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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Liepājā 
 

 

2019. gada  25. jūlijā                                                                                              Nr.  1-5/10-19           
 

 
Kārtība kādā PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 

 tiek veikta fotografēšana, audio un/vai video ieraksts un noteikta to izmantošana 
 

 
Izdoti saskaņā ar 

Fizisko personu datu apstrādes likumu un 
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. Vispārīgi jautājumi 

1. Kārtība nosaka fotografēšanas, audio un/vai video ierakstu veikšanas un izmantošanas 
noteikumus PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”  (turpmāk – LMMDV) 
un ir saistoša LMMDV darbiniekiem, nepilngadīgo izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem 
- vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – vecāki) un trešajām personām, kas vēlas veikt 
minētās darbības LMMDV. 
 

2. Fotografēšana, audio un/vai video ierakstu veikšana 
 
2. LMMDV darbiniekiem ir tiesības veikt tikai to izglītojamo fotografēšanu, video un/vai 
audioierakstu, kuru vecāki ir devuši tam rakstveida piekrišanu vai datu subjekts pats ir 
devis piekrišanu. Ikvienam vecākam, izglītojamam vai datu subjektam (piemēram, 
modeļiem) ir tiesības jebkurā laikā piekrišanu atsaukt, iesniedzot par to rakstveida 
iesniegumu. 
 
3.  Fotografēšanu, video un/vai audioieraksta iegūšanu LMMDV darbinieki var veikt tikai 
informācijas atklātības nodrošināšanas un sabiedrības informēšanas nolūkam, lai veiktu  
LMMDV tēla popularizēšanu, vecāku un sabiedrības informēšanu par LMMDV 
notiekošajām aktivitātēm un publiskajiem pasākumiem. 
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4. Pirms katra LMMDV pasākuma, kurā plānots veikt fotografēšanu, video un/vai 
audioierakstu, LMMDV  direktore  nodrošina par to publiski pieejamu informāciju, 
saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
 
5.  Lai veiktu fotografēšanu, video un/vai audioierakstu, saskaņā ar noteikumu 2. un 
3.punktu, LMMDV darbiniekam ir jāsaņem LMMDV direktores saskaņojums. 
 
6. LMMDV darbiniekiem atļauts veikt fotografēšanu, video un/vai audioierakstu, 
saskaņojot ar LMMDV direktori un saņemot izglītojamā, viņu vecāku vai datu subjekta 
(piemēram, modeļa)  piekrišanu, studiju vai zinātniskiem pētījumiem. 

 
7. Izglītojamā vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, video un/vai audioierakstus 
klašu vai LMMDV pasākumos personiskām vajadzībām, saskaņojot to ar LMMDV 
direktori. Šādā gadījumā, citu izglītojamo attēlu publicēšanai sociālos tīklos vai citos 
informācijas avotos ir jāsaņem attiecīgo izglītojamo vai viņu vecāku piekrišana. 
 
8. Citām personām atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, video un/vai audioierakstus 
preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar LMMDV direktores 
atļauju un rakstisku izglītojamā, viņa vecāku vai datu subjekta (piemēram, modeļa) 
piekrišanu (skatīt pielikumā Nr.2). Izglītojamais, vecāki un datu subjekts tiek informēti 
par fotografēšanas, video un/vai audioierakstu veikšanas nolūku un to veicēju. 
 
9. Izglītojamais vai datu subjekts (piemēram, modelis)  var sniegt piekrišanu (pielikums 
Nr. 3), datu publicēšanai patstāvīgi, ja tas sasniedzis 13 gadu vecumu. 
 
10. Aizliegts fotografēt izglītojamos neestētiskās pozās, cilvēka cieņu aizskarošās 
situācijās, neapģērbtus, un tml. 

 
11. LMMDV darbiniekiem nav atļauts ievietot izglītojamo fotogrāfijas sociālajos tīklos un 
nosūtīt saziņas aplikācijās, ja tas nav saskaņots ar LMMDV direktori un izglītojamo, bērna 
likumiskajiem pārstāvjiem un datu subjektu (piemēram, modeli). 

 
3. Noslēguma jautājums 

 
12. Atzīt par spēku zaudējušus PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 
2018.gada 21. maija noteikumus Nr. 1-5/05-18 “Noteikumi par audzēkņu foto, audio un 
video uzņemšanu”. 

 
 

 
 
 
 
 
     Direktore                                                                                                    Inga AUZIŅA 
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Pielikums Nr. 1 
PIKC LMMDV Iekšējiem noteikumiem 

Nr.1-5/10-19 25.07.2019. 
1.1. informācija pirms pasākuma 

 
 

 
 
 
 

INFORMĒJAM, KA PASĀKUMA LAIKĀ TIEK VEIKTA  
FOTOGRAFĒŠANA,  FILMĒŠANA UN/VAI AUDIOIERAKSTA 

VEIKŠANA 
 

 
Informējam, ka šī pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana, filmēšana un/vai audio 
ieraksta veikšana. Fotoattēli, video un audioieraksti var tikt izvietoti LMMDV mājas lapā 
www.lmmdv.edu.lv.  
 
