Pielikums
Ādažu novada pašvaldības
08.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022

Carnikavas pamatskolai
(izglītības iestādes nosaukums)

(vecāka vārds, uzvārds)

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

(faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās))

(kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs))

IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt manu
meitu/dēlu
(vārds, uzvārds)

Carnikavas pamatskolas

1. klasē uz

2022./2023. mācību gadu

(izglītības iestādes nosaukums)

pamatizglītības programmas apguvei.
Programmas kods 2101111.
Bērna personas kods

-

Bērna deklarētās
dzīvesvietas adrese
Faktiskā adrese (ja
atšķiras no deklarētās)
Apliecinu, ka (atzīmēt atbilstošo):
bērns deklarēts (kopā ar vienu no vecākiem) tajā Ādažu novada pagastā, kurā atrodas
iesniegumā norādītā izglītības iestāde
bērna deklarētā dzīvesvieta (kopā ar vienu no vecākiem) ir Ādažu novadā, brālis vai
māsa mācās iesniegumā norādītajā izglītības iestādē
bērns deklarēts (kopā ar vienu no vecākiem) ir Ādažu novadā

bērns deklarēts citā pašvaldībā, brālis vai māsa mācās iesniegumā norādītajā izglītības
iestādē
bērns deklarēts citā pašvaldībā

Piezīmes/papildus
informācija:
Parakstot šo iesniegumu, apņemos:
1) ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējos normatīvos aktus;
2) iesniegumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā informēt par to izglītības iestādi;
3) autorizēties elektroniskajā žurnālā "E-klase" un izmantot to informācijas apmaiņai ar
izglītības iestādi, mācību procesa un bērna mācību sasniegumu monitoringam;
4) savlaicīgi un pilnībā apmaksāt mana bērna apmeklēto pulciņu pakalpojumu rēķinus.
Piekrītu / Nepiekrītu (vajadzīgo pasvītrot) bērna fotogrāfiju ievietošanai izglītības
iestādes oficiālajā tīmekļvietnē un uz informācijas stendiem izglītības procesa norišu
atspoguļošanai.
Piekrītu, ka izglītības iestāde apstrādā mana bērna un Likumisko pārstāvju
personas datus tikai normatīvajos aktos noteiktajām darbībām izglītības programmas
īstenošanai.*
2022. gada ____._____________
(vecāka paraksts)
* Datu apstrādi veic ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības datu apstrādei un
aizsardzībai, tajā skaitā ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par
fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un
ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK prasības, kas noteiktas 6. panta 1. punkta a); b); c) un e)
apakšpunktā.
Datu pārzinis personas datu apstrādei ir Ādažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.
90000048472, juridiskā adrese Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Papildu
informācija par personas datu apstrādi publicēta pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv
sadaļā "Pašvaldība / Dokumenti / Privātuma politika".

