IZGLĪTOŠANAS LĪGUMS
Ķekavas novada Ķekavas pagastā
____________________
(datums, aizpilda sporta skola)

Nr.________

Ķekavas novada pašvaldība, tās iestādes "Ķekavas novada sporta skola", izglītības iestādes reģ. Nr. 4371902825,
adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, direktora Inta Vancāna vārdā, kurš
darbojas uz iestādes Nolikuma pamata, turpmāk saukta "IZGLĪTOTĀJS", no vienas puses un

_________________________________________________________________________________________
(viena vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods)
_________________________________________________________________________________________
(deklarētās dzīves vietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese)
turpmāk saukts "VECĀKI", no otras puses, noslēdz šo līgumu par
_________________________________________________________________________________________
(audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods)
apmācību Ķekavas novada sporta skolā _____________________________________.
(sporta veids)
__________________________________________________________________________________________
1.Attiecības starp IZGLĪTOTĀJU un VECĀKIEM nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
izglītības iestādes Nolikums.
2. IZGLĪTOTĀJS apņemas:
2.1. sniegt izglītību atbilstoši skolas izstrādātajiem mācību plāniem un mācību - treniņu programmām;
2.2. nodrošināt izglītojamo ar atbilstošas pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas pedagogiem, kuri radoši un
atbildīgi piedalās attiecīgo izglītības programmu īstenošanā, ievēro pedagogu profesionālās ētikas normas,
nodrošina izglītojamā iespējas īstenot savas tiesības izglītības iestādē, kuras noteiktas „Iekšējās kārtības
noteikumos” audzēkņiem, ievēro bērnu tiesības, īsteno mācību saturu sadarbībā ar izglītojamā vecākiem;
2.3. gadījumos, ja pedagogs nepilda šī līguma 2.2.punktā noteiktos nosacījumus, nodrošināt pedagogu maiņu;
2.4. mērķtiecīgi izlietot vecāku iemaksāto līdzfinansējumu;
2.5. regulāri informēt izglītojamā VECĀKUS par jautājumiem, kas saistīti ar bērna izglītošanu.
3.IZGLĪTOTĀJA tiesības:
3.1. iesaistīt izglītojamā VECĀKUS sadarbībā ar skolu sava bērna izglītošanā, uzņemoties atbildību par "Iekšējās
kārtības noteikumu " ievērošanu un izpildi;
3.2. saņemt vecāku līdzfinansējumu;
3.3. atskaitīt izglītojamo par "Iekšējās kārtības noteikumu" neievērošanu, iepriekš brīdinot par to izglītojamā;
VECĀKUS;
3.4. pieprasīt izglītojamā VECĀKIEM novērst materiālos zaudējumus, kas skolai nodarīti izglītojamā vainas dēļ;
3.5. Izglītošanas līguma nosacījumu nepildīšanas gadījumā, pārtraukt līguma darbību līdz saistību izpildei vai
izbeigt līguma darbību, iepriekš brīdinot par to izglītojamā VECĀKUS.
4. VECĀKI apņemas:
4.1. sadarboties ar izglītības iestādi un bērna pedagogiem, sniegt informāciju, kas saistās ar bērna izglītošanu un
audzināšanu, sekmēt bērna izglītošanos, radot nepieciešamos apstākļus izglītības satura, zināšanu un prasmju
apguvei mājas darbu un uzdevumu izpildē;
4.2. iespējami savlaicīgi informēt pedagogu par bērna neierašanos mācību –treniņu nodarbībā;
4.3. līdz kārtējā mēneša 20. datumam skolas bankas kontā iemaksāt vecāku līdzfinansējumu saskaņā ar izrakstīto
rēķinu;
4.4. kopsadarbībā ar skolu uzņemties atbildību par skolas "Iekšējās kārtības noteikumu" ievērošanu un izpildi;
4.5. kompensēt materiālos zaudējumus par tīšu skolas inventāra bojāšanu;
4.6. pārtraucot izglītošanos:
4.6.1.uzrakstīt iesniegumu par atskaitīšanos un to iesniegt mācību treniņu grupas trenerim vai iesniegt sporta skolā,
vai atsūtīt uz elektronisko pasta adresi sportaskola@kekava.lv;
4.6.2.nodot skolai visas bērna rīcībā esošās skolai piederošās materiālās vērtības;
4.6.3.nokārtot visas finansiālās saistības par vecāku līdzfinansējumu, ieskaitot mēnesi, kurā tiek pārtrauktas
mācības;
4.7. nekavējoties sniegt informāciju par izmaiņām audzēkņu datos ( uzvārds, deklarētā dzīvesvietas adrese, u.c.).
5.VECĀKU tiesības:
5.1. pieprasīt IZGLĪTOTĀJAM bērna izglītošanu, piesaistot atbilstošas pedagoģiskās un profesionālās
kvalifikācijas skolotājus, kuri radoši un atbildīgi piedalās attiecīgo izglītības programmu īstenošanā, ievēro

pedagogu profesionālās ētikas normas, nodrošina bērnu iespējas īstenot savas tiesības izglītības iestādē, kas
noteiktas „Iekšējās kārtības noteikumos”;
5.2. gadījumos, ja pedagogs nepilda šī līguma 2.2.punktā noteiktos nosacījumus, lūgt IZGLĪTOTĀJU nodrošināt
pedagogu maiņu, pamatojoties uz VECĀKU rakstisku iesniegumu;
5.3. regulāri no IZGLĪTOTĀJA saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērna izglītošanu;
5.4. iepazīties ar bērna izglītošanu saistītajiem IZGLĪTOTĀJA iekšējiem normatīvajiem aktiem;
5.5. piedalīties Skola padomes darbībā atbilstoši Skolas padomes reglamentam.
6.VECĀKU līdzfinansējums:
6.1. Vecāku līdzfinansējuma apjoms un maksāšanas kārtība tiek noteikta saskaņā ar Ķekavas novada domes
izdotajiem tiesību aktiem un līdzfinansējuma apmērs mācību gada laikā var tikt mainīts, pamatojoties uz izmaiņām
normatīvajos aktos.
7. Domstarpības, kas radušās šī līguma darbības laikā, puses novērš savstarpēju sarunu ceļā vai saskaņā ar spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem.
8.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā visā izglītošanās periodā. Līguma nosacījumu izmaiņu
gadījumā ne vēlāk kā mēnesi iepriekš tiek slēgta papildu vienošanās.
9.Izglītošanās līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie izglītojamā VECĀKIEM, otrs pie
IZGLĪTOTĀJA.

IZGLĪTOTĀJS
Direktors Ints Vancāns __________________________

VECĀKS
___________________________________
(paraksts, atšifrējums)

Bankas rekvizīti:
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
NMR kods 90000048491
SEB Dienvidu filiāle Konta Nr. LV24UNLA0055002165192
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Pakalpojuma saņemšanas vieta: Ķekavas novada sporta skola, Nākotnes iela 1a, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Maksājuma uzdevumā norādīt: Ķekavas sporta skola, audzēkņa vārdu, uzvārdu, sporta
veidu un rēķina numuru.

