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I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes 

politiku un drošības noteikumus likumīgai un aizsargātai datu apstrādei izglītības iestādē 

atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi.  

2. Izglītojamo personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu izglītības iestādes funkcijas un 

noteiktos uzdevumus. Visi izglītojamo un darbinieku personas dati tiek aizsargāti, ievērojot 

Satversmes 96. pantā nostiprinātās tiesības uz personas privātumu. 

3. Kārtības ievērošana attiecas uz visiem izglītības iestādes darbiniekiem (tostarp 

brīvprātīgā darba veicējiem, praktikantiem u.c. personām), kuri saistīti ar izglītības iestādes 

funkciju īstenošanu un saskarsmi ar izglītojamo personas datiem. 

4. Uz izglītojamo personas datu apstrādi ir attiecināmi šādi datu regulas termini: 

4.1. datu subjekts — izglītības iestādes izglītojamais, kuru var tieši vai netieši 

identificēt (jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, 

uzvārdu, atrašanās vietas datiem, vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai 

raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai 

sociālās identitātes faktoriem); 

4.2. datu subjekta piekrišana — pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā 

likumiskā pārstāvja brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru viņš 

atļauj apstrādāt personas datus atbilstoši pārziņa sniegtajai informācijai; 

4.3. personas dati — jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai 

identificējamu izglītojamo; 

4.4. personas datu apstrāde — jebkura ar personas datiem vai personas datu 

kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem 

līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, 

pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, 
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izplatot vai citādi darot tos pieejamus, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana; 

4.5. personas datu apstrādes sistēma — jebkādā formā fiksēta strukturizēta personas 

datu kopa, kas ir pieejama, ievērojot attiecīgus personu identificējošus kritērijus; 

4.6. pārzinis — izglītības iestāde, kas viena pati vai kopīgi ar citiem subjektiem 

nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;  

4.7. personas datu apstrādātājs (operators) — fiziska vai juridiska persona, publiska 

iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus; 

4.8. personas datu saņēmējs — fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, 

aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir 

trešā persona vai nav; 

4.9. sensitīvi personas dati — izglītojamo personas dati, kas atklāj rases vai etnisko 

piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, ģenētisko datu, 

veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju 

4.10. trešā persona — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot datu subjektu, 

nepilngadīga izglītojamo likumisko pārstāvi, izglītības iestādi vai personas, kuras tieši 

pilnvarojusi izglītības iestāde vai atrodas tās pakļautībā. 

5. Personas datus apstrādā ikviens Pļaviņu novada ģimnāzijas darbinieks, ievērojot šādus 

pamatprincipus: 

5.1. dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti; 

5.2. datu apstrāde tiek veikta tikai konkrētiem mērķiem un  tikai saskaņā ar tiem; 

5.3. dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams. 

 

II. Izglītojamo personas datu drošības pasākumi  

6. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo personas datu aizsardzību. Ja tas nav noteikts 

normatīvajos aktos, personas datu apstrādei izvirza noteiktu un skaidru datu apstrādes 

mērķi jeb nolūku (turpmāk – mērķis) un līdzekļus mērķa sasniegšanai. 

7. Izglītojamo personas dati var tikt izmantoti tikai likumīgam un iepriekš noteiktam mērķim, 

kas saistīts ar izglītības iestādes funkciju izpildi vai ar funkciju izpildes organizatorisko 

nodrošināšanu. Ja datu apstrādes mērķis izriet no normatīvajos aktos noteiktā, izglītības 

iestādei nav nepieciešama datu subjekta piekrišana. 

8. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par datu apstrādi, tās īstenošanu (kā arī kontroli) 

personīgi un ar iestādes personāla starpniecību. Izglītojamo personas dati nevar tikt izmantoti 

komerciāliem, politiskiem un citādiem mērķiem, kas nav saistīti ar izglītības funkcijas 

nodrošināšanu, ja nav saņemta datu subjekta piekrišana vai ja nepastāv cits pamats datu 

tiesiskai apstrādei. 

