
Veidlapa apstiprināta ar Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktores 14.05.2021. rīkojumu Nr. 1-16/11 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas  

direktorei  - Aijai Silai 

No ______________________________ 

                                 (vārds, uzvārds) 

 

IESNIEGUMS. 

Lūdzu uzņemt manu meitu/ dēlu _______________________________________________________,  

                (vārds, uzvārds)                              

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas  

__________________________________________________________________________________ 

(programma un klase, kurā vēlas mācīties) 

 

ZIŅAS PAR AUDZĒKNI 

1. Audzēkņa vārds, uzvārds: _____________________________________ 

2. Personas kods: _______________ - __________, dzimšanas datums:_____._____.____________. 
*(dzimšanas datumu norāda, ja personai piešķirts vai mainīts individuālais personas kods, kas nesatur dzimšanas datus) 

3. Deklarētā adrese: 

___________________________________________________________________  LV -  _________ 

4. Faktiskā adrese (aizpilda, ja atšķiras no deklarētās):  

___________________________________________________________________  LV -  _________ 

 

5. Kādā vispārizglītojošā skolā un klasē mācīsies: ___________________________________________ 

6. Cik gadus un kur mācījies mūziku/mākslu: ______________________________________________ 

 

ZIŅAS PAR VECĀKIEM 

TĒVS: 

Vārds, Uzvārds _____________________________________________________________________ 

Dzīves vietas adrese 

__________________________________________________________________________________ 

Tālrunis ___________________________, e-pasts ________________________________________ 

MĀTE: 

Vārds, Uzvārds 

__________________________________________________________________________________ 

Dzīves vietas adrese 

__________________________________________________________________________________ 

Tālrunis ___________________________, e-pasts _________________________________________ 

 

Vecāku paraksts ________________________________ /__________________________/ 

2021. gada ____. __________________ 

 

Apliecinu, ka piekrītu personas datu apstrādei. Vecāku paraksts __________________ /__________________/ 

(paraksta atšifrējums) 

 

Iesniegto personas datu pārzinis  - Jaunpiebalgas novada dome, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV – 4125, apstrādātājs - 

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, Br. Kaudzīšu ielā 10, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV – 4125, datu apstrādes mērķis – bērna 

uzņemšana profesionālās izglītības iestādē, pamatojums – Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas “Izglītojamo uzņemšanas noteikumi”. 

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo 

aktīvo aktu prasībām, kas regulē personas datu aizsardzības jomu. Datu pārzinis iegūtos personas datus neparedz nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku 

organizāciju, personas dati var tikt nodoti pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai. 

Sūdzības par datu apstrādes pārkāpumiem jāiesniedz Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 101/13 – 11, Rīga, LV – 1011, e-pasta adrese: info 

@dvi.gov.lv 

Iesnieguma glabāšanas termiņš ir 5 gadi, pēc audzēkņa Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas absolvēšanas. 


