
IZGLĪTOŠANAS LĪGUMS  Nr. ________
                                                    (piešķir skola)

Saulkrastos, ..........................
                                 (datums)      

          

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola (VJMMS), reģ. Nr.  izglītības iestāžu reģistrā  4374902259, nodokļu 
maksātāja reģ nr.  90000068680,  juridiskā adrese  Ostas iela 15,  Zvejniekciems,  Saulkrastu novads,  LV-2161,  turpmāk 
saukta  IZGLĪTOTĀJS,  direktores  Ievas Lazdauskas personā, kura darbojas uz skolas Nolikuma pamata, no vienas 
puses,

un _______________________________________________________________________________________ 
 izglītojamā vecāku vārds, uzvārds,

___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    personas kods

_______________________________________________________________________________________
dzīvesvietas (faktiskā) adrese

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
deklarētā adrese

turpmāk saukts VECĀKI no otras puses, noslēdz šo  I z g l ī t o š a n a s  l ī g u m u  par

                        __________________________                    _________________
vārds, uzvārds  - drukātiem burtiem                                                          personas  kods

turpmāk saukts Izglītojamais, izglītošanu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības 

programmā  “___________________”,  kods 20V _______________
                                                                    (aizpilda skola)

1.  Attiecības starp  IZGLĪTOTĀJU  un  VECĀKIEM  nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas  un  mākslas  skolas  Nolikums,  Noteikumi  Nr.  16  “Par  līdzfinansējuma samaksas  kārtību  profesionālās  ievirzes 
izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
iekšējās kārtības reglaments audzēkņiem (pievienoti šim līgumam Pielikumā Nr. 1), Reglaments “Par audzēkņu zināšanu un 
prasmju vērtēsanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē” (pievienoti šim līgumam Pielikumā Nr. 2)  
un šis līgums.

2. Izglītotājs apņemas:

2.1. izglītot Izglītojamo profesionālās ievirzes valsts licencētās un akreditētās izglītības programmā atbilstoši 
apstiprinātajiem mācību priekšmetu stundu plāniem un mācību priekšmetu programmām;
2.2. nodrošināt Izglītojamo ar atbilstošas pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas skolotājiem, kuri radoši un atbildīgi 
piedalās attiecīgo  izglītības programmu īstenošanā,  audzina krietnus  un  godprātīgus cilvēkus,  pastāvīgi  pilnveido  savu 
izglītību  un  profesionālo  meistarību,  ievēro  pedagogu profesionālās ētikas normas,  Izglītojamā individuālo attīstību un 
spējas, sadarbojas ar izglītojamā vecākiem;
2.3. gadījumos, ja Vecākus neapmierina pedagoga un Izglītojamā sadarbība, risināt jautājumu par pedagogu maiņu;
2.4. nodrošināt Izglītojamā iespējas īstenot savas tiesības izglītības iestādē, izglītības un audzināšanas procesā ievērot LR 
likumdošanā paredzētās bērna tiesības;
2.5.  mērķtiecīgi  izlietot  piešķirtos valsts  un pašvaldības finanšu līdzekļus,  kā arī  Izglītojamā vecāku iemaksāto mācību 
līdzfinansējumu;
2.6. informēt Izglītojamā vecākus par jautājumiem, kas saistīti ar Izglītojamā izglītošanu un drošību;
2.7. nodrošināt informāciju, veidot izpratni par humanitārā virziena vidējās un augstākās profesionālās izglītības ieguves 
iespējām atbilstoši Izglītojamā interesēm un spējām;
2.8. mācību līdzfinansējuma izmaiņu gadījumā informēt Izglītojamā vecākus 15 darba dienu laikā;
2.9.  nodrošināt  iespēju  skolā  izveidot  Skolas  padomi  un  piedalīties  tās  darbībā atbilstoši  VJMMS  un  Skolas  padomes 
nolikumiem.

3. Izglītotāja tiesības:

3.1. Izglītojamā izcilu mācību un radošo sasniegumu gadījumā rosināt jautājumu par viņa izvirzīšanu apbalvošanai;
  3.2.  noteiktajos  termiņos  un  apjomos  saņemt  mācību  līdzfinansējumu  atbilstoši  Saulkrastu  novada  pašvaldības 

apstiprinātajiem Noteikumiem Nr. 16  “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu 
ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”.

      3.3. mācību līdzfinansējuma nesaņemšanas gadījumā:
             3.3.1. neizsniegt Izglītojāmā izglītību apliecinošus dokumentus, tajā skaitā Skolas beigšanas dokumentus līdz 
līdzfinansējuma saistību pilnīgai izpildei;
             3.3.2. nepārcelt Izglītojamo nākamajā klasē/kursā līdz tekošā mācību gada mācību līdzfinansējuma saistību pilnīgai 
izpildei;
             3.3.3. LR likumdošanā noteiktajā kārtībā risināt jautājumu par mācību līdzfinansējuma – parāda piedziņu.