9. Izglītojamo personas datu apstrādē tiek ievēroti tiesību aktos noteiktie datu apstrādes 

principi (ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes mērķiem (“datu 

minimizēšana”).  

10. Izglītojamo personas datu apstrādes ilgums ir saistīts ar noteiktu personas datu 

apstrādes mērķi. Datu uzglabāšana pēc noteiktā mērķa sasniegšanas nav atļauta, izņemot 

gadījumu, ja Personas datu glabāšanās termiņš izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, t.sk. Arhīvu likuma un Pļaviņu novada ģimnāzijas lietu nomenklatūras (īstermiņa 

glabāšana – līdz 10 gadiem/ ilgtermiņa glabāšana - līdz 75 gadiem/ pastāvīgi glabājamās 

lietas).  

11. Izglītības iestādes vadītājs un tās darbinieki nodrošina personas datu drošību, proti, 
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nodrošina datu konfidencialitāti un to nenokļūšanu trešo personu nelikumīgā rīcībā.  

12. Lai nodrošinātu datu aizsardzību, tiek ieviesti šādi papildus drošības pasākumi: 

12.1. telpām - ugunsdrošības pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

ugunsdrošību izglītības iestādē; 

12.2. informācijas tehnoloģijām un datiem: rezerves kopijas, uzstādīta antivīrusu 

programmatūra, regulāra tehnisko paroļu maiņa un citi nosacījumi saskaņā ar kārtības 

5. nodaļu.  

13. Ikvienam izglītojamam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.  

 

III. Izglītojamā tiesības 

14. Pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli 

pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, datu subjektam sniegtu visu datu 

regulā noteikto informāciju, kas sniedzama, ja personas dati ir iegūti no datu subjekta, kā arī 

informāciju, kas sniedzama, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta. 

15. Izglītojamam ir tiesības: 

15.1. saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz izglītojamo tiek vai 

netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, izglītojamam ir tiesības piekļūt 

attiecīgajiem datiem un saņemt datu regulā noteikto informāciju; 

15.2. iesniegt labojumus, ja pārziņa rīcībā ir neprecīzi izglītojamā personas dati, kā 

arī iesniegt papilinājumus, ja tie ir nepilnīgi; 

15.3. pieprasīt dzēst pārziņa rīcībā esošos izglītojamā personas datus pēc noteiktā 

mērķa sasniegšanas, izņemot gadījumus, ja normatīvie akti paredz pamatotu 

nepieciešamību šādu datu saglabāšanai arhīva nolūkiem; 

15.4. tikt informētam par personas datu aizsardzības pārkāpumu. 

16. Pārzinis informāciju sniedz rakstiski vai citā veidā, tostarp – vajadzības gadījumā – 

elektroniskā formā. Pēc pilngadīga izglītojamā vai izglītojamā likumiskā pārstāvja 

pieprasījuma, informāciju var sniegt mutiski – ar noteikumu, ka izglītojamā identitāte ir 

pierādīta citā veidā. Ja pilngadīgs izglītojamais vai izglītojamā likumiskais pārstāvis 

pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā, informāciju, ja iespējams, sniedz elektroniskā 

formā, izņemot, ja informācijas pieprasītājs pieprasa citādi. 

 

IV. Izglītojamo personas datu kategorijas 

un to apstrādes nosacījumi 

17. Izglītības iestāde ievēro vispārīgu principu personas datu apstrādē, ka izglītojamā dati 

tiek apstrādāti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kas ietilpst iestādes funkciju izpildē. 

Šādu datu apstrādes juridiskais pamats ir tiesību norma. Izņēmuma gadījumos var tikt lūgta 

datu subjekta piekrišana likumīgu datu apstrādes mērķu sasniegšanai, kas ir saistīti ar 

izglītības iestādes funkciju īstenošanu. 

18. Izglītojamā personas kodu apstrādā, ja to nosaka normatīvie akti un, ja personas koda 

apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu noteiktu izglītojamā personas datu apstrādes mērķi.  

