
Līgums ____/2020
par vecāku līdzfinansējuma (mācību maksas)  samaksas kārtību
Balvu Sporta skolā

Balvi,                                                                               		 		2020.gada .......................

Balvu Sporta skola, adrese Alejas iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tās direktores Ludmilas Beļikovas personā, turpmāk līguma tekstā saukts Skola, no vienas puses un
 






-





Skolas izglītojamā _____________________________ pers.kods                                                                                                                                                                                                                                                       
                                       vārds, uzvārds                
turpmāk līguma tekstā saukts Audzēknis,







-





Vecāki/aizbildņi_______________________________ pers.kods                                   (vajadzīgo apvilkt)  vārds, uzvārds 
dzīvojoši  deklarētā_____________________________________________________________________

faktiskā ______________________________________________________________________
                                                                           adrese
turpmāk līguma tekstā saukts Audzēkņa vecāki/aizbildņi no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz līgumu par sekojošo :
1.Līguma priekšmets.
1.1.Audzēknis tiek uzņemts Skolas profesionālās ievirzes izglītības sporta 
programmā:___________________________________________(turpmāk Programma)

2.Skolas pienākumi un tiesības
2.1.Skolas pienākumi:
2.1.1.nodrošināt Programmas īstenošanu, atbilstoši apstiprinātajiem mērķiem un uzdevumiem;
2.1.2.iepazīstināt Audzēkņa vecākus/aizbildņus ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, Balvu Sporta skolas audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā grupā, pāriešanas uz citu sporta programmu un atskaitīšanu no skolas noteikumiem, Balvu novada pašvaldības 13.11.2014 saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs” , Audzēkņu vecāku/aizbildņa pienākumiem un tiesībām ;
2.1.3.informēt Audzēkņa vecākus/aizbildni par programmas saturu, nodarbības laikiem un Programmas īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem;
2.1.4.atbildēt  par Audzēkņa veselību, drošību un Audzēkņa tiesību ievērošanu, Programmas īstenošanas laikā;
2.1.5.nodrošināt un ievērot Programmas īstenošanas apstākļus, kas atbilst normatīvajos aktos vispārnoteiktajiem veselības un drošības standartiem;
2.2.Skolas tiesības:
2.2.1.Skola ir tiesīga lauzt Līgumu, ja Audzēkņa vecāki/aizbildņi nepilda 3. punktā paredzētos pienākumus;
2.2.2.ja Līgums tiek lauzts pirms tā beigu termiņa, saskaņā ar Līguma 2.2.1. punkta noteikumiem, tad Audzēkņa vecāki/ aizbildņi  nomaksā Skolai Programmas līdzfinansējuma maksu par tekošo mēnesi;
2.2.3.ja vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais, pamatojoties uz izglītības iestādes kolēģijas institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas.
2.2.4. informēt Audzēkņa vecākus/aizbildņus par personu datu apstrādi Skolas funkciju nodrošināšanai *

3.Audzēkņa vecāku vai aizbildņu  pienākumi un tiesības
3.1.Audzēkņa vecāku/aizbildņu pienākumi :
3.1.1.Iepazīties ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, Audzēkņu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību (slēdz Līgumu ar Skolas direktori,  iestāšanās un izstāšanās gadījumā raksta iesniegumu);
3.1.2.iesniegt Audzēkņa ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli ar atļauju nodarboties ar paaugstinātām fiziskām slodzēm; 
3.1.3. samaksāt Programmas līdzfinansējuma maksu pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 23.05.2019 lēmums Nr.8  53& „Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - Balvu Sporta skolā”  noteiktajiem izcenojumiem līdz rēķinā noteiktajam apmaksas datumam;
3.1.4. Mācību maksa tiek aprēķināta par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā – no 1.septembra līdz 31.maijam, ja vien Līgums netiek izbeigts pirms termiņa 
3.1.5. Mācību maksas apmērs ir EUR 2.00 mēnesī.
3.1.6. Mācību maksu maksā Izglītojamā Vecāks/aizbildnis. 
3.1.7. Mācību maksa tiek maksāta par kārtējo mēnesi līdz mēneša 25.datumam.
Par decembra mēnesi mācību maksa tiek maksāta līdz 10. decembrim.
3.1.8. Mācību maksa maksājama Balvu novada pašvaldības Reģ. Nr.90009115622 norēķinu centrā, vai ar pārskaitījumu uz Balvu novada sekojošiem norēķinu kontiem:
AS „SEB banka”, konta Nr.LV93UNLA0050014291739, 
AS „Swedbanka”, konta Nr.LV24HABA0551034380944,
AS Citadele banka konta Nr. LV05PARX0012592970001,  
ar norādi- mācību maksa, Balvu Sporta skola, sporta veids, audzēkņa vārds, uzvārds; personas kods, mēnesis, par kādu maksā. 
3.2.  Audzēkņa vecāku/aizbildņu tiesības :
3.2.1. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem/aizbildņiem;
3.2.2. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā;
3.2.3. Audzēkņa vecāki/aizbildņi ir tiesīgi lauzt šo Līgumu pirms tā beigu termiņa, ja Skola nepilda līguma 2.punktā paredzētos pienākumus;
3.2.4. ja Līgums tiek lauzts pirms tā beigu termiņa, saskaņā ar šī Līguma 3.2.1. punkta noteikumiem, tad Skola atmaksā Audzēknim uz priekšu iemaksāto Programmas līdzfinansējuma maksu.
3.2.5.  ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.
3.2.6.Vecāki vai aizbildņi piekrīt bērna fotografēšanai un fotogrāfiju izmantošanai iespiedmateriālos, interneta vietnēs www.balvi.lv, un laikrakstos sacensību pieteikumos.
3.2.7.ja Audzēkņa vecāki/aizbildņi neveic līdzfinansējuma maksājumu vairāk kā 30 dienas pēc Pašvaldības rēķinā noteiktā termiņa, Pašvaldība ir tiesīga izpaust trešajām personām informāciju par Audzēkņu vecāku/aizbildņu pieļautajiem kavējumiem ar mērķi aizsargāt iestādes intereses;
3.2.8.atlīdzināt Skolai  Audzēkņa  tīši nodarītos materiālos zaudējumus.

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;
5.2.uz nenoteiktu laiku noslēgts Līgums darbojas līdz Audzēkņa atskaitīšani no Skolas;      
5.3.Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas Skolā, otrs pie Audzēkņa vecākiem/ aizbildņiem. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks;
5.4.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);
5.5.parakstot Līgumu, vecāki/aizbildņi apliecina, ka Līguma nosacījumi vecākiem/aizbildņiem ir saprotami un pieņemami.

* Iesniegto personas datu pārzinis ir Balvu novada pašvaldība, datu apstrādes mērķis - audzēkņu lietu uzskaite skolas funkciju nodrošināšanai.

6. Pušu adreses un paraksti
Skola:
Balvu Sporta skola
Alejas iela 2, Balvi,Balvu novads, LV 4501
Tālr. 64521087
e-pasts: balvu.bjss@inbox.lv
 
            __________________ ( L.Beļikova)
Z.V.
audzēkņa vecāks / aizbildnis ( vajadzīgo apvilkt)

________________________________________
                             vārds, uzvārds 
Tālr._____________________
E-pasts_____________________@__________
_______________( __________________________)
            paraksts                      paraksta atšifrējums



