………………………………………………..……………………………………………..
(iesnieguma autora vārds, uzvārds nominatīvā)

IESNIEGUMS
Jūrmalā

2019. gada ……………………….
Jūrmalas Mākslas skolas
direktorei Taigai Vaišļai
Lūdzu uzņemt mani, manu bērnu (vajadzīgo pasvītrot) Jūrmalas Mākslas skolas
(turpmāk – JMS) interešu izglītības nodarbībā/-ās 2019./2020.mācību gadā (atzīmēt ar X)*:
VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBNĪCA
(sk. Laima Steika) 6-7gadi
TĒLOTĀJAS MĀKSLAS STUDIJA
(sk. Antons Vaivods) 6-16gadi
KERAMIKA
(sk. Inese Āboliņa) 6-7 un 8-16 gadi
LIETIŠĶĀ DATORGRAFIKA
(sk. Lelde Braķe- Klaverī) 9-13gadi
ZĪDA APGLEZNOŠANA
(sk. Valentīna Homka) 6- 8 un 9-18gadi
TEKSTILMĀKSLAS DARBNĪCA
JAUNIEŠIEM (sk. Dace Starka) 10-15gadi
VIZUĀLĀS MĀKSLAS DARBNĪCA
JAUNIEŠIEM (sk. Mārīte Mozgire)15-19gadi
GLEZNOŠANAS STUDIJA JAUNIEŠIEM
(sk. Māra Briška) 15-19gadi
SPORTA DEJAS
(sk. Vito Feldmanis) no 6 gadiem
VOKĀLAIS ANSAMBLIS
(sk. Inta Kārkliņa) 6-7gadi

ZĪMĒŠANAS UN GLEZNOŠANAS
STUDIJA(sk. Māra Briška) 6-10gadi
GRAFIKAS DARBNĪCA
(sk. Kristīne Belte) 10-18gadi
GLEZNOŠANA UN ANIMĀCIJA
(sk. Laima Akmentiņa) 6-12gadi
PHOTOSHOP PAMATI
(sk. Dace Greiziņa) 9- 13 un 14-17gadi
PORCELĀNA APGLEZNOŠANA
(sk. Ingrīda Sproģe) 8-12 un 13-25gadi
MODES STUDIJA
(sk. Sandra Bremane) 10-15gadi
DIZAINA DARBNĪCA JAUNIEŠIEM
(sk. Zane Homka) 15-19gadi
AKADĒMISKAIS ZĪMĒJUMS
(sk. Elita Vansoviča) 15-19gadi
LATĪŅAMERIKAS DEJAS, HOREOGRĀFIJA
(sk. Žanete Feldmane) no 6 gadiem
ESTĒTISKĀS AUDZINĀŠANAS SKOLIŅA
“MANS MAZAIS” (3-4gadi)

* Ierobežotā vietu skaita dēļ iespēja ir pieteikties uz 2 interešu izglītības programmām

Ziņas par interešu izglītības nodarbību dalībnieku:
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Tālruņa numurs (skolēnam)
E-pasta adrese (skolēnam)
Dzīvesvietas adrese
Izglītības iestāde
Klase

Ziņas par interešu izglītības nodarbību dalībnieka vecākiem (tikai nepilngadīgajiem):
dalībniekam esmu:
aizbildnis(-e)
māte
tēvs
Vārds, uzvārds
Tālruņa numurs
E-pasts



Ar savu parakstu apliecinu:
Esmu iepazinies/-usies ar Jūrmalas Mākslas skolas iekšējās kārtības un darba drošības noteikumiem,
kas saistoši manam bērnam/ man.



Esmu informēts/-a, ka man rakstiski jāpaziņo JMS par mana bērna/manis vēlmi pārtraukt darbošanos
noteiktā interešu izglītības nodarbībā, atsūtot uz JMS e-pastu jmsk@edu.jurmala.lv iesniegumu.



Esmu informēts/-a, ka saziņai ar JMS jautājumos, kas saistīti ar interešu izglītības nodarbībām, tiks
izmantota skolvadības sistēma “E-klase” vai JMS e-pasts jmsk@edu.jurmala.lv



Sava bērna/ savus (vajadzīgo pasvītrot) radītos mākslas darbus izmantot JMS plakātos,
ielūgumos, JMS vajadzībām, ilustratīvos nolūkos filmēt un fotografēt, kā arī foto un video
materiālus izvietot JMS telpās, metodiskajos materiālos un sociālajos tīklos, portālos
www.jurmala.makslasskola.lv kā arī citos JMS un Jūrmalas pilsētas publicitātes materiālos
(atzīmēt ar X):
ATĻAUJU
NEATĻAUJU



Savu bērnu/ sevi (vajadzīgo pasvītrot) filmēt un fotografēt, lai fotogrāfiju un/vai filmēšanas
ierakstu izmantotu JMS vajadzībām, ilustratīvos nolūkos, kā arī foto un video materiālus izvietot JMS
telpās, metodiskajos materiālos un sociālajos tīklos, portālos www.jurmala.makslasskola.lv kā arī
citos JMS un Jūrmalas pilsētas publicitātes materiālos, ar mērķi popularizēt JMS aktivitātes, veicināt
JMS atpazīstamību un tās prestižu
(atzīmēt ar X):
ATĻAUJU
NEATĻAUJU



Esmu informēts, ka piekrišana ir brīvi atsaucama un šāds atsaukums neietekmēs fotogrāfiju un
filmēšanas ierakstu izmantošanas likumību, kas pamatojas uz sniegto piekrišanu pirms atsaukuma.
Lai atsauktu piekrišanu, nepieciešams rakstisks iesniegums atļaujas atsaukšanai.
Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai:
nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību t.sk. administrēt mācību un audzināšanas procesu
JMS, Strēlnieku prospektā 30, LV -2015, Jūrmalā.
Personu datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijasNr. 90000056357, Jūrmalas
pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843.
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv , 67093849.
Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.makslasskola.lv
Apliecinu, ka piekrītu manis norādīto personas datu apstrādei un izmantošanai VIIS (Valsts izglītības
informācijas sistēma). Par personas datu apstrādi, uzglabāšanu, kā arī neizpaušanu trešajām personām
atbildīga JMS.







……………………………..…………………………………………
(vecāku/aizbildņa vai pilngadīga dalībnieka
paraksts, atšifrējums)