19. Izglītojamā un skolas darbinieka personas fotogrāfiju un videoierakstu izmantošana 

izglītības iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, publiska to 

izmantošana izglītības iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc pilngadīga izglītojamā vai 

nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja (pielikums Nr. 4) un darbinieka piekrišanas 

(pielikums Nr. 5). 
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20. Izglītojamo datu apstrāde interneta vietnēs, kas nodrošina izglītības procesa 

dokumentāciju, ir pieļaujama, ievērojot datu tehniskās drošības nosacījumus. Katrs lietotājs ir 

tiesīgs piekļūt tikai tiem datiem, kas attiecas uz viņu vai saistīts ar viņa darba pienākumiem. 

Izglītojamam un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir aizliegts piekļūt citu izglītojamo 

personas datiem. Jebkuras paroles tiek veidotas vismaz no 8 simboliem saskaņā ar šo 

noteikumu 5. nodaļu. 

21. Izglītojamo mācību novērtējums izglītības iestādes ikdienas darbā attiecībā uz 

izglītojamo netiek izpausts trešajām personām. Izglītības iestāde nodrošina, ka katra 

izglītojamā mācību sasniegumu novērtējums (tostarp dažādas piezīmes attiecībā uz 

izglītojamā mācību procesu) ir pieejams tikai pašam izglītojamam un izglītojamā 

likumiskajiem pārstāvjiem.  

22. Ja izglītības iestādē tiek veikts zinātnisks, socioloģisks vai tamlīdzīgs pētījums, kurā 

nepieciešams norādīt izglītojamā personas datus aptaujas anketās, šādu datu (jo īpaši sensitīvo 

datu) vākšanai tiek saņemta pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā 

pārstāvja piekrišana, un izglītojamais (tostarp nepilngadīga izglītojamā likumiskie pārstāvji) 

tiek informēti par pētījuma nolūku un datu saņēmējiem. 

23. Videonovērošana izglītības iestādē (tostarp izglītojamā biometrijas datu izmantošana 

(biometrijas dati - fiziskās personas fizisko īpašību un rādītāju kopums (sejas digitālais attēls, 

pirkstu (delnu) pēdas vai nospiedumi) tiek veikta, iepriekš izvērtējot nepieciešamību izmantot 

biometrijas datus, lai sasniegtu paredzēto mērķi. Videonovērošanas galvenais mērķis ir 

nodrošināt aizsardzību pret ļaunprātīgu rīcību vai noziedzīgiem nodarījumiem. Nepieciešamo 

uzraudzības darbību veikšanai tiek ievērots proporcionalitātes princips, proti, tiek novēroti 

tikai nepieciešamie objekti un apstākļi, izslēdzot sistēmu izvietošanu telpās, kur jāpieļauj 

personu privātums (piemēram, tualetes, dušas, apģērbu maiņas telpas, medicīniskās aprūpes 

kabinets).  

24. Videonovērošana tiek veikta, informējot par to visas personas ar brīdinājuma zīmēm 

pie ieejas izglītības iestādē. Personas (tostarp nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis) 

iesniedzot izglītības iestādes vadītājam motivētu iesniegumu, var piekļūt videonovērošanas 

ierakstiem un attēliem gadījumos, ja tas nepieciešams šo personu tiesisko interešu vai tiesību 

aizsardzībai. Izglītības iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka atbildīgo personu (vai personas), 

kura pārzina videonovērošanas kārtību un datu aizsardzību. Ieraksti un attēli tiek uzglabāti 10 

dienas, pēc tam tos tehniski izdzēš.  

25. Izglītojamā personas datu ievietošana iestādes mājas lapā internetā notiek saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām un ievērojot pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā 

likumiskā pārstāvja piekrišanu (pielikums Nr. 1, pielikums Nr. 2, pielikums Nr. 4). Pilngadīgs 

izglītojamais vai nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis pēc pieprasījuma var lūgt 

labot datus vai dzēst tos. 

