DISTANCES / LĪGUMS Nr. aizpilda skola par interešu izglītības programmas apguvi
28.08.2021.

Rīgā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Peldēšanas skola Daugava” (turpmāk tekstā - SKOLA), tās valdes
priekšsēdētājas Inas Grīnbergas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un
Jānis Bērziņš
(turpmāk tekstā – VECĀKS),
(vecāka vai aizbildņa vārds, uzvārds)

no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi – Līdzējs, abi kopā – Līdzēji, noslēdz šādu līgumu par interešu
izglītības programmas apguvi, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līgums nosaka kārtību, kādā tiek veikta
111111-11111

(turpmāk – IZGLĪTOJAMAIS)

(bērna vārds, uzvārds, personas kods)

apmācība interešu izglītības programmā “Peldētprasmju apguve un pilnveidošana” (turpmāk – Programma)
MAZAJĀ / LIELAJĀ (vajadzīgo pasvītrot) BASEINĀ.

Diena: pirmdiena
Nodarbības laiks: 9:30
1.2. IZGLĪTOJAMAIS interešu izglītības programmā ir uzņemts 2021. gada

. aizpilda skola

.

1.3. 2021./2022. mācību gadā, saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumu Covid-19 infekcijas ierobežošanai” SIA “Peldēšanas skola
Daugava” peldētapmācības nodarbības varēs apmeklēt tikai tie skolas audzēkņi,
kuriem ir:
1. Audzēkņi vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuriem ir Covid-19
vakcinācijas/pārslimošanas QR sertifikāts vai vispārizglītojošajās skolās veiktā
siekalu testa rezultāti (drukātā formā, kurus jāuzrāda vienu reizi nedēļā);
2. Audzēkņi vecumā no 7 līdz 12 gadiem vispārizglītojošajās skolās veiktā siekalu
testa rezultāti (drukātā formā, kurus jāuzrāda vienu reizi nedēļā);
3. Audzēkņiem vecumā no 5 līdz 6 gadiem, tests nav nepieciešams, bet pavadošajām
personām jābūt QR kodam (vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts vai pēdējo 48h
laikā veikts negatīvs Covid-19 tests);
4. Grupās vecumā 2 līdz 4 gadi, kur nodarbības audzēkņi apmeklē kopā ar vecākiem,
vecākiem jāuzrāda QR kods (vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts vai pēdējo 48h
laikā veikts negatīvs Covid-19 tests).
Šie noteikumi var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas Valstī, un var tikt
mainīti saskaņā ar MK noteikumu nr. 360 grozījumiem.

2. SKOLAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
2.1.

SKOLA apņemas:
2.1.1. iepazīstināt VECĀKU ar SKOLAS peldētapmācības programmu, nodrošināt tās īstenošanu atbilstoši LR
normatīvajiem aktiem;
2.1.2. nodrošināt IZGLĪTOJAMĀ apmācību profesionāli kvalificētu pedagogu vadībā;
2.1.3. nodrošināt nepieciešamās telpas un inventāru Programmas apguvei;
2.1.4. nodrošināt nodarbību norisi pēc sastādītā grafika, pieļaujot izmaiņas (paziņo iepriekš - elektroniski) no
SKOLAS neatkarīgu apstākļu dēļ;
2.1.5. nodrošināt drošu un draudzīgu vidi SKOLAS nodarbībās;
2.1.6. iepazīstināt IZGLĪTOJAMO un VECĀKU ar nodarbību vietas iekšējās kārtības noteikumiem;
2.1.7. SKOLAS personālam ar savu attieksmi un rīcību demonstrēt labu piemēru IZGLĪTOJAMAJAM, izslēdzot
no savas valodas necenzētus vārdus un izrādīt negatīvu nostāju pret alkohola, cigarešu, citu veselībai
kaitīgu atkarību veicinošu izstrādājumu vai aizliegtu preparātu lietošanu;
2.1.8. apzināties izglītības nozīmi un veicināt IZGLĪTOJAMO izglītošanos;
2.1.9. divas reizes gadā piedāvāt VECĀKIEM apmeklēt atklāto nodarbību, ja to pieļauj epidemioloģiskā
situācija Valstī;
2.1.10. līdz katra mēneša 20. datumam elektroniski nosūtīt VECĀKAM rēķinu (par nākamo mēnesi) par SKOLAS
sniedzamajiem izglītības pakalpojumiem (dalības maksu);
2.1.11. neapmeklētās nodarbības uz nākamo mēnesi netiek pārceltas vai kompensētas. Kā arī nauda par
apmaksāto mēnesi netiek atgriezta;
2.2.
SKOLAI ir tiesības izbeigt līgumu un atskaitīt IZGLĪTOJAMO no SKOLAS, ja:
2.2.1. IZGLĪTOJAMAIS rupji vai atkārtoti pārkāpis nodarbību vietas iekšējās kārtības noteikumus un citus
normatīvos aktus;
2.2.2. VECĀKS Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav veicis dalības maksas maksājumus;
1
2.3.
SKOLAI ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no IZGLĪTOJAMĀ
VECĀKA par SKOLAI nodarītajiem

