
 

 

 
LŪDZU AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM 

  
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktorei Guntai Liepiņai 

………………………………………………. 
(vecāka vārds, uzvārds) 

REFLEKTANTA KODS ……….… 
(aizpilda lietvede)   

IESNIEGUMS 
   

Lūdzu uzņemt manu meitu / dēlu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas  
 
                                                                    programmā.  

                         (norādīt konkrētu instrumenta spēles vai vokālās mūzikas programmu)  
 

ZIŅAS  PAR  IZGLĪTOJAMO 
 

Vārds, uzvārds                                                                          
                                  
 

Personas kods   __ __ __ __ __ __    -    __ ___ __ __ __    Pilni gadi                  
                   

 
Kurā klasē                                     un kurā vispārizglītojošā skolā (vai b/d) mācīsies                       
  
                                                                                                                                
                      
 

Dzīvesvietas adrese                                                                 LV-            
 
 

Cik ilgi un kur mācījies mūziku                                                              

 
ZIŅAS PAR VECĀKIEM 

 

MĀTES vārds, uzvārds _________ __________________________________________________________ 
 

E-pasts_______________________________________________Tālrunis____________________________ 
 
 

TĒVA vārds, uzvārds______________________________________________________________________ 
 

E-pasts                                               Tālrunis___________________________ 
 
Pielikumā: 1) bērna dzimšanas apliecības kopija; 2) iegūtās profesionālās ievirzes izglītības (ja tāda ir) apliecinoša 
dokumenta kopija.  

□ Apstiprinu, ka esmu iepazinies/usies ar Jūrmalas Mūzikas vidusskolas noteikumiem “Izglītojamo 
uzņemšanas kārtība”. 

 
20____.gada _____.__________________    Iesniedzēja paraksts    _________________________________   

            
 LŪDZAM IEPAZĪTIES AR INFORMĀCIJU UN PARAKSTĪTIES LAPAS OTRĀ PUSĒ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI 
 

Dzirde:    _______________              Novērtējums, stājoties 2.-12. klasē: 
 

Ritms:    _______________              Specialitāte:   ______________     
          

Atmiņa:    _______________          Solfedžo:      ______________     
 
Komisijas lēmums ______                                                                 
 
Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs:                                /_______________________/ 
       



 

 

 
 
 
 
 

Nolūkā nodrošināt pretendentu personas datu aizsardzību, izglītības iestādes mājaslapā netiek publicēti 
uzņemto pretendentu vārdi un uzvārdi, bet gan uzņemšanas komisijas piešķirtie reflektantu kodi, tāpēc 
aicinām saglabāt izsniegto reflektanta kodu, lai pārbaudītu to mājaslapā, jo informācija par konkrētu 
uzņemto reflektantu netiek sniegta pa telefonu. 
 
 
 
Iesniedzot šo pieteikumu, esmu informēts/a, ka: 
1) Personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteiktā mērķa īstenošanai: nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību, 

tajā skaitā, administrēt uzņemšanas procesu, nodrošināt mācību un audzināšanas procesu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā; 
2) Personas dati - vārds, uzvārds, personas kods - uzņemšanas gadījumā nepieciešami audzēkņa reģistrēšanai Valsts izglītības informācijas 

sistēmā un skolvadības sistēmā E-klase; dzimšanas datums un vispārizglītojošās skolas klase - atbilstības novērtēšanai mācību uzsākšanai; 
vecāku (likumisko pārstāvju) kontaktinformācija - saziņai starp skolu un vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem); 

3) Šajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos vai to kopijās norādīto personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunktu un Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumiem Nr.528 “Vispārējās 
izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves 
organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”; 

4) Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Jomas iela 1/5, Jūrmala, kontaktinformācija: pasts@jurmala.lv,  
67093816. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849, papildus informācija par 
personas datu apstrādi ir atrodama www.jurmala.lv, sadaļā “Personas datu aizsardzība”.  

 
 
 

………………………………………..               …………………………………………. 
                                    (paraksts)                    (atšifrējums)   