 

V. Personas datu apstrādes aizsardzības tehniskās un organizatoriskās prasības 

26. Personas datu apstrāde, kas veikta ar papīra formas dokumentiem vai elektroniskā 

formā, tiek īstenota, ievērojot visus iespējamos drošības pasākumus un informācijas sistēmu 

drošību datu aizsardzības jomā. 

27.  Izglītības iestāde veic fiziskas formas organizatoriskos pasākumus, tostarp ar 

nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, kas nodrošina godprātīgu un likumīgu personas 

datu apstrādi un lietošanu tikai paredzētajiem mērķiem, to glabāšanas, atjaunošanas, labošanas 
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un dzēšanas veidu, nodrošinot ikvienas fiziskas personas tiesības uz savu personas datu 

aizsardzību. 

28.  Personas datu apstrāde tiek veikta izglītības iestādes telpās, izņemot gadījumus, kad 

tiek nodrošināta droša piekļuve no ārējiem informācijas tehnoloģijas resursiem. Drošības 

noteikumi ir saistoši visām personas datu apstrādē iesaistītajām personām. 

29.  Par personu datu aizsardzību, informācijas drošības un pilnveidošanas procesu 

kopumā atbild izglītības iestādes vadītājs, kurš pats vai ar norīkoto personu starpniecību 

kontrolē personu datu apstrādes sistēmu drošību (turpmāk – atbildīgā persona). 

30.  Atbildīgā persona var bez brīdinājuma dzēst vai mainīt darbinieka, kuram ir tiesības 

veikt datu apstrādi (turpmāk - pilnvarotā persona), datus personas datu apstrādes sistēmas 

piekļuvei, ja pilnvarotā persona pārkāpj kārtības nosacījumus, citus ārējos normatīvos aktus 

un ētikas normas, kā arī ja līdzēji izbeiguši darba tiesiskās attiecības vai citos gadījumos, kad 

tam ir juridisks pamats. 

31.  Atbildīgā persona ir tiesīga pieprasīt no pilnvarotās personas rakstveida 

apliecinājumu (pielikums Nr. 3) par šo noteikumu un konfidencialitātes prasību ievērošanu 

darbā ar personas datiem un personas datu apstrādes sistēmu, kā arī veikt visas citas darbības, 

kuras uzskata par nepieciešamām, lai tiktu ievērotas visas normatīvo aktu prasības personu 

datu aizsardzības jomā.  

 

VI. Personas datu apstrādes sistēmas nodrošinājums 

32.  Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību īsteno ar fiziskiem un loģiskiem 

aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu 

apdraudējumu un aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem. 

33. Dati, kas tiek izmantoti personas datu apstrādē, ir klasificējami kā ierobežotas 

pieejamības informācija, kas paredzēta tikai noteiktam izglītības iestādes darbinieku lokam. 

Datorizētas informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) datus drīkst izmantot 

tikai izglītības iestādes darbinieks, kuram pārzinis ir devis atļauju ar attiecīgiem piekļuves 

datiem. 

34. Personas datu apstrādes sistēmas datortehnikas un programmatūras tehnisko 

uzstādīšanu un tās administrēšanu nodrošina persona, ar kuru izglītības iestāde ir noslēgusi 

ārpakalpojuma līgumu vai arī šie amata pienākumi ietilpst attiecīga izglītības iestādes 

darbinieka darba pienākumos, kas konkretizēti amata aprakstā vai darba devēja rīkojumā. 

35. Informācijas sistēmas aizsardzība tiek nodrošināta ar lietotājvārdu un paroli, kurai 

jābūt komplicētai, izmantojot burtu, ciparu un rakstzīmju kombināciju un kura ir zināma tikai 

pilnvarotajai personai (ne mazāk kā 8 simboli). 

36. Pārzinis personas datu saturošas programmatūras apstrādei lieto šādas ierīces: 

36.1. portatīvo vai personālo datoru ar operētājsistēmu; 

36.2. citas licencētas iekārtas un programmatūru pēc vajadzības. 

