
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds _______________________________________ 

 

Bērna likumiskā pārstāvja personas kods _______________________________________ 

 

Bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvietas adrese, pasta indekss:  

___________________________________________________________________________ 

 

Kontakttālrunis: ____________________________________________________________ 

 

E-pasta adrese: _____________________________________________________________ 

 

ĶEKAVAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAI 

 

PIETEIKUMS 

 

Lūdzu reģistrēt manu bērnu uzņemšanai 1.klasē 20___. gadam Ķekavas novada pašvaldības 

izglītības iestādē (turpmāk – Iestāde) 

 

Bērna vārds, uzvārds ________________________________________________________ 

Personas kods __________________________________ 

 

Iestādes 

nosaukums 
Adrese Izglītības programma 

(atzīmēt atbilstošo) 
(Norādīt tikai 2 

Iestādes 

prioritārā 

secībā (1-2)) 
Ķekavas 

vidusskola 
 

Gaismas iela 9, 

Ķekava, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas 

novads, LV-2123 

 Pamatizglītības programma (kods 

21011111)  
 Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611)  

 

Baložu 

vidusskola 
 

Skolas iela 6, Baloži, 

Ķekavas novads,  
LV-2112 

 Pamatizglītības programma (kods 

21011111)  
 Pamatizglītības mazākumtautību 

programma 21011121  

 

Daugmales 

pamatskola 
„Skola”, Daugmale, 

Daugmales pagasts, 

Ķekavas novads, LV-

2124 

Pamatizglītības programma (kods 

21011111)  
 

Pļavniekkalna 

sākumskola 
Pļavniekkalna iela 

20, Katlakalns, 

Ķekavas pagasts,  
Ķekavas novads, LV-

2111 

 Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klasе) 

programma (kods 11011111)  
 Pamatizglītības 1.posma (1-6.klase) 

humanitārā un sociālā virziena 

programma (kods 11012111)  
 Speciālās pamatizglītības l.posma 

(1..4.k1asе) programma izglītojamiem ar 

attīstības traucējumiem (kods 11015811)  

 

 

  



Atzīmēt atbilstošo: 

 

 Bērns ir konkrētās izvēlētās Iestādes pedagoģiskā darbinieka bērns. 

 Bērns, kuram kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un 

kuram izvēlētajā Iestādē mācās brāļi vai māsas. 

 Bērns, kuram kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 

iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrim. 

 Bērns, kuram kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 Bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 Bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā, bet faktiskā dzīvesvieta ir pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un kuram Iestādē pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas (jāiesniedz 

pašvaldībā šo faktu apliecinošie dokumenti, piemēram, īres līgums). 

 Bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā un kuram Iestādē pamatizglītības 

programmā mācās brāļi vai māsas. 

 Bērns, kuram kopā ar vecākiem dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā. 

 

Svarīga informācija: 

 

 Bērni rindā uz vietu Iestādes 1.klasē tiek reģistrēti pieteikuma saņemšanas secībā 

 Vecāku pieteikumos izvēlētā izglītības programma var tikt nodrošināta tikai tādā gadījumā, ja 

attiecīgā Iestāde var nokomplektēt klasi šajā programmā 

 Gadījumā, ja pieteikto bērnu nav iespējams nodrošināt ar vietu 1.klasē pieteikumā norādītajā 

Iestādē, pašvaldība, konsultējoties ar vecākiem, koordinē vietas piešķiršanu citā pašvaldības 

Iestādē. 

 Par jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņām, t.sk. pieteikuma atsaukumu, jāziņo Ķekavas 

novada pašvaldības Izglītības daļai. 

 

INFORMĀCIJU VĒLOS SAŅEMT (atzīmēt atbilstošo):  

 pa tālruni; 

 pa pastu; 

 elektroniski. 

 

Esmu informēts un piekrītu manu fizisko personas datu apstrādei, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas prasības un dati tiks apstrādāti tādā apjomā, kāds nepieciešams iesniegumā pieprasītās 

informācijas izskatīšanai. 

 

201__. gada __. __________________                              _________________             

                                                                                                     (paraksts)  

Pārzinis – Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālr. 67935803; e-pasta adrese: novads@kekava.lv veiks 

personas datu apstrādi iesnieguma izskatīšanai, pamatojoties uz Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu. 

 

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības 

informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada 

pašvaldībā, reģ. Nr. 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 K 9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas 

novads, LV-2123. 


