
Līgums Nr. _______ 

par profesionālās ievirzes izglītības apguvi  

Talsos 

___.___.______. 

Talsu novada Sporta skola , turpmāk tekstā saukta 
(izglītības iestādes nosaukums)  

Iestāde, tās vadītāja (-as) Kaspara Sakniņa 060983-12536 personā, kas darbojas uz nolikuma 
 (vārds, uzvārds ģenitīvā, personas kods)  

pamata, un  
 (audzēkņa vārds, uzvārds ģenitīvā, personas kods) 

likumiskais pārstāvis  , 
 (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)  

turpmāk tekstā saukts Vecāks, kopā šajā līgumā – Puses, noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Šis līgums nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta profesionālās ievirzes izglītības programmas 

(turpmāk tekstā- programma) 

_______________________ 
(programmas nosaukums,  programmas kods) 

apguve un sniegto pakalpojumu norēķinu kārtība. 

2. Pušu saistības 

2.1. Iestāde apņemas: 

2.1.1. nodrošināt profesionālās ievirzes programmas apguvi atbilstoši licencētajai izglītības 

programmai un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē attiecīgās programmas 

realizēšanu; 

2.1.2. nodrošināt audzēkņu apmācību profesionāli kvalificētu pedagogu vadībā, kuri ievēro LR 

normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz saviem pienākumiem un tiesībām; 

2.1.3. nodrošināt drošu un draudzīgu vidi Iestādes nodarbībās un pasākumos; atbildēt par Audzēkņa 

veselību, drošību un tiesību ievērošanu Programmas īstenošanas laikā; 

2.1.4. veicināt Audzēkņa piedalīšanos Iestādes rīkotajos pasākumos un savlaicīgi informēt Vecāku 

par plānotajiem pasākumiem Iestādē; 

2.1.5. iepazīstināt Audzēkni un Vecāku ar iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem 

aktiem, kas attiecināmi uz Programmas īstenošanu;  
2.1.6. aprēķināt līdzfinansējumu (turpmāk tekstā - mācību maksu) atbilstoši   Talsu novada domes 

lēmumiem par mācību maksu. 

2.1.7. veikt atlaižu aprēķināšanu un piemērošanu pēc 2.3.3. punktā noteikto dokumentu saņemšanas 

Talsu novada domes noteiktajā apmērā un kārtībā; 

2.1.8. līdz kārtējā mēneša 15.datumam izsniegt Vecākam rēķinu par mācību maksu; 

2.1.9. izskatīt jautājumu  par Audzēkņa atskaitīšanu no Iestādes, ja: 

2.1.9.1. audzēknis rupji vai atkārtoti pārkāpis Iestādes iekšējās kārtības noteikumus un citus 

normatīvos aktus; 

2.1.9.2. Vecāks Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, kas noteikts Talsu novada 

pašvaldības Saistošajos noteikumos „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 

pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes parogrammas” 

nav veicis vecāku līdzfinansējuma maksājumus; 

2.2. Iestādei ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no Audzēkņa Vecāka par Iestādei nodarītajiem 

materiālajiem zaudējumiem Audzēkņa vainas dēļ. 

 

2.3. Vecāks apņemas:   

2.3.1. rēķina apmaksu veikt Talsu novada domes noteiktajā apmērā un šajā līgumā noteiktajā kārtībā 

par katru mēnesi līdz kārtējā mēneša pēdējai dienai. Par līgumā noteikto maksājumu samaksas 

dienu tiek uzskatīta šo maksājumu saņemšana Iestādes norādītajā bankas kontā; 

2.3.2. akceptēt kā juridiski saistošu Iestādes izsniegto rēķinu, kurš sagatavots elektroniski un 

izsniegts bez atbildīgās personas paraksta; 

2.3.3. savlaicīgi iesniegt Iestādei iesniegumus un attiecīgos faktus apliecinošos dokumentus mācību 

maksas atbrīvojumu noteikšanai vai atlaižu aprēķināšanai atbilstoši Talsu novada domes 

lēmumiem; 