37. Pārzinis nodrošina tehnisko resursu fizisku aizsardzību pret ārkārtas apstākļiem 

(ugunsgrēks, plūdi un citi ārkārtas apstākļi). Pasākumi pret ārkārtas apstākļiem tiek īstenoti 

saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem izglītības iestādē, kā arī vispārējām normatīvo aktu 

prasībām par elektroiekārtu drošu ekspluatāciju un to aizsardzību. 

38. Informācijas sistēmas slēgšanas gadījumā izglītības iestādes vadītājs vai viņa 

pilnvarota atbildīgā persona dzēš informācijas sistēmu un satura vadības sistēmas saturu, 

datubāžu saturu, kā arī visas citas saistītās datnes.  
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VII. Noslēguma jautājumi 

39. Par Pļaviņu novada ģimnāzijas personas datu apstrādes un aizsardzības kārtības esību 

informē sekojoši: 

39.1. pilngadīgu izglītojamo vai nepilngadīga izglītojamā likumiskos pārstāvjus 

2018./2019. mācību gada sākumā - klašu audzinātāji; 

39.2. esošos Pļaviņu novada ģimnāzijas darbiniekus – kancelejas pārzine nosūtot 

informāciju elektroniski uz darbinieka e-pastu līdz 2018. gada 31. augustam; 

39.2. izglītojamam iestājoties Skolā vai darbiniekam uzsākot darba attiecības - 

kancelejas pārzinis. 

40. Ar kārtību var iepazīties skolas kancelejā un Skolas mājas lapā www.png.edu.lv  

41. Pilngadīgu izglītojamo vai nepilngadīga izglītojamā likumisko pārstāvju 

(pielikumi Nr. 1., Nr. 2, Nr. 4), un skolas darbinieku (pielikumi Nr. 3, Nr. 4) piekrišanas 

glabājas personas lietās skolas kancelejā. 

41. Kārtība stājas spēkā ar 2018. gada 03. augustā. 
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Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība 

 

 

1. pielikums 

Informācija datu apstrādei  
(Valsts izglītības informācijas sistēmā – VIIS, sistēmā E-klase) 

Dati tiks apstrādāti atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. un 9. panta prasībām 

Ziņas par bērnu __________________________________________________________  
 (vārds, uzvārds, personas kods) 

Dzimšanas apliecības Nr. ____________________ 

Izdošanas datums_____________________ 

Izdevējiestāde _______________________________________________________________ 

 

Ziņas par vecākiem / citu likumisko pārstāvi 

Tēvs: vārds, uzvārds __________________________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta____________________________________ tālrunis _______________ 

Māte: vārds, uzvārds __________________________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta _____________________________________tālrunis ______________ 

Cits likumiskais pārstāvis: vārds, uzvārds _________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta _____________________________________tālrunis ______________ 

 

Par personas datu izmantošanu 
Piekrītu, ka mani un mana bērna personas dati tiek izmantoti apstrādei Pļaviņu novada ģimnāzijas 

vajadzībām: 

- vārds, uzvārds, personas kods, pases un dzimšanas apliecības dati, deklarētās un faktiskās dzīves 

vietas adrese, saziņas iespējas (tālruņa numurs, e-pasta adrese) – lietvedībā 

- augums, vecums, slimību diagnoze – medpunktā 

Nepieciešamības gadījumā dati var tik izmantoti, lai informētu sporta spēļu, konkursu, 

projektu u.c. pasākumu organizatorus.  

Pārstāvot skolas intereses, bērna fotogrāfija/video materiāls var tikt izmantota skolas iekšējām 

vajadzībām, publicēšanai plašsaziņas līdzekļos. 

       Atļauju mana bērna personas datus izmantot augstāk minētajai informācijai visā periodā, 

kamēr mans bērns mācās Pļaviņu novada ģimnāzijā.   

