
 

 

 
________________________________________________________  

(audzēkņa vecāku (aizbildņa) vārds, uzvārds) 

tālr.nr.___________________ e-pasts______________________________ 
202__.g._____._______________     

 

 TALSU NOVADA SPORTA SKOLAI 
 

                                                          IESNIEGUMS  

 
Lūdzu uzņemt sporta skolas____________________________________________________nodaļā      

                                                                              ( sporta veids)  

__________________________________________________________________________________                       
(audzēkņa vārds, uzvārds)                                                                         

Ziņas par audzēkni: Personas kods         _____________- ______________    

                                Dzīves vietas adrese: _____________________________________________________ 

                                Tālr. nr.____________________ e-pasts______________________________________ 

 Piekrītu □                      Nepiekrītu  □ 

ka mans bērns piedalās sacensībās, kas notiek arī brīvdienās un svētku dienās. 

 Piekrītu □                      Nepiekrītu  □ 

ka mana bērna personas datus un foto, saskaņā ar apstiprinātajiem jaunatnes čempionātu nolikumiem, 

publicē Latvijas Republikas oficiāli apstiprināto sporta federāciju vai savienību mājaslapas vietnēs un 

datu bāzēs. 

 Lai nodrošinātu informāciju par izglītības iestādē notiekošajiem pasākumiem un popularizētu izglītības 

iestādes darbību, audzēkņu attēli var tikt izmantoti izglītības iestādes mājaslapā un citās interneta 

vietnēs. Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (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).            Piekrītu □                      Nepiekrītu  □ 

 Esmu iepazinies ar Talsu novada domes lēmumu “Par vecāku līdzfinansējuma apmēru Talsu novada 

sporta skolā”. 

 
Iesniegumam pievienoju: a) dzimšanas apliecības kopiju, 

b) izziņu no ģimenes ārsta  - ārsta izraksts -  veidlapa Nr. 027/u 

                                            c) bērna fotogrāfiju. 

 
Informācija par personas datu apstrādi 

1. Pārzinis personas datu apstrādei ir Talsu novada pašvaldības Talsu novada Sporta skola, adrese: Kareivju iela 12, Talsi, 

LV3201, tālr. 63291163, e-pasts: sportaskola@talsi.lv. 

2. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts - datuaizsardziba@talsi.lv. 

3. Personas datu apstrādes mērķis – bērna reģistrācija un uzņemšana Talsu novada pašvaldības Talsu novada Sporta skolā. 

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (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) 6. panta pirmās daļas a) un c) apakšpunkts. 

5. Personas datu iespējamie saņēmēji – Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) (saskaņā ar MK 17.08.2010.  

noteikumiem Nr.788), Talsu novada pašvaldības struktūrvienības, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu 

funkciju īstenošanu izglītības jomā. 

6. Personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas savienības ekonomiskās zonas. 

7. Personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem tiesību 

aktiem. 

8.  

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. Pieprasīt no pārziņa, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15., 16., 17., 18. pantu piekļūt, labot, atsevišķos 

gadījumos dzēst personas datus, ierobežot personas datu apstrādi; 

2. Jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu par kādu no iepriekš norādītajiem mērķiem, informējot par to Pārzini. 

 

 

 

 

Fotogrāfija 

 

mailto:sportaskola@talsi.lv
mailto:datuaizsardziba@talsi.lv


 

3. Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par, Jūsuprāt, nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi. 

 

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt piekrišanu personas datu 

apstrādei. 

Audzēkņa vecāka (aizbildņa) paraksts__________________________________ 
 

Uzņemts Talsu novada Sporta skolā  202__.g._____._______________________ 

 

 

          z.v.                                              Direktors:_______________________ (K. Sakniņš) 

 

_____________________________________________________________________________________  

 
SPORTA SKOLAS DISCIPLĪNAS UN KĀRTĪBAS ĪSS SATURS 

Sporta skola rūpēsies par audzēkņa veselības nostiprināšanu, vispusīgu fizisko attīstību, iesaistīs viņu regulārās nodarbībās, lai beidzot skolu, tie 

izpildītu sporta veida programmas prasībām atbilstošus normatīvus un  saņemtu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā. 

Audzēknis apņemas izpildīt un sekot Sporta skolas izvirzīto prasību izpildei:  

 regulāri apmeklēt nodarbības un tās sekmīgi savienot ar mācībām skolā, 

 ievērot sportisko režīmu, būt uzcītīgam un disciplinētam nodarbībās, piedalīties skolas sacensībās un treniņu nometnēs, pildīt sporta 

skolas iekšējās kārtības noteikumus un prasības. 

TALSU NOVADA SPORTA SKOLAS AUDZĒKŅU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

1.Vispārējie noteikumi 

1.1 Šie noteikumi nodrošina un veicina sporta skolas audzēkņu izglītības procesa drošību un kārtību. 

