
 

 

5. pielikums 

Krimuldas novada domes  

2019. gada 28. februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 

 

 

Krimuldas novada pašvaldības 

Garlība Merķeļa pamatskolas  

direktorei Maijai Kalniņai 

  

 

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. 

 

IESNIEGUMS 

BĒRNA UZŅEMŠANAI GARLĪBA MERĶEĻA PAMATSKOLAS 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀ 

 

 

Lūdzu uzņemt  ______________________________________________________________  

 bērna vārds, uzvārds 

personas kods ______________________ , dzimšanas datums  ____________________  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei – kods 01011111 

no   . gada ____.  __________________  

 

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. 
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Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 

“Vispārīgā datu aizsardzības regula”  13. pantu, pirmskolas izglītības iestāde informē, ka: 

 Datu apstrādes mērķis  - iesnieguma izskatīšanas pamatojums –  apliecinājums par 

piekrišanu bērna uzņemšanai attiecīgā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 

 Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei. 

 Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmatoti īstenojot izglītības 

procesu atbilstoši valsts izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanai. 

 Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, saņemt 

informāciju par datu apstrādi, lūgt izdarīt tajos labojumus vai dēst datus. Jūsu dati tik 

glabāti normatīvajos aktos noteiktā periodā. 

 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 pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestāde __. 

 

 

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/ 
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