 

Piekrītu augstākminētajai informācijai (paraksta visi likumiskie pārstāvji, kuri piekrīt): 

 

Tēvs       ________________ ________________ 
            (datums) (paraksts) 

 

Māte       ________________       _________________ 

                                 (datums)          (paraksts) 

 

Cits likumiskais pārstāvis_____________      _________________ 

                                                            (datums)                   (paraksts) 
 

Papildus informācija par meitu / dēlu no vecākiem / cita likumiskā pārstāvja: 
par veselības stāvokli: 

- ziņas nepieciešamas atbilstošai bērna noslodzei sporta stundās, pārgājienos un mācību 

ekskursijās, ēdienkartes veidošanai skolas virtuvē, ja skolēnam ir alerģija, astma u.tml. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība 

 

 

2. pielikums 

Informācija datu apstrādei  
(Valsts izglītības informācijas sistēmā – VIIS, sistēmā E-klase) 

Dati tiks apstrādāti atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. un 9. panta prasībām 

 
Ziņas par bērnu ________________________________ Personas kods_________________ 
 (vārds, uzvārds) 

 

Ziņas par vecākiem/aizbildņiem 

 

Tēvs: Vārds, uzvārds __________________________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta ____________________________________ tālrunis ______________ 

Māte: Vārds, uzvārds _________________________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta _____________________________________tālrunis ______________ 

Aizbildnis: Vārds, uzvārds _____________________________________________________ 

Deklarētā dzīvesvieta _____________________________________tālrunis ______________ 

 

 

Par personas datu izmantošanu 

 Piekrītu, ka mani un mana bērna personas dati tiek izmantoti apstrādei Pļaviņu novada 

ģimnāzijas vajadzībām: 

- vārds, uzvārds, personas kods, pases un dzimšanas apliecības dati, deklarētās un faktiskās 

dzīves vietas adrese, saziņas iespējas (tālruņa numurs, e-pasta adrese) – lietvedībā 

- augums, vecums, slimību diagnoze – medpunktā 

 

Nepieciešamības gadījumā dati var tik izmantoti, lai informētu sporta spēļu, konkursu, 

projektu u.c. pasākumu organizatorus.  

Pārstāvot skolas intereses, bērna fotogrāfija/video materiāls var tikt izmantota skolas iekšējām 

vajadzībām, publicēšanai plašsaziņas līdzekļos. 

       Atļauju mana bērna personas datus izmantot augstāk minētajai informācijai visā periodā, 

kamēr mans bērns mācās Pļaviņu novada ģimnāzijā.   

 

Piekrītu augstākminētajai informācijai (paraksta visi likumiskie pārstāvji, kuri piekrīt): 

 

 

Tēvs       ________________ ________________ 
            (datums) (paraksts) 

 

Māte       ________________       _________________ 

                                 (datums)          (paraksts) 

 

Aizbildnis ________________       _________________ 

                                   (datums)          (paraksts) 
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Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība 

 

 

3. pielikums 

 
Pļaviņu novada pašvaldības  

Iekšējos datu aizsardzības noteikumos apstiprināts 

 

 

Saistību raksts 

 

Darba vieta Pļaviņu novada pašvaldība 

 

Pļaviņu novada ģimnāzija 

Vārds      

Uzvārds  

 

1. Parakstot šo saistību rakstu, apņemos: 

 

1.1. apstrādāt fizisko personu datus tikai savu amata (darba) pienākumu veikšanai; 

1.2. spēt pamatot apstrādāto datu nepieciešamību un likumību, tai skaitā kad, kam, kādi 

dati uz kāda pamata ir izsniegti (nodoti);  

1.3. saglabāt un nelikumīgi neizpaust amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos 

fizisko personu datus; 

1.4. ziņot par prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt no manis informāciju par fizisko 

personu datiem, kā arī man zināmiem fizisko personu datu aizsardzības pasākumu 

pārkāpumiem; 

1.5. darba (amata) pienākumu veikšanas laikā iegūtos fizisko personu datus nelikumīgi 

neizpaust arī pēc darba (amata) tiesisko attiecību izbeigšanas; 

1.6. ar savu darbību vai bezdarbību neradīt fizisko personas datu un citas ierobežotas 

informācijas drošības apdraudējumu rašanos, kas var negatīvi ietekmēt pašvaldības 

prestižu. 

