
1 
 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
    

 

REĢISTRĒTS  LSPA 

ar  Nr. 43  

Datums: 05.10.2020. 
 

 

 
APSTIPRINU 

LSPA Senāta priekšsēdētājs 
______________ prof. U.Grāvītis 

2020.gada 1.oktobrī, 
protokols Nr. 2 

 

 

VALSTS  IZGLĪTĪBAS  INFORMĀCIJAS  SISTĒMAS 
AKTUALIZĀCIJAS  KĀRTĪBA  LSPA 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 
1.1. Valsts izglītības informācijas sistēmas aktualizācijas kārtība LSPA  (turpmāk – 

Kārtība) nosaka kārtību, kādā aktualizē un kontrolē LSPA aktualizēto informāciju 
Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) Izglītības iestāžu reģistrā,  
Studējošo un absolventu reģistrā, Akadēmiskā personāla reģistrā. 

1.2. Kārtība izstrādāta saskaņā ar 2019.gada 25.jūnija  Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – VIIS 

noteikumi), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Vispārīgās datu aizsardzības 

regulu un citu normatīvo aktu prasībām, “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

privātuma politiku” (2019.gada 20.jūnijā). 

1.3. Kārtības ievērošana attiecas uz visiem LSPA darbiniekiem, kuri ir saistīti ar LSPA 

darbības funkciju nodrošināšanu un saskarsmi ar LSPA personāla un studējošo 

personas datiem. 

1.4. VIIS sistēmas aktualizāciju LSPA atbildīgie darbinieki veic, ņemot vērā VIIS 

lietotāja materiālu dokumentāciju, piemēram, VIIS sistēmas lietotāju 

rokasgrāmatas.  

1.5. VIIS aktualizācijā personas datu apstrāde tiek veikta LSPA telpās Brīvības gatvē 

333, Rīgā, LV-1006. 

 

2. Personas dati un lietošanas tiesību piešķiršana 
 
2.1. LSPA nodrošina personas datu izmantošanu un aizsardzību saskaņā ar datu 

apstrādei izvirzīto mērķi LSPA darbības nodrošināšanai VIIS aktualizācijā. 
2.2. LSPA rektors izvērtē un norīko atbildīgos darbiniekus, ņemot vērā, kuriem jāveic 

darbības ar personas datiem VIIS  vietnē  un rakstveidā saņem apliecinājumu 

(parakstu) par iepazīšanos ar datu drošības nosacījumiem, t.i., ka tiem drīkst un 

var piekļūt tikai tam norīkots darbinieks, ja viņa darba pienākumi ir saistīti ar 

noteikto datu apstrādi vai izmantošanu, un ka dati izmantojami tikai darba 

uzdevumiem nepieciešamajā apjomā un veidā, neizpaužot tos citiem. 

 

 

3. VIIS sistēmas saturs, aktualizēšana un aktualizētās informācijas kontrole 
 
3.1. Izglītības iestāžu reģistrā noteikto informāciju aktualizē LSPA rektora palīgs. 
3.2. Akadēmiskā personāla reģistrā noteikto informāciju aktualizē personāla vadības 

speciālists.  
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3.3. Studējošo un absolventu reģistrā noteikto informāciju aktualizē Studiju 

departamenta atbildīgie darbinieki sadarbībā ar IT un tehniskā nodrošinājuma 

centra darbiniekiem.  

3.4. Studiju departamenta vadītājs ierosina rektoram norīkot Studiju departamenta 

atbildīgos darbiniekus darbam studējošo un absolventu reģistrā.  

3.5. LSPA Studiju departamenta atbildīgie darbinieki, pamatojoties uz personas 

iesniegtajiem dokumentiem un studējošā personas lietā esošo informāciju, 10 

darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas rašanās vai tās izmaiņām ievada un 

aktualizē sistēmā VIIS noteikumu 12.1.3., 12.1.9., 12.1.10., 12.2.1., 12.2.3., 

12.2.4., 12.2.5., 12.2.6., 12.2.7., 12.2.7.1, 12.2.8., 12.2.9., 12.3., 12.6. un 12.7. 

apakšpunktā minēto informāciju par personām, kurām piešķirts personas kods. 

3.6. LSPA Studiju  departamenta atbildīgie darbinieki, pamatojoties uz personas 

iesniegtajiem dokumentiem un studējošā personas lietā esošo informāciju, līdz 

kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim ievada un aktualizē sistēmā 2019.gada 

25.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.276 “Valsts izglītības informācijas 

sistēmas noteikumi” 12.4. un 12.5.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī veic šo 

noteikumu 39., 40. un 49.punktā minētās darbības attiecībā uz personām, kurām 

nav piešķirts personas kods. 

3.7. Studiju departamenta vadītājs kontrolē aktualizēto informāciju studējošo un 

absolventu reģistrā. 

 

4. Noslēguma jautājumi 

 

4.1. Valsts izglītības informācijas sistēmas aktualizācijas kārtības īstenošanu LSPA 

pārrauga Studiju prorektors.   

4.2. Valsts izglītības informācijas sistēmas aktualizācijas kārtība LSPA  stājas spēkā ar 

LSPA Senāta lēmumu.  
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