
uvsk_v.96.1_22.22.03. 

Pielikums 
Ropažu novada pašvaldības domes 

2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/22 
"Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē 

Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" 

 

  direktoram 

 (izglītības iestādes nosaukums)  

  

 (vecāka vārds, uzvārds) 

  

 (deklarētā dzīvesvietas adrese) 

  

 (faktiskā dzīvesvietas adrese, (ja atšķiras no deklarētās)) 

  

 (kontakttālrunis) 

  

 (elektroniskā e-pasta adrese) 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu reģistrēt manu dēlu/meitu (vajadzīgo 
pasvītrot) 

 

 (vārds, uzvārds) 

Bērna personas kods  

Bērna dzimšanas dati  

 (dd.mm.gggg) 

1. klasē uz                      /                      mācību gadu  

(mācību gads) (izglītības iestādes nosaukums) 

 pamatizglītības programmas apguvei 

(programmas kods)  

Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese  

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)  

 

Atzīmēt atbilstošo: 

 bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu 
Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā 
arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 9. punkta noteiktajā kārtībā; 

 bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais 
pagasts vai Vangažu pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde un kuram Iestādē mācās brāļi vai māsas; 

 bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais 
pagasts vai Vangažu pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde; 
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 attiecīgajā Izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni; 

 bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvā teritorija; 

 bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Izglītības 
iestādē mācās brāļi vai māsas; 

 bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Papildus informācija: 

 

Informāciju par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vēlos saņemt uz iesniegumā norādīto: 

 Deklarēto adresi; 

 Faktisko adresi; 

 Elektronisko pasta adresi. 

 

Ar Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/22 "Par 
kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs" saturu esmu iepazinies (-usies). 

Ar Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, 
licencēto izglītības programmu un izglītības programmas akreditācijas lapu iepazinos. 

Izglītības iestādes pasākumu laikā skolēns var tikt fotografēts vai filmēts, foto materiāls var tikt izmantots 
izglītības iestādes informatīvajos materiālos un sociālajos tīklos. 

 Piekrītu 

 Nepiekrītu 

Iesniegtie dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), lai nodrošinātu valsts, 
pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā. 

 

Informācija par personas datu apstrādi: 

Iesniegumā norādītie personas dati tiks apstrādāti Ropažu novada pašvaldības noteiktā mērķa 
īstenošanai: lai reģistrētu bērnu uzņemšanai 1. klasē. Datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts. Personas datu pārzinis ir Ropažu novada 
pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986 juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu 
novads, LV-2130, kontaktinformācija: novada.dome@ropazi.lv, 66954851. 

 

Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt 
vēršoties pie Ropažu novada pašvaldības datu pārziņa. 

 

Datums  Vecāka paraksts  

 (dd.mm.gggg)   
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APLIECINĀJUMS 
„Par mobilo telefonu, planšetdatoru, citu datu apstrādes 

un saziņas ierīču lietošanu izglītības iestādē” 
  

Izglītības iestādes Iekšējie kārtības noteikumi (turpmāk – IKN) nosaka kārtību, kādā izglītības 

iestādē izglītojamie lieto mobilos telefonus, planšetdatorus, citas datu apstrādes un saziņas ierīces. Saskaņā 

ar izglītības iestādes IKN 2.11. punktu: 

1) pirms mācību stundas sākuma izglītojamie elektroniskās saziņas ierīces novieto personīgajā somā, 

pirms tam to pārslēdzot bezskaņas režīmā vai arī pilnībā izslēdzot. Elektronisko saziņas ierīci var 

novietot mācību klasē vienkopus mācību priekšmeta skolotāja norādītajā vietā, ja tāda mācību klasē 

ir paredzēta. (IKN apakšpunkts 2.11.1.) 

2) elektroniskās saziņas ierīces izglītības iestādē atļauts lietot ārpus mācību stundām vai gadījumos, kad 

mācību priekšmeta skolotājs minētās ierīces ir plānojis izmantot mācību stundas laikā mācību 

priekšmeta satura apguvei. (IKN apakšpunkts 2.11.2.) 

