LĪGUMS
Lielvārdē

2018.
Nr.___________
Lielvārdes novada sporta centrs, izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr.4371902202, tā direktora
Ainara Puķīša personā, kas darbojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk Skola, no vienas puses,
izglītojamā/-ais

(vārds, uzvārds, personas kods)

(turpmāk - Izglītojamais),
un
Izglītojamā vecāki/aizbildņi

(vārds, uzvārds, personas kods)

Deklarētā dzīves vieta
Faktiskā dzīves vieta
(turpmāk- Vecāki) no otras puses, kopā sauktas – Puses, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Izglītojamais tiek uzņemts Skolas sporta profesionālās ievirzes vai interešu izglītības
programmā:______________________________________(turpmāk- Programma).
2. Skolas pienākumi un tiesības
2.1. Skolas pienākumi:
2.1.1. nodrošināt Programmas īstenošanu, atbilstoši Skolas nolikumā un Programmā noteiktajiem mērķiem
un uzdevumiem;
2.1.2. nodrošināt Programmas īstenošanai atbilstošus apstākļus;
2.1.3. nodrošināt Izglītojamā drošību, veselību un Izglītojamā tiesību ievērošanu Programmas īstenošanas
laikā;
2.1.4. iepazīstināt Izglītojamo un Vecākus:
2.1.4.1. ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību;
2.1.4.2. Skolas nolikumā un citos iekšējos normatīvajos aktos noteiktajiem Pušu pienākumiem, tiesībām
un atbildību;
2.1.4.3. apgūstamās Programmas saturu, mācību treniņu nodarbību laikiem un Programmas īstenošanai
nepieciešamajiem līdzekļiem;
2.1.4.4. Lielvārdes novada domes 2015.gada 26.augusta lēmumu Nr.228 „Par Lielvārdes novada sporta
centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”;
2.1.4.5. ja Līgums tiek lauzts pirms tā beigu termiņa, saskaņā ar šī Līguma 3.2.1. punktā noteikto,
atmaksāt par nākamajiem mēnešiem avansā iemaksāto līdzfinansējuma maksu.
2.2. Skolas tiesības:
2.2.1. lauzt Līgumu, ja Vecāki nepilda 3.1. punktā noteiktos pienākumus;
2.2.2. ja vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav maksāts Vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējuma
maksa), atskaitīt Izglītojamo no mācību treniņu grupas, par to informējot Vecākus;
2.2.3. ja Vecāki nemaksā līdzfinansējuma maksājumu vairāk kā 30 dienas pēc Lielvārdes novada domes
izdotajos saistošajos noteikumos noteiktā termiņa, Skola ir tiesīga atteikt Izglītojamajam sniegt šajā
līgumā noteiktos pakalpojumus, kā arī rīkoties likumā paredzētajā kārtībā ar mērķi aizsargāt Skolas
intereses;
2.2.4. veikt Izglītojamā personas datu apstrādi Skolas funkciju nodrošināšanai.
3. Vecāku pienākumi un tiesības
3.1. Vecāku pienākumi:
3.1.1. iepazīties ar Skolas nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumiem un nodrošināt, lai Izglītojamais tos
ievēro un sekmīgi apgūst izvēlēto Programmu;
3.1.2. slēgt Līgumu ar Skolas direktoru un pildīt šajā līgumā noteiktos nosacījumus;
3.1.3. Izglītojamajam iestājoties un izstājoties no Skolas, savā vārdā rakstīt iesniegumu;

3.1.4. vienlaicīgi ar iesniegumu par Izglītojamā uzņemšanu iesniegt Izglītojamā ģimenes ārsta izziņu par
veselības stāvokli, kas apliecina, ka ir atļauts nodarboties ar izvēlēto sporta veidu;
3.1.5. maksāt līdzfinansējuma maksu saskaņā ar spēkā esošajiem Lielvārdes novada domes saistošajiem
noteikumiem līdz katra mēneša 25.datumam var šādos veidos:
• ar pārskaitījumu (internetbankā) uz vienu no kontiem:
Rekvizīti mācību maksas pārskaitīšanai:
Lielvārdes novada Sporta Centrs, Raiņa iela 22, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,
Reģistrācijas Nr. 90000024489
A/S Swedbanka Nr.LV19HABA0551026635681; SEB Banka LV79UNLA0050018956818; Valsts
Kase LV57TREL9800932741410; Citadele banka LV91PARX0012441465123
• Skolas kasē darba dienās 15:00-21:00 vai Lielvārdes novada pašvaldības kasē saskaņā ar darba
laiku.
Veicot maksājumu, obligāti norādāmā informācija:
Mācību maksa – Lielvārdes novada Sporta centrs, Izglītojamā Vārds, Uzvārds, personas kods, treniņu
grupa.
3.1.6. ja Līgums tiek lauzts pirms tā beigu termiņa, saskaņā ar Līguma 2.2.1. punkta noteikumiem,
samaksāt līdzfinansējuma maksu par pašreizējo mēnesi;
3.1.7. rakstveidā informēt Skolas direktoru par Līguma 6.punktā norādītā e-pasta izmaiņām, pretējā
gadījumā nosūtītais rēķins tiek uzskatīts par saņemtu;
3.1.8. aktīvi sadarboties ar Skolas vadību un pedagogiem/treneriem un Izglītojamā treniņu
neapmeklēšanas gadījumā nekavējoties par to informēt treneri;
3.1.9. atlīdzināt Skolai Izglītojamā tīši nodarītos materiālos zaudējumus;
3.1.10. regulāri sekot informācijai un Izglītojamā mācību treniņu nodarbību apmeklējumam Skolas eklasē.
3.2. Vecāku tiesības:
3.2.1. lauzt šo Līgumu pirms tā beigu termiņa, ja Skola nepilda līguma 2.1. punktā noteiktos pienākumus;
3.2.2. saņemt visa veida informāciju par Izglītojamo, kas saistīta ar mācību treniņu procesu un
Programmas apguvi;
3.2.3. saņemt rēķinu par līdzfinansējuma maksu Skolas kasē vai elektroniski, uz Līguma 6.punktā
norādīto e-pasta adresi.
4. Strīdu risināšanas kārtība
4.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu ceļā;
4.2. Ja radušos strīdus vai domstarpības 30 dienu laikā nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami
Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
5. Citi noteikumi
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 1(vienu) mācību gadu – līdz nākamā gada
31.maijam.
5.2. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas Skolā, otrs - pie Vecākiem. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5.3. Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru Pusi, tad
kreditora Puse būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora Pusi veikt debitora Puses personu datu apstrādi
(nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt,
ievadīt, glabāt, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus).
5.4. Parakstot Līgumu, Vecāki apliecina, ka Līguma nosacījumi viņiem un Izglītojamajam ir saprotami un
pieņemami, ka viņi un Izglītojamais ir iepazīstināti ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem.
5.5. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir
parakstījušas abas puses.
6. Pušu adreses un paraksti
Vecāks
Skola:
Lielvārdes novada sporta centrs
vārds, uzvārds
Tālr. +37129180320;
Tālr.___________________________
E-pasts ainars.pukitis@lielvarde.lv
E-pasts ___________________@_____________
_________________________ A.Puķītis
Paraksts

