
Pielikums Nr.2  

LELB Virsvaldes noteikumiem “Par draudzes locekļu reģistrāciju un personas datu drošību LELB”,  

apstiprināti LELB Virsvaldes sēdē Nr.4, 11.12.2019. 

 

IESNIEGUMS 

par datiem, kas tiks iekļauti draudzes locekļu reģistrā 

 

1. Personiskā informācija 

Uzvārds 

 

Vārds 

 

Dzimtais uzvārds 

 

Personas kods 
__ __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __  

Dzimšanas datums 
__ __. __ __. __ __ __ __. 

       vīr.                     siev. 

 

2. Informācija saziņai  

Faktiskās dzīvesvietas adrese 
 

_____________________________________________

_____________________________________________

___ 

novads, pilsēta, pagasts, iela, ēkas nr. vai nosaukums, 

dzīvokļa nr., pasta indekss 

 
Tālrunis 

 

E-pasts 

_________________________@__________________ 

 

3. Svētdarbība 

Kristīts (datums, draudze, mācītājs) 
 

Iesvētīts (datums, draudze, mācītājs) 

 

 

Laulāts (datums, draudze, mācītājs) 

 

 

 

4. Iestāšanās draudzē 

Iestāšanās datums 

 

__ __. __ __. __ __ __ __. 

 

No kuras draudzes pārnācis 

 

 

 

5. Bērni (nepilngadīgie) 

Uzvārds Vārds Dzimšanas datums Kristību datums 
   

__ __. __ __. __ __ __ __. 

 

__ __. __ __. __ __ __ __. 

   

__ __. __ __. __ __ __ __. 

 

__ __. __ __. __ __ __ __. 

   

__ __. __ __. __ __ __ __. 

 

__ __. __ __. __ __ __ __. 



   

__ __. __ __. __ __ __ __. 

 

__ __. __ __. __ __ __ __. 

   

__ __. __ __. __ __ __ __. 

 

__ __. __ __. __ __ __ __. 

 

6. Cita informācija (nav obligāti) 

Vajadzīgo atzīmēt 

 

 laulājies         šķīries        atraitnis        nepieciešama aprūpe 

Izglītība, specialitāte, darbavieta, amats, prasmes u. tml. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ar šo iesniegumu es apliecinu, ka esmu devis/usi piekrišanu (vajadzīgo atzīmēt),: 
 savu personas datu,  

 manā aizgādībā esošā nepilngadīgā bērna/u iekļaušanai draudzes locekļu reģistrā un piekrītu šo 

personas datu apstrādei draudzes un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vajadzībām, 
 piekrītu    nepiekrītu 

saņemt informāciju par draudzes un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbību. 

 

 

 
_________ , __ __. __ __. __ __ __ __.    ________________________________________ 

Vieta        datums       vārds, uzvārds, paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes (aizpilda draudzes lietvedis vai mācītājs) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 


