
Vecāku (aizbildņa) vārds, uzvārds: 

Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese, pasta indekss 

Kontakttālrunis 

Bērna deklarētās dzīves vietas adrese, pasta indekss 

 

 

 

Pieteikums Nr.______ 
 

Lūdzu reģistrēt manu bērnu izglītības iestādes rindā uz _______________________________ 
                                                                                                     (Vēlamais uzņemšanas laiks) 

 

 

Ziņas par izglītības iestādi: 

Nosaukums: Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” 

Programma: Pirmsskolas izglītības programma 

Mācību valoda: Latviešu 

 

 

Ziņas par bērnu: 

Vārds, uzvārds: 

Personas kods: 

 

 

 

Pieteikuma kopiju saņēmu _________________________________________________________ 
                                                                                              (vecāka (aizbildņa) paraksts, datums) 

 

 

____________________   _______________________________________________________ 
         (reģistrācijas datums, laiks)                                   (datu bāzes administratora paraksts)             (vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

Izglītības iestāde negarantē vietu pieteikumā norādītajā laikā. 

 
 

 

Fizisko personu datu aizsardzība:  

Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība, (Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, adrese: Alejas iela 2, c. Krauja, 

Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462, tālr.; 654 50176, e-pasts: rukitis@naujene.lv)   

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv  

Personas datu apstrādes nolūks: identificēt personu un reģistrēt personu izglītības iestādes rindā un Valsts Izglītības Informācijas 

Sistēmā. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: datu subjekta rakstveida iesniegts iesniegums, no likuma izrietošie pienākumi 

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. 

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā Personas datu aizsardzība vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

vietās. 

 

mailto:rukitis@naujene.lv
mailto:datuaizsardzība@dnd.lv
http://www.daugavpilsnovads.lv/


Vecāku (aizbildņa) vārds, uzvārds: 

Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese, pasta indekss 

Kontakttālrunis 

Bērna deklarētās dzīves vietas adrese, pasta indekss 

 

 

 

Pieteikums Nr.______ 
 

Lūdzu reģistrēt manu bērnu izglītības iestādes rindā uz _______________________________ 
                                                                                                     (Vēlamais uzņemšanas laiks) 

 

 

Ziņas par izglītības iestādi: 

Nosaukums: Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” 

Programma: Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

Mācību valoda: Latviešu, krievu 

 

 

Ziņas par bērnu: 

Vārds, uzvārds: 

Personas kods: 

 

 

 

Pieteikuma kopiju saņēmu _________________________________________________________ 
                                                                                              (vecāka (aizbildņa) paraksts, datums) 

 

 

____________________   _______________________________________________________ 
         (reģistrācijas datums, laiks)                                   (datu bāzes administratora paraksts)             (vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

Izglītības iestāde negarantē vietu pieteikumā norādītajā laikā. 

 
 

 

Fizisko personu datu aizsardzība:  

Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība, (Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, adrese: Alejas iela 2, c. Krauja, 

Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462, tālr.; 654 50176, e-pasts: rukitis@naujene.lv)   

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv  

Personas datu apstrādes nolūks: identificēt personu un reģistrēt personu izglītības iestādes rindā un Valsts Izglītības Informācijas 

Sistēmā. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: datu subjekta rakstveida iesniegts iesniegums, no likuma izrietošie pienākumi 

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. 

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā Personas datu aizsardzība vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

vietās. 
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