 

2. Esmu brīdināts (-a), ka par fizisko personu datu prettiesisku apstrādi, kā arī par personas 

datu prettiesisku izpaušanu laikā pēc amata, darba tiesisko vai citu līgumā noteikto 

attiecību izbeigšanās, varu tikt saukts (-a) pie disciplinārās, civiltiesiskās, administratīvās 

un/vai kriminālatbildības. 

 

 

 

20__.gada___._____________   _____________________ 

            (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība 

 

 

4. pielikums 
PIEKRIŠANA 

bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu  

Pļaviņu novada ģimnāzijas organizētajos pasākumos 

 

Skola organizē dažādas izglītojošas aktivitātes un pasākumus, kuros piedalās izglītojamie. Lai 

atspoguļotu un informētu sabiedrību par Pļaviņu novada ģimnāzijas darbību un veidotu skolas vēsturi 

attēlu/ fotogrāfiju un videoierakstu formā, pasākumi tiek fotografēti un filmēti.  

 

 Ja jūs NEPIEKRĪTIET, ka Jūsu bērna fotogrāfijas/videoattēlus izmanto iepriekš minētajiem 

mērķiem, kā daļu no izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem, TAD ANKETU 

NEAIZPILDIET un rakstiski, brīvā formā, informējiet par to sava bērna klases audzinātāju.   

 Ja jūs  PIEKRĪTIET, ka Jūsu bērna fotogrāfijas/videoattēlus iegūst un izmanto iepriekš 

minētajiem mērķiem, kā daļu no izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem, LŪDZU 

AIZPILDIET ŠO ANKETU, savas izvēles atzīmējot ar krustiņu X   

 

Es _________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 PIEKRĪTU, ka mana bērna  

 

___________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, dzimšanas gads) 

fotogrāfijas un videoattēli/ieraksti, kas iegūts (-i) izglītības iestādes organizētajos pasākumos, 

aktivitātēs u.tml., iepriekš norādītajiem mērķiem,  var tikt publicēts:  

  

 izglītības iestādes drukātajos izdevumos, gada grāmatās, tīmekļa vietnē www.png.edu.lv  

 pašvaldības informatīvajos izdevumos (www.plavinunovads.lv, informatīvais izdevums 

“Pļaviņu novada ziņas” un sociālo tīklu profilos)  

 cits variants ________________________________________________________ 

                                    (ja jums ir cita izvēle, lūdzu norādiet to, pašrocīgi ierakstot) 

 

Šo PIEKRIŠANU uzskatīt par spēkā esošu: 

 

 20___/20___ . mācību gadā  

 Uz nenoteiktu laiku līdz šīs piekrišanas rakstiskai atsaukšanai 

 Uz laiku, kamēr bērns mācās Pļaviņu novada ģimnāzijā 

 
Papildus informācija: 
1. Ja Jūs vai Jūsu bērns vēlēsies viņa/viņas fotogrāfiju dzēšanu no tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad 

tas ir nodrukāts) utt., Jūs varat atsaukt savu piekrišanu sazinoties ar Pļaviņu novada ģimnāzijas kanceleju (e-pasts: 

skola@png.edu.lv) 

2. Pārzinis personas datu apstrādei ir Pļaviņu novada ģimnāzija (Daugavas iela  101, Pļaviņas, Pļaviņu novads,      

LV-5120, tālr. 65133844, e-pasts: skola@png.edu.lv; pašvaldības datu aizsardzības speciālista e-pasts: 

datu.specialists@plavinas.lv 

3. Personas datu saņēmēji – Pļaviņu novada ģimnāzija, kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar 

Jūsu atļauju ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. 

4. 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. 

5. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

5.1. pieprasīt piekļuvi Jūsu bērna personas datiem, pieprasīt to dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu bērna personas datu apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības jebkurā 

brīdī atsaukt piekrišanu (neietekmējot tādas datu apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana), 

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

□ IEPAZINOS ar Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtību 

 

20__. gada____ . _____________  _________________/ _____________________ 

       (parakst/ paraksta atšifrējums) 

mailto:datu.specialists@plavinas.lv
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Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība 

 

 

5. pielikums 
DARBINIEKA PIEKRIŠANA 

personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu  

Pļaviņu novada ģimnāzijas organizētajos pasākumos 

 

Pļaviņu novada ģimnāzija organizē dažādas izglītojošas aktivitātes un pasākumus, kuros piedalās 

skolas darbinieki. Lai atspoguļotu un informētu sabiedrību par Pļaviņu novada ģimnāzijas darbību un 

veidotu skolas vēsturi attēlu/ fotogrāfiju un videoierakstu formā, pasākumi tiek fotografēti un filmēti. 

 

 Ja jūs NEPIEKRĪTIET, ka Jūsu fotogrāfijas/videoattēlus izmanto iepriekš minētajiem 

mērķiem, kā daļu no izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem, TAD ANKETU 

NEAIZPILDIET un rakstiski, brīvā formā, informējiet par to savu darba devēju.   

 

 Ja jūs  PIEKRĪTIET, ka Jūsu fotogrāfijas/videoattēlus iegūst un izmanto iepriekš minētajiem 

mērķiem, kā daļu no izglītības iestādes aktivitātēm un pasākumiem, LŪDZU AIZPILDIET ŠO 

ANKETU, savas izvēles atzīmējot ar krustiņu X   

 

Es _________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, dzimšanas gads) 

 PIEKRĪTU, ka manas 

 

fotogrāfijas un videoattēli/ieraksti, kas iegūts (-i) izglītības iestādes organizētajos pasākumos, 

aktivitātēs u.tml., iepriekš norādītajiem mērķiem,  var tikt publicēts:  

  

 izglītības iestādes drukātajos izdevumos, gada grāmatās, tīmekļa vietnē www.png.edu.lv  

 pašvaldības informatīvajos izdevumos (www.plavinunovads.lv, informatīvais izdevums 

“Pļaviņu novada ziņas” un sociālo tīklu profilos)  

 cits variants ________________________________________________________ 

                                    (ja jums ir cita izvēle, lūdzu norādiet to, pašrocīgi ierakstot) 

 

Šo PIEKRIŠANU uzskatīt par spēkā esošu: 

 

 Uz nenoteiktu laiku līdz šīs piekrišanas rakstiskai atsaukšanai 

 Uz laiku, kamēr esmu Pļaviņu novada ģimnāzijas darbinieks 

 
Papildus informācija: 
1. Ja Jūs vēlēsieties savu fotogrāfiju dzēšanu no tīmekļa vietnes, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts) utt., 

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu sazinoties ar Pļaviņu novada ģimnāzijas kanceleju (e-pasts: skola@png.edu.lv) 

2.  Pārzinis personas datu apstrādei ir Pļaviņu novada ģimnāzija (Daugavas iela  101, Pļaviņas, Pļaviņu novads,      LV-5120, 

tālr. 65133844, e-pasts: skola@png.edu.lv; pašvaldības datu aizsardzības speciālista e-pasts: datu.specialists@plavinas.lv 

3.  Personas datu saņēmēji – Pļaviņu novada ģimnāzija, kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar Jūsu 

atļauju ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. 

4.  Jūsu personas datus glabās līdz brīdim, kad Jūs lūgsiet dzēst savu foto un video attēlu vai iebildīsiet sava foto attēla un 

video attēla publiskošanai. 

5. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

5.1. pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem, pieprasīt to dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības jebkurā 

brīdī atsaukt piekrišanu (neietekmējot tādas datu apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta 

piekrišana), 

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

 

□ IEPAZINOS ar Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtību 

 

20__. gada____ . _____________  _________________/ _____________________ 

       (parakst/ paraksta atšifrējums) 

 

mailto:datu.specialists@plavinas.lv