3.4.  papildus,  ārpus  mācību  stundām  vai  skolas  brīvlaikos,  organizēt  nodarbības  izglītības  programmu  rezultatīvākai 
apguvei, sarīkojumus, pasākumus, iepriekš informējot par to izglītojamā vecākus. 
3.5. Izglītojamā nesekmības gadījumā nozīmēt pēceksāmenus;
3.6. atskaitīt no skolas Izglītojamo par VJMMS iekšējās kārtības noteikumu audzēkņiem neievērošanu, iepriekš informējot 
par to Izglītojamā vecākus;
3.7. pieprasīt Izglītojamā vecākiem novērst materiālos zaudējumus, kas skolai nodarīti Izglītojamā vainas dēļ.

4. Vecāki apņemas:

4.1. sadarboties ar Izglītojamā pedagogiem VJMMS, pēc pieprasījuma sniegt informāciju, kas saistīta ar bērna izglītošanu  
un audzināšanu; 
4.2. sekot bērna izglītībai, radošai darbībai un mācību sekmēm VJMMS ikdienā, kā arī ieskaitēs, skatēs un eksāmenos;
4.3. sekmēt bērna izglītošanos, radot nepieciešamos apstākļus izglītības programmu satura zināšanu un prasmju apguvei 
mājas darbu uzdevumu izpildē;
4.4. Izglītojamā mācību neapmeklēšanas vai mācību pārtraukšanas gadījumā nekavējoši par to ziņot VJMMS vadībai. Ja 
nolemts neturpināt mācības VJMMS, nekavējoši VJMMS vadībai iesniegt rakstisku iesniegumu par izglītības pārtraukšanu;
4.5.  noteiktajos termiņos un apjomos iemaksāt VJMMS kontā līdzfinansējumu atbilstoši  Saulkrastu novada pašvaldības 
apstiprinātajiem Noteikumiem Nr. 16  “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu 
ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”;
4.6.  līdzfinansējuma  iemaksas  veikt  līdz  mēnesim  (ieskaitot),  kad  VJMMS  vadībai  iesniegts  rakstisks  iesniegums  par 
izglītības pārtraukšanu un saņemts VJMMS vadības apstiprinājums par Izglītojamā atskaitīšanu no skolas;
4.7. kopdarbībā ar VJMMS uzņemties atbildību par sava bērna skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un izpildi;
4.8. atbalstīt un sekmēt Izglītojamā piedalīšanos VJMMS papildus organizētajās nodarbībās izglītības programmu sekmīgai 
un rezultatīvākai apguvei ārpus mācību stundām vai skolas brīvlaikos;
4.9. pilnībā novērst materiālos zaudējumus, kas skolai nodarīti Izglītojamā vainas dēļ;
4.10.  nodot  VJMMS  piederošās  materiālās  vērtības  (grāmatas,  darba  rīkus,  instrumentus  u.c.)  Izglītojamā  no  skolas 
atskaitīšanas gadījumā vai absolvējot skolu.

5. Vecāku tiesības:

5.1. pieprasīt Izglītotājam nodrošināt Izglītojamā izglītošanu atbilstošu pedagoģisko un profesionālo kvalifikāciju skolotāju 
vadībā;
5.2. pieprasīt Izglītotājam LR likumdošanā paredzēto Izglītojamā tiesību nodrošināšanu izglītības un audzināšanas procesā;
5.3. gadījumos, ja pedagogs nepilda šī līguma 2.2. punktā noteiktos nosacījumus, aicināt Izglītotāju nodrošināt pedagoga 
maiņu, pamatojoties uz vecāku rakstisku iesniegumu;
5.4. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar Izglītojamā izglītošanu, sekmēm, mācību un radošiem sasniegumiem;
5.5. saņemt skolas vadības informāciju par mācību līdzfinansējuma izlietošanu;
5.6. saņemt informāciju par kārtību, kādā piemērojami mācību līdzfinansējuma atvieglojumi VJMMS;
5.7. objektīvu apstākļu dēļ  (Izglītojamā ilgstošas slimības gadījumā, dzīves vietas maiņas, Izglītojamā interešu un darba 
spēju trūkuma dēļ apgūstot izvēlēto izglītības programmu), pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, lūgt atskaitīt no skolas 
Izglītojamo jebkurā mācību perioda laikā, ja ir nokārtota mācību līdzfinansējuma maksa par tekošo mēnesi.

6. Izglītošanas līgums starp izglītotāju un izglītojamā vecākiem tiek pārtraukts gadījumos, ja:
6.1. Izglītojamais atskaitīts no skolas;
6.2. Izglītojamais pabeidz izglītības programmas apguvi un saņem izglītības iestādes  beigšanas apliecību;
6.3. Izglītojamais pārtrauc izglītības programmas apguvi un saņem izziņu par noteikta mācību apjoma apguvi;
6.4. Izglītojamā vecāki vai Izglītotājs nepilda Izglītošanas līguma nosacījumus.

7. Strīdi  starp Izglītotāju un Izglītojamā vecākiem izšķirami,  pusēm vienojoties vai  Latvijas Republikas 
likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8.  Izglītošanas  līgums sastādīts  uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros,  no kuriem viens  glabājas   pie 
Izglītojamā Vecākiem, otrs - pie Izglītotāja.

                       IZGLĪTOTĀJS:     VECĀKI (vai aizbildnis):

    VJMMS direktore Ieva Lazdauska               _____________________________
                                                                                             Vārds, uzvārds – salasāmi, drukātiem burtiem      

_______________________________                                _______________________________
 paraksts                                                              paraksts


