklarētā adrese) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

   

Ziņas par tēvu________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds,  tālrunis, e-pasts, deklarētā adrese) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ziņas par citu likumisko pārstāvi ________________________________________________________ 

                                                         (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, deklarētā adrese) 

 

4. Bērna dzimšanas apliecības numurs, izdošanas vieta, izdevējs: 

_____________________________________________________________________________________ 

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus: 

1) iegūtās izglītības apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 

2) 1 gab. fotogrāfijas (skolēnu apliecības izsniegšanai). 

 

Apliecinu, ka man bija iespēja iepazīties ar Siguldas Valsts ģimnāzijas nolikumu, akreditācijas 

lapu, iestādes reģistrācijas apliecību Nr. 4319901124, licencētām izglītības programmām un skolas 

iekšējās kārtības noteikumiem. 

Jūsu norādītos personas datus apstrādās Siguldas Valsts ģimnāzija, juridiskā adrese Ata Kronvalda iela 7, 

Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības īstenošanas nolūkam.  

Personas datu apstrādās pārzinis - Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: 

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, izglītības funkcijas nodrošināšanas nolūkam. Papildus informāciju par minēto 

personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā 

Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas 

novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai  klātienē  Siguldas novada pašvaldības klientu 

apkalpošanas vietās. 

 

________________                            _______________________________________________________ 

         (datums)                                      (vecāku vai cita likumiskā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums) 

http://www.sigulda.lv/


 

Piekrišana par izglītojamo personas datu - attēlu, vārda un uzvārda, klases un atrašanās 

vietas (Siguldas Valsts ģimnāzija) izmantošanu 

Lai nodrošinātu Siguldas Valsts ģimnāzijas tēla popularizēšanu, vecāku un sabiedrības informēšanu par 

skolā notiekošajām aktivitātēm, Siguldas Valsts ģimnāzija ir izveidojusi tīmekļa vietni www.svg.lv, kontu 

sociālajā tīklā Facebook un Twitter, kā arī sniedz informāciju par skolas aktualitātēm Siguldas novada 

pašvaldības informatīvajam izdevumam “Siguldas Novada Ziņas”, mēnešrakstam “Siguldas Avīze” un 

Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnei (www.sigulda.lv). Šajos informācijas kanālos paredzēts 

ievietot informāciju par izglītības iestādi un tās aktualitātēm, un tajā notiekošajām aktivitātēm, piemēram, 

pasākumiem, koncertiem, ekskursijām, lekcijām, tematiskajām nodarbībām, izglītojamo sasniegumiem 

mācībās, kas var ietvert arī personas datus - izglītojamā attēlu, vārdu un uzvārdu, klasi, atrašanās vietu, 

informāciju par mācību procesu, sasniegumus mācībās. 

Informējam, ka jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula)” prasībām un saskaņā ar Siguldas Valsts ģimnāzijas 2018.gada 24.maija iekšējiem noteikumiem 

Nr.1-19.1/8 “Siguldas Valsts ģimnāzijas datu aizsardzības noteikumi”, ievērojot visas izglītojamā tiesības 

un datu apstrādes principus. 

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa 

vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Privātuma politika”, iepazīstoties ar Siguldas novada 

pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma 

politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās. 

Direktors        R. Kalvāns 

Piekrītu sava bērna personas datu apstrādei: 

Bērna vārds, uzvārds:___________________________________________________________________ 

Izglītojamā pārstāvja vārds uzvārds, paraksts, datums:_________________________________________ 

Nepiekrītu sava bērna personas datu apstrādei: 

Bērna vārds, uzvārds:___________________________________________________________________ 

Izglītojamā pārstāvja vārds uzvārds, paraksts, datums:_________________________________________ 

 

Apliecinājums par vienotā skolas apģērba nepieciešamību pamatskolas posmā. 

 

Apliecinu, ka esmu iepazinusies/ - ies, ka Siguldas Valsts ģimnāzijā ir vienots skolas 

apģērbs pamatskolas klašu skolēniem. Ja mans dēls/ meita (atbilstošo pasvītrot) mācīsies 

Siguldas Valsts ģimnāzijā, apņemos līdz 2022. gada 10. jūlijam veikt vienotā skolas apģērba 

pasūtījumu un iegādi par personiskajiem līdzekļiem, kā arī nodrošināt tā valkāšanu mācību 

procesa laikā, atbilstoši Siguldas Valsts ģimnāzijas nosacījumiem un iekšējās kārtības 

noteikumiem.  

* Ja apliecinājumā minētais skolēns netiek uzņemts Siguldas Valsts ģimnāzijā, apliecinājums 

uzskatāms par spēkā neesošu. 

02.06.2022.  

_________________________ 

(Vecāka paraksts, atšifrējums) 


