
 

3. pielikums 

Noteikumiem “Kartība, kādā organizējama izglītojamo nodarbinātība  

vasaras brīvlaikā Jelgavas valstspilsētā” 
 

 
 

PIETEIKUMS 

Izglītojamo 202__.gada nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Jelgavas valstspilsētā 
 

 
 

1. Informācija par izglītojamo (aizpilda izglītojamais) 

Vārds, uzvārds____________________________________________________________ 

Dzimšanas gads, datums____________________________________________________ 

Izglītības iestāde ____________________________________________, ________ klase 

Vēlamais nodarbinātības periods (mēnesis)    ____________________________________ 

Deklarētā dzīvesvietas adrese_________________________________________________ 

Kontakttālrunis __________________  e-pasts _________________________ 

Motivācijas  iesaistīties nodarbinātībā__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Iepriekšējā darba pieredze ___________________________________________________ 

Vai pastāv kādi ierobežojumi veikt konkrēta veida darbus (piemēram, funkcionāli 

traucējumi)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
 

Iesniedzot šo pieteikumu apliecinu, ka: 
1) neesmu nodarbināts pie cita darba devēja; 
2) esmu informēts/ta par personas datu apstrādi atbilstoši Datu Regulai Nr.2016/679 un Jelgavas 

valstspilsētas domes Privātuma politikai (https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-
pasvaldibu/datu-aizsardziba/); 

3) esmu informēts, ka datu apstrādes procesā var tikt veikta nodarbināto fotografēšana un/vai 
filmēšana un audiovizuālā materiāla publiskošana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības oficiālajā 
izdevumā “Jelgavas Vēstnesis”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv 
un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona 
kompetenču attīstības centrs” tīmekļvietnē www.zrkac.lv ar mērķi informēt sabiedrību par 
izglītojamo nodarbinātības vasaras brīvlaikā īstenošanu, kā arī arhīva uzkrāšanas, 
dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām. 

 

202__.gada ___.____________     ___________________________________ 
       (izglītojamā paraksts, paraksta atšifrējums) 
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2. Likumiskā pārstāvja saskaņojums izglītojamā nodarbinātībai (aizpilda izglītojamā 

likumiskais pārstāvis) 

Es ______________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds, kontakttālrunis) 

piekrītu, ka _______________________________________________________________,       
(bērna vārds, uzvārds) 

vasaras brīvlaikā piedalās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo 

202__. gada nodarbinātībā. 

 

202__.gada ___.____________                 _______________________________________ 
       (likumiskā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 

INFORMĀCIJA PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI: 
Pārzinis: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības 

pārvalde”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs”). 

Pārziņa kontaktinformācija:  Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, e-pasts: gunta.auza@izglitiba.jelgava.lv,  

Tālr. 63012461; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, e-pasts: sarmite.viksna@zrkac.jelgava.lv, Tālr. 63012151. 

Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo 

nodarbinātības vasaras brīvlaikā organizēšanai, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

1. punkta  e) apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 15.punktu. 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Tālr. 63005444; e-pasts: dati@jelgava.lv. 

Papildus informācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-

pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/. 

Sniegtie personas dati tiks izmantoti, apstrādāti un glabāti līdz izglītojamo nodarbinātības vasaras brīvlaikā mērķa 

sasniegšanai, tie var tikt nodoti pašvaldības, valsts pārvaldes iestādēm, izglītojamā darba devējam nodarbinātības 

īstenošanai. 

Personai ir tiesības piekļūt saviem datiem, veikt to kontroli, apstrādes ierobežošanu un iebilst pret to apstrādi, tāpēc, 

saņemot personas pieprasījumu, to izvērtēs un uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un, ja būs 

iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs personas datus. 

Personai ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādes pārkāpumiem Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, 

LV-1050, pasts@dvi.gov.lv). 
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