
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 
direktorei Maijai Kalniņai 

 ______________________________________  
Vecāka vārds, uzvārds 

 ______________________________________  
tālruņa numurs 

 ______________________________________  
e-pasta adrese 

I E S N I E G U M S 
par mācību uzsākšanu 1.klasē  

 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu   ________________________________________________         Jūsu vadītās skolas 
vārds, uzvārds 

1.klasē pamatizglītības programmas apguvei - kods 21011111; 

 
Par dēlu/meitu sniedzu sekojošas ziņas: 
 
Personas kods  ________________________ , Tautība  ___________________ Pilsonība  _______________________  

Valoda, kādā runā ģimenē:  ___________________  
 

Bērna deklarētā dzīvesvieta (pieraksts)  ________________________________________________________________________ 
adrese, pasta indekss 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Faktiskā dzīvesvieta  ______________________________________________________________________________________________ 
adrese, pasta indekss 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Pielikumā:  
- bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinums, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā; 
- izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai 
vai par to, ka tā tiek apmeklēta.  
Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, ir nepieciešams vecāku rakstisks apliecinājums:  

 
Es, _______________________________________________, apliecinu, ka mana bērna __________________________  
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai izglītības programma ir apgūta 
ģimenē.  
 
Piesakot bērnu izglītības iestādē, esmu iepazinies ar: 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, Nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumiem, 
licencētajām izglītības programmām, izglītības programmu akreditācijas lapām (skatīt izglītības 
iestādes mājas lapā). 
 
Iesniegto personas datu pārzinis Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, adrese: “Skola”, Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads.  Datu apstrādes mērķis: iesnieguma izskatīšana, pamatojums – izglītojamā uzņemšana izglītības iestādē. Dati 
tiks glabāti tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos, atsevišķa informācija var tikt glabāta pastāvīgi. Jums ir tiesības  
piekļūt Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas apstrādātajiem Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par datu 
apstrādi, lūgt labot vai dzēst datus, zināmos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi. Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskola ir tiesīga nepiemērot izteiktos  lūgumus, ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, 
ko veic sabiedrības interesēs vai saistībā ar pārzinim likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu. Ar sīkāku savu 
tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties skolas mājaslapā www.ledurgasskola.lv 

 
 
20____.g. „______” ___________________    Paraksts____________________________________  

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=41376&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fEducationProgramLicences%2fDefault.aspx

