Jauniešu Saeimas nolikuma
2.pielikums

APLIECINĀJUMS NR.2
dalībai 7.Jauniešu Saeimā
Lai apstiprinātu savu dalību 7.Jauniešu Saeimā, lūdzam aizpildīt šo apliecinājumu un iesniegt Saeimā.
Apliecinājums iesniedzams personīgi Saeimā, nosūtāms pa pastu (adrese: Saeimas Sabiedrisko attiecību
birojam, Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811) vai ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi
info@jauniesusaeima.lv, vai iesniedzams, izmantojot platformu www.latvija.lv.
Ja Tu jau esi pilngadīgs, apliecinājums jāparaksta tikai Tev, bet ja vēl neesi – arī vismaz vienam no Taviem
vecākiem vai aizbildņiem.
1.

Vārds, uzvārds:

_________________________________________________________________________________________________________________
2.

Personas kods (nepieciešams caurlaides izgatavošanai):

__________________________________________________________________________________________________________________
3.

Izglītības iestādes nosaukums, ja mācies (nepieciešams personas identificēšanai):

__________________________________________________________________________________________________________________
4.

Dzīvesvietas adrese, pasta indekss un kontakttālrunis (nepieciešams personas identificēšanai, saziņai un

apliecinājuma nosūtīšanai, ja dalībnieks neierodas uz noslēguma pasākumu) :
_________________________________________________________________________________________________________________
5.
Esmu informēts, ka Jauniešu Saeimas pasākums notiek 2017.gada 21.aprīlī no plkst.9.00 līdz 17.00, un
varu šajā datumā ierasties Rīgā
jā □
nē
□
6.
Mani vecāki vai aizbildnis ir informēti par manu dalību Jauniešu Saeimā (attiecas uz jauniešiem, kas nav
pilngadīgi)
jā □
nē
□
7.

Lūdzu norādi, vai esi veģetārietis (informācija nepieciešama, lai nodrošinātu pusdienas)
jā □
nē
□

8.
Esmu informēts, ka 1. un 3. punktā minētā informācija un mans foto tiks uzglabāti vēlēšanu platformā –
Jauniešu Saeimas mājaslapā www.jauniesusaeima.lv – un būs publiski pieejami tajā
jā □
nē
□
9.
Esmu informēts, ka Jauniešu Saeimas pasākuma laikā tikšu fotografēts un filmēts un iegūtie materiāli
būs publiski pieejami
jā □
nē
□
___________________________________________________________________________
Jauniešu Saeimas deputāta paraksts un tā atšifrējums

_____________________________________________________________________________
Jauniešu Saeimas deputāta vecāka vai aizbildņa paraksts un tā atšifrējums
(nepieciešams, ja jaunietis nav pilngadīgs)

2017.gada _____. _______________________
Apliecinājumā pieprasītie Jauniešu Saeimas deputāta dati nepieciešami, lai nodrošinātu pasākuma norisi. Minētie dati tiek
glabāti pie personas datu pārziņa, kas saskaņā ar Jauniešu Saeimas nolikumu ir Latvijas Republikas Saeima, tik ilgi, cik tas
nepieciešams, lai nodrošinātu pasākuma norisi un tiktu saglabāta vēsturiskā informācija par šo pasākumu un tā dalībniekiem
Ja nepieciešams precizēt apliecinājumā norādītos datus, aicinām sazināties ar Saeimas Apmeklētāju un informācijas centru pa
tālruni 67087321 vai rakstot uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv

