
1.pielikums 
Apstiprināts ar Jelgavas pilsētas    

                                                                                                                                pašvaldības iestādes                      

                                                                                                                                             ,,Jelgavas izglītības pārvalde” 

                                                                                                                                       30.12.2019. rīkojumu Nr.61        

 

/veidlapa/ 

 

      Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  

programmu saskaņošanas komisijai 
 

_________________________________________________ 
(izglītības iestādes vai organizācijas nosaukums, reģ.numurs) 

 

_________________________________________________ 
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds) 

 

_________________________________________________ 
(juridiskā vai struktūrvienības adrese) 

 

____________________________________________________________ 

(tālrunis, e-pasta adrese) 

 

IESNIEGUMS 

Lūdzu saskaņot pedagogu profesionālās kompetences  pilnveides  programmu  

___________________________________________________________________________ 
(programmas nosaukums) 

Pielikumā:  

□ pedagogu profesionālās pilnveides programmas pieteikums; 

□ pedagogu profesionālās pilnveides programmas īstenošanas plāns; 

□ izglītības iestādes vai organizācijas reģistrācijas apliecības kopija; 

□ Programmas īstenotāju - lektoru profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un CV. 

____________________ ____________________ _______________________ 
(amats)     (paraksts)   (paraksta atšifrējums) 

 

_________________________ 

(datums) 

Iesniedzēja  paraksts 

Sagatavoja    v.u., tālrunis 
 

Fizisko personu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu apstrādi un 

šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, prasībām.   Fizisko personu datu apstrādes mērķis ir Jelgavas pilsētas 

pašvaldības teritorijā īstenojamo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas īstenošana. 

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 24. punkts un Ministru kabineta 

11.09.2018. noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un  profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” 21.1. apakšpunkts. 

Personas datu apstrādātājs ir pilnvarota Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” persona. 

Personas datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000042516, juridiskā adrese: Lielā iela 11, 

Jelgava, LV–3001, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv. Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis:  +371 63005444 

Zināšanai: 

- kā datu subjektam Jums ir tiesības vērsties pie pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes 

ierobežošanu vai iebilstu pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde. Tāpat Jums ir tiesības iegūt 

informāciju, kas par Jums savākta konkrētajiem personas datu apstrādes mērķiem un par tām fiziskajām un juridiskajām 

personām, kurām izsniegta informācija par Jums; 

- attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta. 

- personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa 

īstenotājam, pārzinim vai Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011). 

mailto:dome@dome.jelgava.lv