2.3.4. sekot Audzēkņa Iestādes nodarbību apmeklējumiem; 



2.3.5. sadarboties ar Iestādi un Audzēkņa pedagogiem, sniegt informāciju, kas saistīta ar Audzēkņa 

izglītošanu un audzināšanu, sekmēt audzēkņa izglītošanos un iesniegt nepieciešamās izziņas; 

2.3.6. sekot un nodrošināt savlaicīgu uzdotās vielas apgūšanu mājās; 

2.3.7. sekmēt Audzēkņa piedalīšanos Iestādes un ārpusskolas rīkotajos pasākumos, piedalīties 

vecāku sapulcēs, pēc iespējas atklātajās nodarbībās un pasākumos; 

2.3.8. Audzēkņa slimības gadījumā savlaicīgi par to ziņot Iestādei un iesniegt prombūtni 

attaisnojošus dokumentus, kas attaisno kavētās stundas; 

2.3.9. rūpēties, lai Audzēknis ievēro iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī 

sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas. Ar iekšējo kārtību reglamentējošiem 

dokumentiem Vecāks iepazīstināts parakstot līgumu; 

2.3.10. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Audzēkņa vai 

savas neatļautas rīcības rezultātā; 

2.3.11. sniegt precīzu informāciju par savu un audzēkņa dzīvesvietu un saziņas līdzekļiem, faktiskās 

un deklarētās dzīvesvietas izmaiņu gadījumā, informējot par to Iestādi pēc iespējas ātrāk; 

2.3.12. rakstiski brīdināt Iestādi par līguma izbeigšanu vienu nedēļu iepriekš, nokārtojot visas 

līgumsaistības; 

2.4. Vecākam ir tiesības:  

2.4.1. piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē; 

2.4.2. sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Audzēkņa mācību gaitu, 

sasniegumiem u.c. informāciju, kas saistīta ar sekmīgu un pilnvērtīgu izvēlētās Programmas 

apguvi un tālāko profesionālo attīstību; 

2.4.3. saņemt metodisku atbalstu no Skolas sekmīgai un pilnvērtīgai Audzēkņa izvēlētās 

Programmas apguvei 

2.4.4. izmantot citas tiesības, kuras nosaka LR normatīvie akti. 

3. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas kārtība 

3.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz brīdim, kad audzēknis tiek 

atskaitīts no Iestādes un pilnībā nokārtotas visas Līguma saistības. 

3.2. Jebkuri līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī 

līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4. Citi noteikumi 

4.1. Visus strīdus un domstarpības par šī līguma Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina sarunu ceļā. 

Gadījumā, ja Puses nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

4.2. Puses vienojas, ka Iestādei ir tiesības piedzīt parādu LR Civilprocesa likuma 250.25panta kārtībā. 

4.3. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas vai citas būtiskas 

informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi un uzņemas pilnu atbildību par šī 

pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

4.4. Šis līgums sastādīts uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam 

eksemplāram. 

5. Pušu rekvizīti un paraksti 

Talsu novada Sporta skola   
(iestādes nosaukums, iestādes juridiskā adrese)  (Vecāka vārds, uzvārds) 

Kareivju iela 12, Talsi +371 6 3291163, 

sportaskola@talsi.lv 

  

(juridiskā adrese, tālruņa un/vai faksa numurs, e-pasta adrese)  (Vecāka deklarētā adrese) 

Norēķinu rekvizīti   
 (tālrunis) 

Talsu novada Izglītības pārvalde, 90000011997        -      
 

(nosaukums, reģ. numurs)  (personas kods) 

banka: a/s SEB banka, kods: UNLALV2X   
(banka, bankas kods)  (elektroniskā pasta adrese) 

LV91UNLA0028700130053   
(konta numurs)   

  K.Sakniņš     
(paraksts)  (paraksta atšifrējums)  (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

 


