
IESNIEGUMS
Salaspils novada pašvaldības iestādes

“Salaspils Mūzikas un mākslas skola” 
direktorei Rūtai Bugavičutei

No _____________________________________________________________________________________
                                                                       vārds, uzvārds
Adrese __________________________________________________________________________________

Lūdzu uzņemt manu meitu / dēlu _____________________________________________________________
                                                                                                      vārds, uzvārds

Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils Mūzikas un mākslas skola” profesionālās ievirzes izglītības 
programmā: Vizuāli plastiskā māksla.

ZIŅAS PAR IZGLĪTOJAMO

1. Izglītojamā vārds, uzvārds_________________________________________________________________

2. Personas kods __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __  3. Mājas adrese ________________________________                     

 _______________________________________   4. Tālrunis:    ____________________________________

5. Kādā vispārizglītojošā skolā, klasē  mācīsies   _________________________________________________

6. Cik gadus un kur mācījies mākslu ___________________________________________________________

ZIŅAS PAR VECĀKIEM
MĀTE:

1. Vārds, uzvārds __________________________________________________________________________

2. E-pasts: __________________________________________________  3. Tālrunis: ___________________

TĒVS:

1. Vārds, uzvārds __________________________________________________________________________

2. E-pasts: __________________________________________________  3. Tālrunis: ___________________

Esmu informēts par personas datu apstrādi: Personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde 
“Salaspils Mūzikas un mākslas skola”, reģ. nr. 900012811993, adrese: Līvzemes iela 9, Salaspils, Salaspils novads, LV – 
2169, tālruņa nr. +371 67941605, e-pasts: muzikas.skola@salaspils.lv, turpmāk - Skola. Skolas datu aizsardzības 
speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv. Skola apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā) šajā iesniegumā un 
citos dokumentos ietvertos izglītojamā un viņa aizbildņu personas datus, lai īstenotu izglītības procesu saskaņā ar 
Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ka arī saziņas nodrošināšanai (e-pasts 
un tālrunis). Skola arī regulāri publicē informāciju par pasākumiem un aktivitātēm Skolā vai ārpus tās, kā arī informāciju 
par pasākumos iesaistītajiem izglītojamajiem. Publiskotajā informācijā var tikt iekļauts fotografēts vai filmēts materiāls, 
kurā var identificēt konkrētu izglītojamo (viņa sejas attēlu) un citus izglītojamā personas datus. Izglītojamā dati var tikt 
publicēti dažādos Skolas vai Salaspils novada domes informācijas resursos, tai skaita Interneta vietnē, preses izdevumos, 
gada grāmatās. Atsevišķos gadījumos Skola var nodot datus publiskošanai reģionālajā vai nacionālajā presē, vai citos 
informācijas resursos, it īpaši izglītojamā augstvērtīgu rezultātu un sasniegumu gadījumā. Izglītojamo fotogrāfiju un 
video materiālu apstrādes mērķis ir atspoguļot Skolas pasākuma un aktivitāšu norisi, lai informētu sabiedrību par Skolas 
darbību un nodrošinātu iespēju sekot tās aktualitātēm.
Plašāk ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta 
vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika.

20 ____. gada ____ . ____________________                                           Paraksts ______________________


