Pielikums Nr.3
Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 16.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7/2016
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās”
Burtnieku novada pašvaldībai
Jāņa Vintēna iela 7
Burtnieki, Burtnieku pagasts
Burtnieku novads, LV- 4206
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds:
Personas kods: __| __|_ _| __| __|__ - __| _ |__ |_ _|_ _
Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese:
Vecāka faktiskās dzīvesvietas adrese:
Tālruņa numurs:
E-pasts: vēlos informāciju saņemt elektroniski |__| :

IESNIEGUMS
20___. gada ___. _____________
Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu (drukātiem burtiem)
___________________________________________________________________________,
personas kods _ I_ _I__ I_ _I_ _I_ _ - _ _I_ _I_ _I_ _I_ _, bērna deklarētā dzīvesvietas adrese :
______________________________________________________________________________,
pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītību (turpmāk – PII):
(prioritārā secībā, numurējot ne vairāk kā 3 vēlamās
izglītības iestādes)
|__| PII „Zīļuks” Rencēnu pagastā
|__|

PII „Sienāzītis” Burtnieku pagastā

|__|

Ēveles pamatskolas pirmsskolas grupā

|__|

PII “Namiņš” Matīšu pagastā

|__|

PII „ Burtiņš” Valmieras pagastā

Valkas iela 6, Rencēni, Rencēnu pagasts, LV- 4232
Parka iela 3, Burtnieki, Burtnieku pagasts, LV- 4206
Ēveles skola, Ēvele, Ēveles pagasts, LV- 4712
Skolas iela 11, Matīši , Matīšu pagasts, LV- 4210
Ozolu iela 2a, Valmieras pagasts, LV-4219

Īpašas atzīmes:
|__|

Vēlamais mācību gads, ar kuru uzsākt apmācību

|__|

dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni

|__|

kāds no bērniem jau apmeklē izvēlēto PII vai pamatskolas pirmsskolas grupu: bērna vārds, uzvārds
______________________________

2

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 7/2016 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās” nosacījumiem.
_________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
Reģistrētu pieteikuma kopiju saņēmu:

_________________________________

(paraksts, datums)
Esmu informēts, ka saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 7/2016 „ Par pirmsskolas
vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pie
skolām esošajās pirmsskolas grupās” noteikto:
1.

Vecākiem ir pienākums informēt Burtnieku novada pašvaldību (J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts,
Burtnieku novads) par jebkādām izmaiņām iesniegumā sākotnēji norādītajā informācijā 10 darbdienu laikā
no izmaiņu iestāšanās brīža. Pašvaldības speciālists veic attiecīgās izmaiņas Reģistrā, nemainot sākotnējo
Pieteikuma reģistrācijas numuru.
Pretējā gadījumā pastāv risks, ka vecāki nesaņems Burtnieku novada pašvaldības izziņu/vēstuli, kurā tiks sniegta
šāda informācija:
1.1. izglītības iestādes, kurā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, (turpmāk – Iestāde) nosaukums un
adrese, kurā bērnam piešķirta vieta;
1.2. termiņš, kādā vecākiem jāierodas Iestādē, lai veiktu nepieciešamos pasākumus bērna uzņemšanai Iestādē;
1.3. Iestādē iesniedzamie dokumenti.
Ja vecāki noteiktajā termiņā neierodas Iestādē, tiek pieņemts lēmums par bērna vietas uz Iestādi
anulēšanu.

2.

Tiesības tikt uzņemtam Iestādē ārpus kārtas ir normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnam, ja ir
iesniegta izziņa no vecāku darba vietas.

3.

Reģistrā bērnam var piešķirt ārpus kārtas statusu, ja bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā
dzīvesvieta ir Burtnieku novada administratīvajā teritorijā.

4.

Vecāks Iesniegumā var izdarīt atzīmi par statusa „brālis/māsa” piešķiršanu, norādot konkrētu Iestādi, kuru
apmeklē norādītā bērna brāļi/māsas. Šis statuss sniedz priekšroku tikai attiecībā uz PII, kuru apmeklē
brālis/māsa, bet nesniedz ārpus kārtas statusu attiecībā pret vietu rindā uz PII. Ja grupu komplektēšanas laikā,
kad bērnam, kuram piešķirts statuss „brālis/māsa”, jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve
Iestādē, neviens no „brāļiem/māsām” vairs nav konkrētās Iestādes audzēknis, statusu „brālis/māsa” atceļ
un nepiemēro.

5.

Vecākiem ir tiesības atsaukt iesniegumu, pašvaldībā iesniedzot iesniegumu par atsaukšanu. Pamatojoties uz
vecāku iesniegumu, bērna vieta rindā uz Iestādi tiek anulēta.

20____. gada __________________

_________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Datu pārzinis ir Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114148, juridiskā
adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, kas veic
personas datu apstrādi ar nolūku uzņemt bērnu bērnudārza rindā.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Burtnieku novada
pašvaldības tīmekļa vietnes www.burtniekunovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Noteikumi/
iepazīstoties ar Burtnieku novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Burtnieku novada
pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi” vai klātienē Burtnieku novada pašvaldības
pagastu pārvaldēs.