materiālajiem zaudējumiem IZGLĪTOJAMĀ vainas dēļ.
3. IZGLĪTOJAMĀ un VECĀKU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1.
iestājoties SKOLĀ aizpildīt LĪGUMU un iesniegt ģimenes ārsta izziņu;
3.2.
atbilstoši SKOLAS izsniegtajam rēķinam samaksāt dalības maksu par katru mēnesi, maksājumus veicot līdz
iepriekšējā mēneša 28. datumam. Par līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu tiek uzskatīta šo
maksājumu saņemšana SKOLAS norādītajā bankas kontā;
3.3.
nodarbību un sacensību laikā pildīt SKOLAS pedagogu un personāla norādījumus;
3.4.
neveikt nekādu darbību un nesniegt nekādus paziņojumus, kas varētu kaitēt SKOLAS vai tās pārstāvju un
institūciju reputācijai;
3.5.
saudzīgi izturēties pret inventāru un telpām un atlīdzināt SKOLAI zaudējumus, kas radušies
IZGLĪTOJAMĀ vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
3.6.
VECĀKS ir atbildīgs par IZGLĪTOJAMĀ savlaicīgu ierašanos uz nodarbībām un nodarbību apmeklējumu;
3.7.
Nelietot alkoholu, aizliegtās vielas, smēķēt vai iesaistīties darbībās, kas var kaitēt SKOLAI.
3.8.
Netraucēt nodarbību procesā un ievērot nodarbību norises vietas iekšējās kārtības noteikumus.
3.9.
Sniegt precīzu informāciju par saziņas līdzekļiem izmaiņu gadījumā, informējot par to SKOLU ne vēlāk kā
3 (trīs) dienu laikā;
3.10. Rakstiski vai elektroniski uz e-pasta adresi peldesanasskola@gmail.com brīdināt SKOLU 15 (piecpadsmit)
dienas iepriekš par līguma izbeigšanu, nokārtojot visas līgumsaistības.
4.
DALĪBAS MAKSA
4.1.
SKOLAS dalības maksa mēnesī ir
40
.00 EUR, neatkarīgi no apmeklēto nodarbību skaita;
4.2.
Dalības maksu VECĀKS maksā saskaņā ar SKOLAS izrakstīto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā. Rēķins
tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto VECĀKA e-pastu;
4.3.
Dalības maksas summa var tikt mainīta, par to informējot VECĀKU vienu mēnesi iepriekš;
4.4.
IZGLĪTOJAMAIS DRĪKST APMEKLĒT NODARBĪBAS TIKAI TAD, KAD IR VEIKTA MĒNEŠA
DALĪBAS MAKSA – PRIEKŠAPMAKSĀ PAR NĀKAMO MĒNESI;
4.5.
Nemaksājot 4.1. punkta ikmēneša dalības maksu līdz noteiktajam datumam un neapmeklējot nodarbības,
SKOLA nosūta brīdināju uz VECĀKA norādīto e-pastu. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīdinājuma
nosūtīšanas brīža rēķins netiek apmaksāts, IZGLĪTOJAMAIS no SKOLAS tiek izslēgts, un SKOLAI ir
tiesības vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to VECĀKAM Līgumā norādītajā e-pastā un vieta tiek
nodota nākamajam pretendentam.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
5.1.
Līgums stājas spēkā ar distances līguma apstiprināšanas / parakstīšanas brīdi;
5.2.
Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu;
5.3.
VECĀKS un SKOLA var izmantot LR patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības
14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma slēgšanas datuma, neminot iemeslu. Skatīt noteikumos atteikuma
formu.
5.4.
Līguma darbības termiņš ir līdz 2022. gada 31. maijam. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu tikai tad, kad
ir veikti visi savstarpējie norēķini pilnā apjomā.
6. ATBILDĪBA
6.1.
Līdzēji atbild par no Līguma izrietošo saistību pienācīgu izpildi un par visiem otram Līdzējam nodarītajiem
zaudējumiem, kas izriet no šī Līguma;
6.2.
ja IZGLĪTOJAMAIS vai VECĀKS pārkāpj vai nepilda kādu no Līguma 3. punktā minētajiem
pienākumiem, tad SKOLA ir tiesīga atskaitīt IZGLĪTOJAMO no SKOLAS.
7. PAPILDUS NOTEIKUMI
7.1.
Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapas pusēm, divos eksemplāros - pa vienam katram Līdzējam; Distances
līgums tiek glabāts VECĀKU un SKOLAS elektronisko formātu failos.
7.2.
Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vai elektroniskā formātā iesniegtu
vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
7.3.
strīdus, kas radušies ar šo Līgumu, Līdzēji risina sarunu ceļā. Sarunu ceļā neatrisinātus strīdus izskata
Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā tiesā;
7.4.
ja kāds no Līdzējiem vēlas vienpusēji atkāpties no Līguma pirms tās termiņa beigām, tas rakstiskā veidā
informē otru Līdzēju ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš;
7.5.
VECĀKA paraksts / apstiprinājums uz Līguma ir apliecinājums tam, ka VECĀKS atļauj SKOLAI, saskaņā
ar tiesību aktiem, kas regulē personu datu aizsardzību, apstrādāt savus un IZGLĪTOJAMĀ personas datus,
lai SKOLA varētu nodrošināt Līguma administrēšanas procesu.

✓

Ar šo apstiprinu, ka piekrītu distances līguma nosacījumiem, un līgums abām pusēm ir juridiski saistošs.
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8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Jānis Bērziņš

SIA “Peldēšanas skola Daugava”
(iestādes nosaukums)

(vecāka vārds, uzvārds)
22222222

Kr. Barona iela 107, Rīga, LV 1012
(skolas faktiskā adrese)

(tālrunis)

Ausekļa iela 3 - 101, Rīga, LV 1010
(skolas juridiskā adrese)

janisberzins@gmail.com

Reģ. Nr. 41203067393
(reģistrācijas numurs)

(elektroniskā pasta adrese)

AS Swedbank LV97HABA0551046991570
(konta numurs)
Janis Bērziņš

Ina Grīnberga
(Valdes locekle)

(paraksts)
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(paraksta atšifrējums)

