1. pielikums
Krimuldas novada domes
2019. gada 28. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Krimuldas novada domei
Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds,
personas kods______________________________________
Deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis:
__________________________________________________________________________
(atzīmē ar “x” atbilstošo):
 bērna pārstāvis
 aizbildnis*
 pilnvarotā persona*
 cits likumiskais pārstāvis*
* pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.
Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar “x” atbilstošo):
 elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:
 pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.
PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt ______________________________________________________________
bērna vārds, uzvārds,

personas kods _________________________ , dzimšanas datums ____________________
pirmsskolas izglītības programmas apguvei Krimuldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē:
Ar ciparu atzīmē
Pirmsskolas izglītības iestāde
Adrese
vēlamo izglītības
iestādi prioritārā
secībā **
PII “Krimulda” (vispārējā programma)
PII “Ezerciems” (vispārējā programma)
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas
PI grupa (vispārējā programma)

Parka iela 2, Ragana, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., LV-2144
Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pag.,
Krimuldas nov., LV-2145
Garlība Merķeļa Lēdurgas
pamatskola, “Skala”, Lēdurga, Lēdurgas
pag., Krimuldas nov., LV-4012

** Piemēram, ja vēlas prioritāri apmeklēt PII “Krimulda”, bet gadījumā, ja ir brīva vieta
PII “Ezerciems” un piekristu apmeklēt to, tad norāda ciparu “1” PII “Krimulda” un ciparu “2”
PII “Ezerciems”. Var norādīt visas trīs izglītības iestādes prioritārā secībā.
Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no _______ gada _________ mēneša.

Esmu informēts, ka:
 jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāinformē personīgi vai
elektroniski Krimuldas novada dome;
 reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Krimuldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Krimuldas novada domes
2019. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1"Pirmsskolas vecumu bērnu
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādes, kas
īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas” un apstiprinu, ka esmu iepazinies un
piekrītu šiem noteikumiem.
Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus
pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679
“Vispārīgā datu aizsardzības regula” 13. pantu, Krimuldas novada pašvaldība informē, ka:
 Datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšanas pamatojums – Saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācības un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.)), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldības vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja
noteiktajā kārtībā, ievērojos Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).
 Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
 Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmatoti pašvaldības funkciju
realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
 Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese tiks
pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā
šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie
pārstāvi), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs
ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.
 Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu
iegūšanai, pārbaudei, apstrādei.
 Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, saņemt
informāciju par datu apstrādi, lūgt izdarīt tajos labojumus vai dēst datus. Ar sīkāku savu
tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties apmeklējot tīmekļa
vietni www.krimulda.lv sadaļā “Privātuma politika” vai, vēršoties pie datu aizsardzības
speciālista, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: datuaizsardziba@krimulda.lv.
 Iesniegto personas datu pārzinis Krimuldas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Parka
iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV – 2144, tālrunis 67976868, dome@krimulda.lv,
www.krimulda.lv.
20__. gada __. ______.
Bērna pārstāvja, aizbildņa, pilnvarotās personas vai cita likumiskā pārstāvja paraksts,
atšifrējums*** __________________________________________________________
*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolas
pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/

