
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs 
Jelgavas iela 26, Kuldīga, LV-3301 

Tālr. 20269433 
 e-pasts: jauniesucentrs@kuldiga.lv 

Bērna vārds, uzvārds  _____________________________________________
Personas kods  __________________________________________________

IESNIEGUMS 
Lūdzu uzņemt mani Kuldīgas novada BJC  _______________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________
  pulciņā 2022./2023.m.g. __________________________________________________________________________
Par sevi sniedzu šādas ziņas: 
Skola, klase, kurā mācos  _____________________________________________________________________________
Dzīves vietas adrese, telefons  _________________________________________________________________________
Vecāku vārds, uzvārds, telefona numurs  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Atbalstu mana bērna dalību pulciņā un atļauju mana bērna personas datu izmantošanu likumīgam mērķim, kas saistīts 
ar izglītības iestādes funkciju izpildi un funkciju izpildes organizatorisko nodrošinājumu. Piekrītu fotogrāfiju un video 
materiālu izmantošanai izglītības iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā u. c. ar iestādi saistītās 
interneta vietnēs. Apliecinu, ka esmu iepazinies un pildīšu noteikumus “Mācību procesa organizēšanas kārtība Kuldīgas nov. 
Bērnu un jauniešu centrā COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuri pieejami www.kuldigasbjc.lv/dokumentācija                                                              
_________________________________________________ 
                                              (vecāku vārds, uzvārds, paraksts) 
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  
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