3) ja izglītojamais neievēro 2.11.1. un 2.11.2. punktos minētos nosacījumus, mācību priekšmeta 

skolotājs ir tiesīgs izglītojamam atsavināt elektronisko saziņas ierīci un nodot to glabāšanā izglītības 

iestādes administrācijas pārstāvim ar materiālās vērtības pieņemšanas nodošanas aktu [izglītības 

iestādes veidlapa]. (IKN apakšpunkts 2.11.13.) 

4) izglītības iestādes administrācijas pārstāvis izglītojamam atsavināto elektronisko saziņas ierīci nodod 

personīgi izglītojamā likumiskajam pārstāvim ar materiālo vērtību pieņemšanas nodošanas aktu. 

(IKN apakšpunkts 2.11.4.) 

5) izglītojamā likumiskais pārstāvis, saņemot elektronisko saziņas ierīci, pirmreizēji vai atkārtoti ar 

personisko parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar izglītības iestādes IKN noteikto kārtību, kā 

izglītības iestādē izglītojamais drīkst lietot elektroniskās saziņas ierīces. (IKN apakšpunkts 2.11.5.) 

6) izglītojamā likumiskā pārstāvja apliecinājumu par iepazīšanos ar izglītības iestādes IKN noteikto 

kārtību, kādā izglītības iestādē izglītojamais drīkst lietot elektroniskās saziņas ierīces, un 

elektroniskās saziņas ierīces pieņemšanas nodošanas aktu, ja tāds ir sastādīts, pievieno izglītojamā 

personas lietai. (IKN apakšpunkts 2.11.6.) 

 

Ar šo es,  ________________ ____________________, apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar izglītības 

                        vārds          uzvārds      

 

iestādes Iekšējo kārtības noteikumu noteikto kārtību, kādā izglītības iestādē izglītojamais drīkst lietot 

elektroniskās saziņas ierīces, un piekrītu, ka mans bērns ________________________________________  

         vārds, uzvārds 

elektroniskās saziņas ierīces izglītības iestādē lietos saskaņā ar izglītības iestādes Iekšējiem kārtības 

noteikumiem. 
 

Ropažu novadā, 

20___ . gada ___ . _______________ 

Likumiskais pārstāvis:  _________________  __________________    ___________________ 

  (tēvs, māte, aizbildnis)  vārds   uzvārds    /personiskais paraksts/ 



 

uvsk_v.44.1._21.07.01. 

Pielikums  
(iesniegumam par  

uzņemšanu skolā) 

APLIECINĀJUMS 

„Par foto, video izvietošanu publiskā vidē” 
 

  

Ar šo es, _________________ ______________________,  apliecinu un piekrītu, ka Ropažu 

vārds    uzvārds    

novada pašvaldības Ulbrokas vidusskola, reģ. Nr. 4313901107, adrese: Ulbrokas vidusskola, 

c.“Vālodzes”, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālr. 67910372, e-pasts: 

ulbrokas.skola@u-vsk.lv saskaņā ar man izsniegto Ulbrokas vidusskolas Privātuma politiku 

(kura pieejama arī http://www.ulbrokas-vsk.lv), veiks mana bērna 

_________________ ________________________ (ar vai bez bērnu identificēšanas ar vārdu  

vārds   uzvārds 

un uzvārdu) personas datu fotogrāfiju/ videoierakstu no skolas pasākumiem, t.sk. mācību procesa 

ietvaros iegūtās informācijas, izvietošanu iestādes tīmekļvietnē http://www.ulbrokas-vsk.lv un 

iestādes izveidotā profilā: Ulbrokas vidusskolas sociālā tīkla tīmekļa vietnē Facebook.com un/vai 

Stopiņu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, un/vai izvieto iestādes telpās, 

ar mērķi atspoguļot izglītības iestādes darbību vai ārpus tās rīkotos pasākumus, kā arī mācību 

procesa kvalitātes kontroles nodrošināšanai. 

 

Likumiskais pārstāvis ________________  __________________  _________________ 

vārds    uzvārds   /personiskais paraksts/ 

 

 

Datums _______________  
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