
Alūksnes novada domes 24.11.2016. saistošo noteikumu Nr.23/2016 

 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas 

 un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības 

 izglītības iestādēs” 

pielikums Nr. 3 

 

UZŅEMTS _______ GRUPĀ 

          20___.gada ___.________________ 

                                                                                                     Rīkojums Nr. PIIS/3-18/21/_______ 

_______._______.20____. 

 

Vadītāja ______________ 

 
 

 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” 

vadītājai 
 

_______________________________________________ 

       (iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods) 

 

     _______________________________________________ 

                                                                                 (deklarētā dzīvesvieta) 

 

_______________________________________________ 

              (faktiskā dzīvesvieta) 

 

Tālrunis: ____________________________ 

 

E-pasts: _____________________________ 

      

 

 

IESNIEGUMS  

UZŅEMŠANAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ  

 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu        ________       

               (vārds, uzvārds) 

personas kods  ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ –׀_׀_׀_׀_׀_׀    

 

dzimšanas dati  ________.____________________._______________. 

    (datums)              (mēnesis)                         (gads) 

 

deklarētā dzīvesvieta        ____________________        

 

faktiskā dzīvesvieta          ________     

 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS”  

 

[   ]  vispārējās pirmsskolas izglītības programmā (izglītības programmas kods 0101 11 11); 

[   ] speciālās pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 

(izglītības programmas kods 0101 54 11); 



[   ]  speciālās pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 

(izglītības programmas kods 0101 55 11). 

 

Iesniegumam pievienoju: 

1. Bērna medicīnisko karti 026/u ׀_׀    

2. Dokumentu, kas apliecina “Izglītības iestādes lēmuma piešķiršanu”  ׀_׀    

3. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ׀_׀    

  
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” nolikumu, 

reģistrācijas apliecību, iekšējās kārtības noteikumiem pirmsskolas izglītības programmu un licenci. 

 

Piekrītu, ka šajā iesniegumā un pievienotajos dokumentos norādītos personas datus Alūksnes novada 

pašvaldība apstrādā kā pārzinis atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK. Esmu informēts, ka apstrādes nolūki un tiesiskais pamats ir iesnieguma izvērtēšana. 

Apliecinu, ka personu dati, ko iesniedzu Izglītības iestādei, ir iegūti likumīgi un tiem ir tiesības šos 

personas datus izpaust minētajā nolūkā, kā arī apstiprinu, ka šīs personas ir informētas par personas 

datu apstrādi un tās ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi, kā arī ir informētas par 

savām kā datu subjektu tiesībām. 

Papildus informācija par Alūksnes novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi 

atrodama www.aluksne.lv. 

 

20___. gada__________________ Iesniedzēja paraksts:    /  __/  

 

 

Atzīme par iesnieguma saņemšanu: 

  

20___. gada__________________ Saņēmēja paraksts:    /  __/

  

 

Iesnieguma reģistrācijas Nr.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aluksne.lv/