1.2 Audzēkņu pienākums ir ievērot skolas nolikumā noteiktos izglītojamo pienākumus un tiesības. 

1.3 Ar šiem noteikumiem audzēkņi ir iepazīstināmi uzsākot mācību gadu. Iepazīšanos ar noteikumiem un gatavību tos ievērot audzēkņi apliecina 

ar parakstu. 

1.4 Par audzēkņu iepazīstināšanu ar noteikumiem atbildīgs ir treneris. 

2.Kārtības noteikumi mācību – treniņu nodarbībās. 

2.1 Uz mācību – treniņu nodarbībām jāierodas savlaicīgi. 

2.2 Līdzi jāņem maiņas apavi, sporta tērps, sporta inventārs, ja to ir noteicis treneris. 

2.3 Ierodoties ātrāk kā 30 min. pirms  nodarbību sākuma pieteikties pie attiecīgās sporta bāzes dežuranta vai trenera. Nedrīkst traucēt citu 

nodarbību norisi. 

2.4 Nokavējot nodarbību sākumu audzēkņa pienākums ir pieteikties trenerim un sniegt paskaidrojumu. 

2.5 Ja uz nodarbību ierodas sveša pavadoša persona, par to jāinformē attiecīgās sporta bāzes dežurants un treneris. 

2.6 Pārģērbjoties uz nodarbību, ģērbtuvē atstātais apģērbs jāatstāj sakārtots. 

2.7 Vērtīgās mantas jānodod glabāšanā dežurantam vai trenerim. 

2.8 Nav atļauts bezmērķīgi uzturēties ģērbtuvē, aiztikt svešas mantas. 

2.9 Lietojot attiecīgās sporta bāzes dušu telpas vai tualetes  ievērot tīrību un kārtību. 

2.10 Uzsākot nodarbību, audzēkņiem disciplinēti jāpulcējas trenera norādītajā vietā. 

2.11 Ja audzēknim ir veselības vai sliktas pašsajūtas problēmas, par to nekavējoties jāinformē treneris. 

2.12 Mācību – treniņu nodarbību laikā jāievēro trenera norādījumi un drošības noteikumi. 

2.13 Par pamanītajiem inventāra, sporta bāzes bojājumiem nekavējoties jāinformē treneris vai cits tuvumā  esošai skolas darbinieks. 

2.14 Pamanot nepiederošu personu atrašanos nodarbību vietā, par to jāinformē treneris. 

3.Kārtības noteikumi dodoties uz sacensībām un sacensību vietās 

3.1 Dodoties uz nodarbībām, sacensībām vai ārpus tām, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, vispārpieņemtās uzvedības normas, trenera vai grupas 

vadītāja norādījumus. 

3.2 Transporta līdzekļos ievērot iekšējās kārtības noteikumus, transporta līdzekļa vadītāja norādījumus. 

3.3 Atrodoties sacensību un naktsmītņu vietās ievērot attiecīgo iestāžu iekšējās kārtības noteikumus. 

4. Vispārējie ierobežojumi 

4.1 Aizliegts lietot fizisku spēku pret citiem audzēkņiem, aizskart viņu pašcieņu, runāt necenzētiem vārdiem. 

4.2 Aizliegts lietot apreibinošas vielas, smēķēt. 

4.3 Aizliegts apzināti bojāt inventāru, telpu aprīkojumu. Veikt jebkādas šajos noteikumos neminētās darbības, kas ir pretrunā ar sabiedrībā 

vispārpieņemtiem ētikas un morāles normām. 

5.Sods par noteikumu neievērošanu. 

5.1 Par augstāk minēto noteikumu neievērošanu jebkurš sporta skolas pedagogs ir tiesīgs pieprasīt audzēkņa rakstisku paskaidrojumu. 

5.2 Audzēkņa paskaidrojumus un pārkāpumus izskata skolas administrācija kopā ar treneri un pieņem piemērojamo sodu. 

5.3 Ja pārkāpumu rezultātā ir radīti materiālie zaudējumi, tiek sastādīts akts, kurā konstatē kaitējuma apmēru, kurš vainīgajam vai vainīgā 

vecākiem (aizbildņiem) jāatlīdzina. 

5.4 Par vairākkārtējiem rupjiem pārkāpumiem audzēknis tiek atskaitīts no Sporta skolas. 

6.Rīcība ārkārtējās situācijās. 

6.1 Jebkurā ārkārtējā situācijā jāseko trenera vai cita skolas darbinieka norādījumiem. Ja tuvumā nav pieaugušo, jācenšas organizēti izkļūt no 

bīstamās telpas vai situācijas, rūpējoties par saviem vienaudžiem. Pēc iespējas ātrāk paziņo par notikušo kādam no treneriem vai citiem iestādes 

darbiniekiem. 

6.2 Ugunsgrēka gadījumā, lai izkļūtu no ēkas, jāvadās pēc sporta bāzē izvietoto evakuācijas plānu shēmām, drošības zīmēm. 

 

 

Ar noteikumiem iepazinos  _____________________________________________( audzēkņa paraksts ) 


