
IESNIEGUMS 
 

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktorei 

 

 
Vecāka vārds, uzvārds 

 

Adrese ____________________________________________________________________ 
 

Lūdzu  uzņemt manu dēlu/meitu Iecavas Mūzikas un mākslas skolas: 
 

 Sagatavošanas klasē mūzikā - _______________________________________ 

 (uzrakstīt kādā programmā: kokles spēle, ģitāras spēle, akordeona spēle, čella spēle,vijoles spēle,  klavierspēle, 

sitaminstrumentu spēle, kora klase) 

 1.klasē mūzikā - ______________________________________________________ 

(uzrakstīt kādā programmā: kokles spēle, ģitāras spēle, akordeona spēle, čella spēle,vijoles spēle,  klavierspēle, 

sitaminstrumentu spēle, kora klase,) 

 1.klasē dejas pamati 

 1.klasē vizuāli plastiskās mākslas programmā. 

  

 

ZIŅAS  PAR  AUDZĒKNI 
 

1. Audzēkņa vārds, uzvārds  

 
 

2. Personas kods  _  _  _  _  _  _ -  _  _  _  _  _            
 

Pirmsskolas izglītības iestāde vai skola un klase, kurā mācīsies 

2019./20.m.g.____________________________________________________________ 

 

ZIŅAS  PAR   VECĀKIEM 
 

TĒVS: 

 Vārds, uzvārds _________________________________________________________ 
 

tālrunis ____________________________ 
 

e - pasts:______________________________ 

 

MĀTE: 

 Vārds, uzvārds _________________________________________________________ 
 

tālrunis _________________________ 
 

e-pasts:__________________________ 
 

 

1. Piekrītu, ka Iecavas Mūzikas un mākslas skola ir tiesīga izmantot publicēšanai bērna 

vārdu, uzvārdu, fotogrāfijas un videoierakstus no skolas organizētajiem pasākumiem, 

kuros identificējams mans bērns, tiek izvietotas apskatīšanai skolas telpās, publicētas 

skolas un pašvaldības mājaslapās, Iecavas novada informatīvajā izdevumā un citos 

preses izdevumos. 



2. Piekrītu, ka Iecavas Mūzikas un mākslas skola ir tiesīga publiskot mana bērna vārdu, 

uzvārdu par pozitīviem sasniegumiem un rezultātiem mācību darbā, koncertos, 

konkursos, izstādēs, darbu skatēs. 

3. Piekrītu, ka mācību procesa ietvaros radītie darbi tiek izvietoti apskatīšanai skolas telpās, 

publicēti skolas un pašvaldības mājaslapās, Iecavas novada laikrakstā un citos preses 

izdevumos, var tikt pieteikti un izstādīti konkursos, izstādēs vai citos publiskos 

pasākumos, kā arī padarīti pieejami Latvijā un ārpus tās robežām, bez autoratlīdzības. 

 

JĀ  

NĒ  
(uzrakstīt ar vārdiem: jā piekrītu vai nē nepiekrītu) 
 

 

PIEKRIŠANA PERSONAS DATU NODOŠANAI 

 

1. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 Vispārīgai datu 

aizsardzības regulai piekrītu, ka Iecavas Mūzikas un mākslas skola ir tiesīga nodot mana 

dēla/meitas/aizbilstamā (vajadzīgo pasvītrot) 

 

                   (vārds, uzvārds) 

personas datus (bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, dzimšanas 

apliecības dati, vecāku vai aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa nummurs, 

elektroniskā pasta adrese) trešajai personai sekojošu funkciju un pienākumu izpildei: 

1.1. Izglītojamo uzskaitei Skolvadības informatīvajā sistēmā (VIIS). 

1.2. Pilnvarotu un kompetentu valsts un pašvaldības institūciju informēšanai. 

1.3. Izglītības portālā “e-klase” elektronisko žurnālu, skolēnu dienasgrāmatu un liecību 

sagatavošanai, nodrošinot datu apstrādi un saglabāšanu elektroniskajā formātā. 

1.4. Izglītojamo drošības pasākumu nodrošināšanai mācību procesā un ārpus tās. 

1.5. Dokumentu sakārtošanai pēc arhīva lietu nomenklatūras. 

2. Dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), lai nodrošinātu 

valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā (saskaņā ar 

17.08.2010. MK noteikumiem Nr.788). 

3. Sūdzību par personas datu aizsardzības pārkāpumiem ir tiesības iesniegt Datu valsts 

inspekcijā: adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011. 

Iesniegumam klāt pievienoju (atzīmēt):  

o Dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) 

o _______________________________________ 

 

 

 

2019.gada _____________________     __________________________________________ 

                                                                                         (vārds uzvārds, paraksts) 


