
Cienījamie vecāki / aizbildņi, 

 

Daugavpils pašvaldība, kurā atrodas izglītības iestāde, kurā mācās (kuru 

apmeklē) Jūsu bērns, īsteno Eiropas Savienības 2014.-2020,gada plānošanas 

perioda Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/101 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas 

pašvaldībā” , kura ietvaros Jūsu bērnam ir iespēja ņemt dalību veselības 

veicināšanas pasākumā – Bērnu zīmējumu konkursā “Es -  vesels veselā 

pilsētā”. 

Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto kārtību, 

lūdzam aizpildīt pielikumā pievienoto anketu, kurā norādāmi personas dati par 

Jūsu bērnu -  bērna vārds, uzvārds, personas kods, kā arī nepieciešams atzīmēt ar 

X, ja pasākumu apmeklējošā persona, proti Jūsu bērns, atbilst kādam no 

apgalvojumiem: 

 dalībnieks ir  bezdarbnieks 

 dalībnieks ir ar invaliditāti 

 dalībnieks ir no trūcīgas un / vai maznodrošinātas ģimenes 

 dalībnieks dzīvo lauku teritorijā ar blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz 

km2 

 dalībnieks ir bērns 

 

 Skaidrojam, ka datu, tostarp sensitīvo datu, ievākšana, apstrāde un 

uzglabāšana atbilst Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām 

prasībām, attiecīgi: 

Personas datu turētājs ir Daugavpils pašvaldība. 

Personas datu apstrādes vieta ir Daugavpils pilsētas dome, Kr. Valdemāra 

1, Daugavpils, LV-5401. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:  2016. gada 17. maija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma 

"Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. 

pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei" īstenošanas noteikumi"  66.2.apakšpunktā noteiktajam, ka 

pašvaldībām ir pienākums uzkrāt datus par  mērķa grupām (iedzīvotāji, kuri 

dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz 

kvadrātkilometru;, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, 

personas ar invaliditāti,  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni) atbilstošo 

atbalstu saņēmušo unikālo personu skaitu. 

Iespējamie personas datu saņēmēji ir Eiropas Savienības fondu 

administrējošās iestādes - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (sadarbības 

iestāde), Veselības ministrija (atbildīgā iestāde). 
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Anketās savāktie personas dati tiks izmantoti  tikai un vienīgi projekta 

iznākuma rādītāja uzskaitei, šie dati būs pieejami Daugavpils pašvaldībai un 

minētajām Eiropas Savienības fondu administrējošām iestādēm un nevar tikt 

izmantoti citiem mērķiem. 

Anketēšanu nodrošina Daugavpils pašvaldība, kura attiecīgi reģistrēta Datu 

valsts inspekcijā. 

Dalība veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos ir 

bezmaksas. Arī gadījumā, ja Jūs atsakāties sniegt personas datus par savu bērnu, 

Jūsu bērnam ir tiesības ņemt dalību šajos pasākumos, tad lūgums anketā norādīt 

bērna vārdu un uzvārdu un veikt atzīmi anketā, ka atsakāties norādīt personas 

datus vai nepiekrītat datu apstrādei. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības 

likumā noteiktajam Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt 

tajos labojumus. 

Vēršam uzmanību, ka personas datu uzskaite ir svarīga Eiropas Sociālā 

fonda ieguldījumu izvērtējumam un mērķu sasniegšanai visā Latvijā kopumā, jeb 

500 tūkstoši unikālie iedzīvotāji, kas piedalījušies veselības veicināšanas 

pasākumus un 100 tūkstoši  unikālie  iedzīvotāji, kas piedalījušies slimību 

profilakses pasākumos, līdz ar to mēs ļoti ceram, ka Jūsu dēls/meita piedalīsies 

šajos pasākumos. 

Ja Jūs piekrītat Jūsu dēla/meitas dalībai veselības veicināšanas vai slimību 

profilakses pasākumā, lūdzam aizpildīt un parakstīt šīs vēstules pielikumā esošo 

anketu, kuru Jūsu dēls/meita nogādās izglītības iestādē līdz pasākuma dienai 

(anketa jāiesniedz kopā ar konkursa darbu). Ja Jums rodas kādi jautājumi par 

projektu, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar projekta vadītāju Santu Upīti: kontakt 

– 65476065 vai e-pasts: santa.upite@daugavpils.lv 

 

Pielikumā: Anketa uz 1 lpp. 

 

Ar cieņu,  

 

Santa Upīte 

Daugavpils pilsētas domes 

Attīstības departamenta 

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101  „Veselības veicināšanas  

un slimību profilakses pasākumi  

Daugavpils pilsētas pašvaldībā”  

vadītāja 

 