Pārzinis: PIKC „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 
juridiskā adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 
Datu apstrādes nolūki: informācijas atklātības nodrošināšana un sabiedrības 
informēšana. 
 

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt skolas mājas lapā 

www.lmmdv.edu.lv sadaļā „Privātuma politika”, vai klātienē PIKC “Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskola”. 

 
1.2. informācija pasākumu informatīvajos materiālos (afišas, biļetes, bukleti u.c.) 

 

Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana, filmēšana un audio ieraksta 
veikšana. Papildus informācija ir pieejama skolas mājas lapā www.lmmdv.edu.lv sadaļā 
“Privātuma politika” vai klātienē PIKC ”Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā”. 
  

vai 
 

Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana, filmēšana un audio ieraksta 
veikšana. Iegūtie dati var tikt ievietoti skolas mājas lapā www.lmmdv.edu.lv. Pārzinis un 
personas datu apstrādes nolūki: PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, 
juridiskā adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401, veic personas datu apstrādi 
informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai. Papildus informācija 

http://www.lmmdv.edu.lv/
http://www.lmmdv.edu.lv/
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skolas mājas lapā www.lmmdv.edu.lv sadaļā “Privātuma politika” vai klātienē PIKC 
“Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā”. 

 

Pielikums Nr. 2 

PIKC LMMDV Iekšējiem noteikumiem 
Nr.1-5/10-19 25.07.2019. 

Piekrišana datu publicēšanai vecāki līdz 13 gadiem 
 

Piekrišana bērna personas datu apstrādei, 
saistībā ar viņa fotografēšanu, filmēšanu  un/vai audio ieraksta veikšanu 

 
 

Informējam, ka Pārzinis personas datu apstrādei ir PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskola”, juridiskā adrese - Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401. 
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  dati@lmmdv.edu.lv 
 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” veic skolas organizēto pasākumu 
fotografēšanu, filmēšanu un/vai audio ieraksta veikšanu, saistībā ar dažādām  aktivitātēm 
un pasākumiem, kurās ir iesaistīti bērni, lai veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes 
dzīvi un vēsturi, tajā skaitā attēlu jeb fotogrāfiju formā. 
 

Fotogra fijas un/vai be rna videoatte ls, audio ieraksts, sasniegumi, rados ie darbi, va rds un  
uzva rds var tikt publice ti skolas ma jas lapa  www.lmmdv.edu.lv. 
 

Jūs varat  jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Pārzini PIKC “Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”. 
 
Esmu informēts, ka bērna personas dati  iegūti, apstrādāti un var tikt nodoti: 

                                                                                                                 Piekrītu                       Nepiekrītu 

● publice ti tī mekl a vietne     www.lmmdv.edu.lv                                                                            

  

 

Bērna vārds, uzvārds ______________________________________________________________________________ 
 

 

______________________________       ________________________________________________________________________ 
(paraksts)                                                 (likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 
 
20____. gada _____. ___________________ 

 
Apliecinu, ka man ir tiesī bas pa rsta ve t ieprieks  mine to nepilngadī go personu un 

vin a va rda  sniegt piekris anu personas datu apstra dei. 
 
  
  
 

  

http://www.lmmdv.edu.lv/
mailto:dati@lmmdv.edu.lv
http://www.lmmdv.edu.lv/
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Pielikums Nr. 3 
PIKC LMMDV Iekšējiem noteikumiem 

Nr.1-5/10-19 25.07.2019. 
Piekrišana datu publicēšanai  izglītojamie un modeļi no 13 gadiem 

 
 

Piekrišana  personas datu apstrādei, 
saistībā ar fotografēšanu, filmēšanu  un/vai audio ieraksta veikšanu 

 
 

Informe jam, ka Pa rzinis personas datu apstra dei ir  PIKC “Liepa jas Mu zikas, ma kslas un 
dizaina vidusskola”, juridiska  adrese -  Ausekl a iela 11/15, Liepa ja, LV-3401. 
Datu aizsardzī bas specia lista kontaktinforma cija: dati@lmmdv.edu.lv 
 
PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” veic skolas organizēto pasākumu 
fotografēšanu, filmēšanu un/vai audio ieraksta veikšanu, saistībā ar dažādām  aktivitātēm 
un pasākumiem, lai veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes dzīvi un vēsturi, tai skaitā 
attēlu jeb fotogrāfiju formā. 
 
Fotogra fijas un/vai videoatte li, audio ieraksti, sasniegumi, rados ie darbi, va rds un uzva rds, 
fotogra fijas, audio ieraksti un/vai videoatte li ar model u demonstre jumu var tikt publice ti 
skolas ma jas lapa  www.lmmdv.edu.lv. 
 
 Esmu informēts, ka mani personas dati  iegūti, apstrādāti un var tikt nodoti: 

                                                                                                                        Piekrītu         Nepiekrītu 

● publice ti tī mekl a vietne     www.lmmdv.edu.lv                                                         

  

 

 

Vārds, uzvārds ________________________________________________________________ 
 

 
                                     _____________________________________________          

                                              (paraksts)                           

 
 
20____. gada ____. ____________________ 
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