
Reģistrācijas Nr.___________ 

LĪGUMS par vecāku (aizbildņu) līdzfinansējuma maksu 

Ilūkste         20__.gada  _________________ 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas, Reģ. Nr. 90001219063 ( turpmāk tekstā – skola) direktores Ilonas 
Linartes–Ružas personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses un 
____________________________________________________________________________ 
(audzēkņa vārds, uzvārds personas kods) 

vecāki (tēvs, māte, aizbildnis) vajadzīgo pasvītrot____________________________________________________________________ 

        (vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta) 
___________________________________________________________________________________ 

(turpmāk tekstā – maksātājs) no otras puses,( abi kopā turpmāk tekstā – puses) vienojas par 
sekojošo: 

I Līguma priekšmets 

1. Skola uzņem un izglīto audzēkni profesionālās ievirzes izglītības programmā „ Vizuāli plastiskā 
māksla”, programmas apjoms 2455 mācību stundas, ilgums 6 gadi, maksātājs- veic 
līdzfinansējuma maksājumu saskaņā ar Ilūkstes novada domes saistošiem noteikumiem  „Par 
audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolā„ Nr. 6/2014 ( turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi). Līdzfinansējums 
tiek noteikts kā daļēja maksa par izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” ( turpmāk 
– Izglītības programma) apguvi, tās sekmīgai īstenošanai. Līdzfinansējuma maksu nosaka  un 
iekasē par 9 mēnešiem mācību gada laikā no 1.septembra līdz 31.maijam. 

II Pušu pienākumi 

2.1 Skola: 

2.1.1. Organizē mācību un audzināšanas procesu skolā, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes 
mākslas izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu. 

2.1.2. Sagatavo audzēkni profesionālās vidējās izglītības programmas dizainā un mākslā 
apguvei, atbilstoši izstrādātajām mācību priekšmetu programmām Izglītības programmā. 

2.1.3. Atbild par audzēkņu veselību un dzīvību mācību stundās un skolas organizētajos 
pasākumos. 

2.1.4. Stimulē, vada, un sniedz īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības Izglītības 
programmas apguvē. 

2.1.5. Skolai ir tiesības izmantot audzēkņu mācību un radošos darbus nekomerciālos nolūkos, 
izstādēs, konkursos, pasākumos, norādot darba autora vārdu, uzvārdu un vecumu. 

2.1.6. Skolai ir tiesības dokumentēt mācību procesu (audzēkņu darbu tapšanas procesu) 
rakstveida, foto, video un audio materiālos, kā arī izmantot šos materiālus mācību procesa 
raksturošanai metodiskos pasākumos un skolas reklāmas nolūkos norādot vārdu uzvārdu un 
vecumu. 

2.1.7. Skola līdz tekošā mēneša 10. datumam nosūta elektroniski uz Maksātāja norādīto 
elektronisko adresi (e- pastu) vai izsniedz audzēknim rēķinu par līdzfinansējuma maksu.  

      2.2.Maksātājs: 

2.2.1. Saskaņā ar Saistošiem noteikumiem – maksātājs iemaksā Vecāku līdzfinansējuma maksu 
Ilūkstes novada domes kasē  vai to veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz skolas norādīto 
norēķinu kontu par tekošo mēnesi  līdz 20.datumam  - EUR 15,00 mēnesī, veicot 
priekšapmaksu par pirmo mēnesi. Audzēkņiem kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, 
mācību maksa netiek pārrēķināta un atgriezta. 



 

2.2.2. Iepazīstas un ievēro Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas iekšējās kārtības noteikumus, 
Saistošos noteikumus. 

2.2.3. Nodrošina audzēkni ar mācību procesam nepieciešamajiem materiāliem. 

2.2.4. Regulāri seko audzēkņa sekmēm un skolas apmeklējumam  (pārbauda dienasgrāmatu un 
sazinās ar priekšmetu skolotāju, apmeklē vecāku sapulces, sadarbojas ar skolu un skolotājiem 
mācību un audzināšanas jautājumos. Informē skolotāju vai administrācijas pārstāvi par iepriekš 
paredzamiem mācību stundu kavējumiem pa tālruni 6 54 62145.  

     III Līguma stāšanās spēks, laušanas kārtība  

3.1. Līgums tiek slēgts uz visu mācību laiku un ir spēkā ar 20___.gada ____________. 

3.2. Līgums tiek vienpusēji lauzts, ja audzēknis tiek atskaitīts no skolas saskaņā ar saistošajos 
noteikumos minēto kartību. 

     IV Citi noteikumi 

4.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzējai pusei. Abiem līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

4.2. Šī līguma sakarā radušos strīdu gadījumā puses vadās pēc Saistošajiem noteikumiem, 
pusēm vienojoties vai saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto kartību. 

4.3. Līgumslēdzējām pusēm rakstveidā vienojoties, līgumā var tikt izdarītas izmaiņas – mācību 
maksas apmēru izmaiņas gadījumos, saskaņā ar Ilūkstes novada domes lēmumu par mācību 
maksas apstiprināšanu. 

      V Pušu rekvizīti 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola 
Reģ. Nr. 90001219063 

           Ilūkstes novada dome  
           Reģ.Nr.; 90000078782 
           Brīvības iela 7, Ilūkste, LV 5447 
           A/S SEB banka, UNLALV2X 
           Norēķinu konts    LV05 UNLA0005011130034 
            A/S SWEDBANK, HABALV2X 
            Norēķinu konts  LV53HABA0551026255702 

Informācija saņēmējam: Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, līdzfinansējuma maksa – audzēkņa 
vārds, uzvārds, personas kods, kvīts numurs. 

Pušu paraksti: 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas          Audzēkņa vecāki (aizbildnis) 

direktore Ilona Linarte-Ruža   __________________________________________ 

      dzīv._______________________________________________ 

 _______________________________t.___________________ 
 (iela, pilsēta/pagasts, novads, tālrunis)  

e-pasts_________________________________ 

 
________________________( I. Linarte-Ruža)  _____________________________________________ 
         paraksts, atšifrējums 
        

 

____________________________________________________________________________________________ 


