LĪGUMS Nr. 4-2.4/
par mācībām Saldus Mākslas skolā
Saldus, Avotu iela 12 A.

2019. gada_____________

Saldus Mākslas skola, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr. 4175902170, skolas direktores
Evikas Zabarovskas personā, kura darbojas pamatojoties uz nolikumu, turpmāk tekstā SKOLA, no
vienas puses un
Vecāki
(māte,tēvs,aizbildņi,audžuvecāki)_________________________________________________________
adrese______________________________________________________________________________,
personas kods___________________________, telefons_____________________ slēdz vienošanās
līgumu par sekojošo:
I SKOLA apņemas:
1. Nodrošināt mācību nodarbības pēc stundu saraksta atbilstoši SKOLAS un Izglītības un Zinātnes
ministrijā licencētām mācību programmām.
2. Nodrošināt audzēkņiem atbilstošu mācību procesu, ņemot vērā viņu vecumu un klasi.
3. Iespēju robežās, nodrošināt materiālo bāzi audzēkņu apmācībām.
4. Skola mācībām atvērta no 1.septembra līdz 31.maijam.
5. SKOLA organizē Mācību Zaļo praksi 4.-6.kursu audzēkņiem jūnijā 5 dienas.
6. Papildus mācību stundām un/vai skolas brīvlaikos, SKOLA organizē nodarbības izglītības
programmu rezultatīvākai apguvei, iepriekš informējot par to izglītojamā vecākus (personīgi vai
informācijas sistēmā „E-klase”).
II Vecāki apņemas:
1. Nodrošināt savlaicīgu bērna ierašanos skolā, sekot viņa mācību darba sekmīgai norisei.
2. Savstarpēji kontaktēties ar pedagogu vai skolas vadību, iepazīties ar audzēkņa sekmēm e-klasē.
3. Savlaicīgi paziņot skolas vadībai par audzēkņa mācību stundu kavējumu iemesliem vai nevēlēšanos
mācīties šajā skolā.
4. Piedalīties vecāku sapulcēs, savstarpējai komunikācijai izmantot informācijas sistēmu „E-klase”.
5. Nodrošināt audzēknim nepieciešamo materiālo bāzi darbu izpildei.
6. Līdzfinansējumu maksāt ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā kasē, pamatojoties uz Saldus novada
pašvaldības grāmatvedības izdotajiem rēķiniem.
7. Līdzfinansējumu par kārtējo mēnesi samaksāt rēķinā norādītajā termiņā.
(Maksājuma uzdevumā norādīt skolu un audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu.)
III Vecāku tiesības:
1. Pamatojoties uz Saldus novada domes lēmumiem, Saistošajiem noteikumiem, iesniedzot iesniegumu
un izziņu, bērni bāreņi, invalīdi un bērni, kuri atrodas aizbildniecībā, trūcīga ģimene,
maznodrošināta ģimene, ja iestādi apmeklē divi vai vairāki ģimenes bērni, ja iestādes audzēknis
attaisnoti nav apmeklējis nodarbības (ārsta zīme, citi attaisnojoši dokumenti) un kavējuma periods ir
ilgāks par 2 nedēļām mēnesī, bezdarbnieku ģimene (ja bezdarbnieki ir abi vecāki) var saņemt pilnīgu
vai daļēju atbrīvojumu no skolas maksas.
2. Pie skolas vadības noskaidrot visus ar mācībām vai finansēm saistītos jautājumus.
3. Informācijas gūšanai un komunikācijai ar pedagogiem izmantot „E-klase”.

IV Skolas tiesības:
1. Visi mācību procesā radītie darbi ir skolas īpašums, un skolai ir tiesības tos izlietot pēc saviem
ieskatiem un vajadzības.
2. Mācību procesā radītie darbi var tikt izlikti izstādēs publiskai apskatei skolā, izstāžu zālēs,u.c.
sabiedriskās telpās, katram darbam pievienojot autora vārdu , uzvārdu un vecumu.
3. Mācību procesa un mācību pasākumu norises var tikt filmētas un fotografētas un citādi
dokumentētas, un uzņemtais audio, video un foto materiāls var tikt publiskots Saldus Mākslas skolas
un Saldus novada pašvaldības mājas lapā un/vai sociālajos tīklos: saldus.lv, facebook.com u.c., ar
mērķi informēt sabiedrību par skolas aktivitātēm.
4. Personas dati tiek reģistrēti:
*Normatīvajos aktos noteikto SKOLAS juridisko pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī
SKOLAS likumisko interešu īstenošanai;
*SKOLAS darba procesu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas uzturēšanai elektroniskā
formā (VIIS(Valsts izglītības informācijas sistēma), informācijas sistēmā „E-klase”);
*Iestādes dibinātāja (Saldus novada pašvaldības) normatīvajos aktos noteikto funkciju un likumīgu
interešu izpildes nodrošināšanai.
5. Par nenomaksātu līdzfinansējumu vairāk kā 2 mēneši, skola var lemt par audzēkņu atskaitīšanu,
laužot līgumu. Līdzfinansējuma parāds ir jāsamaksā.
V Finansu saistības:
1. Līdzfinansējuma apjomu nosaka Saldus novada dome.
2. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi samaksājams rēķinā norādītajā termiņā. Rēķins tiek nosūtīts
elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu.
VI Līguma laušanas kārtība:
1. Līgums var tikt lauzts pēc skolas iniciatīvas, par to paziņojot vecākiem, ja audzēknis neattaisnoti
kavējis mācību stundas vairāk kā divus mēnešus un/vai nav apguvis mācību programmas prasības.
Līdzfinansējums ir jāsamaksā par visu laiku līdz līguma laušanai.
2. Līgums var tikt lauzts pēc vecāku iniciatīvas, uzrakstot iesniegumu skolas direktorei.
Līdzfinansējums ir jāsamaksā par visu laiku līdz līguma laušanai.

Pušu juridiskās adreses un paraksti:
Saldus Mākslas skola

Audzēkņa_________________________________
Vārds uzvārds

Saldū, Avotu ielā 12A.
Dzīvo____________________________________
Telefoni 63822365, 26811401;
telefons__________________________________
Direktore.:
/Evika Zabarovska/

Vecāku paraksts:___________________________
/
/

