
Vaiņodes Mūzikas skolas  

direktorei Gunitai Riežniecei 

 

 

__________________________ 
                                                                                                                                                         (vecāka vārds, uzvārds) 

 
 

IESNIEGUMS 

Lūdzu uzņemt manu 

 dēlu 

 meitu 
(vajadzīgo iezīmēt)                                                                       
________________________________________________________________________________ 
 (bērna vārds, uzvārds, vecums-pilni gadi) 

_________________ 
(tautība)                                                                                                                                               (bērna personas kods) 

_____________________________________________________________________________ 
(deklarētā un faktiskā dzīves vietas adrese) 

 

Vaiņodes Mūzikas skolas interešu izglītības programmā*: 

 MĀKSLA (sk. INESE) 

 BĒRNU VOKĀLĀ STUDIJA 

o 3.-4. g. vec. grupā 

o 5.-6. g. vec. grupā 

o 7.-10. g. vec. grupā 

 KOKLES SPĒLE 

 VOKĀLI INSTRUMENTĀLĀ GRUPA 
(vajadzīgo iezīmēt) 

 

*Izglītības programmu var mainīt un pārtraukt,  nepilngadīgā izglītojamā vecākam iesniedzot iesniegumu ar lūgumu 

izglītības iestādes direktorei. 

Ziņas par bērnu 

 

Mans bērns šobrīd apmeklē _________________________________________________________ 
                                                (vispārizglītojošās mācību iestādes nosaukums un klase vai pirmskolas izglītības iestāde) 

________________________________________________________________________________ 
(citas ārpusskolas aktivitātes-pulciņi, nodarbības utt.) 

________________________________________________________________________________ 
(noderīga informācija par veselības stāvokli) 
 

Atzīme par ģimenes stāvokli mācību maksas atvieglojumiem: 

 Daudzbērnu ģimenes statuss; 

 VMS izglītības programmās mācās vairāki _____bērni (cik?); 

 Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 

 Bērns ir invalīds; 

 Bērns ir bārenis. 
(vajadzīgo iezīmēt un pievienot izziņas vai apliecības kopiju) 
 

Ziņas par vecākiem 

Māte/aizbildnis:_______________________________________________________________ 
                                     (vārds, uzvārds) 

_____________________________________________________________________________ 
(tālruņa nr., mobilais tālrunis, e-pasta adrese)                                                                 (darbavieta un ieņemamais amats) 
 
 

Tēvs/aizbildnis:________________________________________________________________ 
                                    (vārds, uzvārds) 

_____________________________________________________________________________ 
(tālruņa nr., mobilais tālrunis, e-pasta adrese)                                                                 (darbavieta un ieņemamais amats) 

 

      -      



Pamatojoties uz 07.03. 2014. Likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likumu”  7., 8. punktu: 

 

1. Piekrītu / nepiekrītu, ka mans bērns tiek fotografēts un filmēts VMS mācību procesā vai 

sasniegumu atspoguļošanai.  (vajadzīgo pasvītrot) 

2. Piekrītu / nepiekrītu, ka mans bērns tiek fotografēts un filmēts, lai to publicētu sociālo tīklu 

Facebook Mūzikas skolas lapā,  Mūzikas skolas mājas lapā, avīzē “Vaiņodes novada 

Vēstis”, Vaiņodes novada mājas lapā, Kultūrkartes multividē. (vajadzīgo pasvītrot) 

3. Piekrītu / nepiekrītu, ka mana bērna vārds un uzvārds tiek izmantots VMS mācību procesā 

un sasniegumu atspoguļošanai. (vajadzīgo pasvītrot) 

4. Piekrītu / nepiekrītu, ka mana bērna personas dati tiek apstrādāti un izmantoti VMS 

likumisko funkciju īstenošanai, bērnu mācību sasniegumu un attīstību novērošanai, iestādes 

apmeklējuma uzskaitei un bērna prasmju attīstīšanai (e-klase). (vajadzīgo pasvītrot) 

 

  

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un apņemos: 

 

1) Ik mēnesi savlaicīgi samaksāt skolas noteikto  un Vaiņodes novada domes apstiprināto mācību 

maksu līdz tekošā mēneša 30. datumam, saskaņā ar VMS Kārtību par Mācību maksu; 

2) Sekot, lai mācību laikā mans bērns ievērotu skolas iekšējās kārtības noteikumus, kuri uzskaitīti 

klātpievienotajā līgumā Nr._______; 

3) Samaksāt mācību maksu par pilnu mācību gadu, ja mans bērns bez attaisnojoša iemesla 

pārtrauks mācības pirms mācību gada beigām un par to nebūšu laicīgi ziņojis skolas 

administrācijai (no pilnas mācību maksas izglītojamie tiek atbrīvoti tikai pēc vecāku iesnieguma 

saņemšanas par bērna atskaitīšanu no izglītojamo saraksta). 

 

 

Iesniegumam klāt pievienoju: 

 

 

 

 

20__ __.gada ____. ______________._________________________________________ 
                                                                         ( vecāka paraksts, atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegumu un tam klāt pievienotos dokumentus pieņēma : 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(Vaiņodes Mūzikas skolas direktore  Gunita Riežniece, paraksts, datums) 

 
 


