
IZGLĪTOŠANAS LĪGUMS Nr.2019/___ 

Vecumniekos, 2019.gada ___________________ 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola, reģ.Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4574902281, nodokļu 

maksātāja reģ.Nr. 90001467737, juridiskā adrese: Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, 

Vecumnieku novadā, (turpmāk – Skola) direktores Ivetas Lavrinovičas personā, kura darbojas 

pamatojoties uz Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu, kas apstiprināts Vecumnieku 

novada Domes 2018.gada 25.aprīļa sēdē (prot. Nr.5; 11§), no vienas puses, un  

Skolas izglītības programmas ___________________________________________________ 

______________.klases audzēkņa (-nes)________________________________________________, 
/vārds, uzvārds/ 

personas kods: _______________-___________,  (turpmāk - Audzēknis) 

 

māte/tēvs/aizbildnis (-ne) 
/vajadzīgo pasvītrot/ 

 

____________________________________________________________________________, 
/ vārds, uzvārds/ 

personas kods:____________________________, 

adrese: __________________________________________________________________________, 

tālruņa Nr.:__________________________; e – pasts: ____________________________________,  

(turpmāk  - Atbildīgā persona) no otras puses, turpmāk kopā – puses, noslēdz šādu līgumu: 

1. Attiecības starp Skolu un Atbildīgo personu nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Nolikums, kas apstiprināts Vecumnieku novada Domes 

2018.gada 25.aprīļa sēdē (prot. Nr.5; 11§) (turpmāk – Skolas nolikums), Vecumnieku Mūzikas un 

mākslas skolas Reglaments "Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, 

audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu", Vecumnieku novada Domes saistošie 

noteikumi Nr.6 "Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas 

skolā", kas galīgajā redakcijā apstiprināti Vecumnieku novada Domes 29.10.2014. sēdē 

(prot.Nr.12, 5.§), Vecumnieku novada Domes apstiprinātie maksas pakalpojumu izcenojumi un 

vecāku līdzfinansējuma maksa Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā, Skolas iekšējās kārtības 

noteikumi un šis līgums. 
 

 2. Skola apņemas: 

2.1. Veikt Audzēkņa apmācību atbilstoši Latvijas Republikā apstiprinātajām profesionālās ievirzes 

izglītības programmām un Skolas izstrādātajām mācību priekšmetu programmām. 

2.2. Nodrošināt Audzēkņa izglītošanu ar atbilstošas pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas 

pedagogiem, kuri radoši un atbildīgi piedalās attiecīgu izglītības programmu īstenošanā, pastāvīgi 

pilnveido savu profesionālo meistarību, ievēro pedagogu profesionālās ētikas normas, bērnu 

tiesības, īsteno izglītības programmu sadarbībā ar Audzēkņa vecākiem/aizbildni. 

2.3. Gadījumos, ja pedagogs nepilda šī līguma 2.2.punktā noteiktās prasības, nodrošināt pedagoga 

maiņu. 

2.4. Mērķtiecīgi izlietot piešķirtos valsts finanšu līdzekļus, kā arī vecāku iemaksāto vecāku 

līdzfinansējuma daļu. Vecāku līdzfinansējuma apmēru un izlietošanas kārtību nosaka Vecumnieku 

novada Domes saistošie noteikumi Nr.6 "Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā", kas galīgajā redakcijā apstiprināti Vecumnieku novada 

Domes 29.10.2014. sēdē (prot.Nr.12, 5.§), un Vecumnieku novada Domes apstiprinātie maksas 

pakalpojumu izcenojumi un vecāku līdzfinansējuma maksa Vecumnieku Mūzikas un mākslas 

skolā. 

2.5. Regulāri informēt Atbildīgo personu par Audzēkņa sekmēm, sasniegumiem un stundu 

apmeklējumiem. 
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 3. Skolas tiesības: 

3.1. Noteiktajā termiņā un apjomā saņemt no Atbildīgās personas līdzfinansējumu saskaņā ar šā līguma 

2.4.punktā norādītajiem saistošajiem noteikumiem un lēmumiem.  

3.2. Prasīt Atbildīgajai personai atbildēt par Audzēkņa veiktajiem Skolas iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumiem un atlīdzināt Skolai tādējādi nodarītos zaudējumus. 

3.3. Vienpusēji izbeigt šo līgumu un atskaitīt Audzēkni no Skolas, ja Atbildīgā persona neievēro šā 

līguma nosacījumus vai Audzēknis ir pārkāpis Skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

3.4. Ja līdzfinansējums par Audzēkņa izglītošanu ir kavēts vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no 

maksājuma termiņa, Skola ir tiesīga atteikt Atbildīgajai personai sniegt šajā līgumā noteiktos 

pakalpojumus, kā arī rīkoties Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā  ar mērķi aizsargāt Skolas intereses. 

3.5. Ja līdzfinansējums nav veikts vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas, ar Skolas direktora rīkojumu 

atskaitīt Audzēkni no Skolas un izbeigt šo līgumu. 
 

 4. Atbildīgā persona apņemas: 

4.1. Sadarboties ar Skolu un Audzēkņa skolotājiem, sniegt informāciju, kas saistīta ar Audzēkņa 

izglītošanu, sekmēt Audzēkņa izglītošanos, radot nepieciešamos apstākļus izglītības satura 

apguvei mājās. 

4.2. Audzēkņa saslimšanas gadījumā nekavējoties informēt specialitātes pedagogu vai Skolas 

administrāciju, bet ne vēlāk kā 3.(trešajā) darba dienā pēc saslimšanas. 

4.3. Līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam veikt līdzfinansējuma iemaksu par iepriekšējo 

mēnesi. 

4.4. Audzēkņa atskaitīšanas gadījumā, veikt līdzfinansējuma samaksu par pilnu tekošo mēnesi un nodot 

Skolai Audzēkņa rīcībā esošās Skolai piederošās materiālās vērtības ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu 

laikā pēc atskaitīšanas. 

4.5. Materiāli Atbildēt par Audzēkņa veiktajiem Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem un 

Audzēkņa lietošanā nodoto Skolas inventāru, tajā skaitā mūzikas instrumentiem, bibliotēkas 

materiāliem, kā arī atlīdzināt Skolai Audzēkņa vainas dēļ nodarītos zaudējumus. 
 

 5. Atbildīgās personas tiesības: 

5.1. Regulāri saņemt no Skolas informāciju saistībā ar Audzēkņa izglītošanu, tajā skaitā par Audzēkņa 

sekmēm, sasniegumiem un stundu apmeklējumiem. 

5.2. Objektīvu apstākļu dēļ (tajā skaitā Audzēkņa ilgstošas slimības gadījumā, dzīves vietas maiņas, 

Audzēkņa interešu un darba spēju trūkuma dēļ, apgūstot izvēlēto izglītības programmu), 

pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, lūgt atskaitīt Audzēkni no Skolas jebkurā mācību perioda 

laikā, ja ir nokārtota līdzfinansējuma maksa par iepriekšējo periodu. 

5.3. Ja pedagogs nepilda šī līguma 2.2.punkta noteikumus, uz rakstisku iesnieguma pamata lūgt Skolu 

nodrošināt pedagoga maiņu, bet ne vairāk kā vienu reizi izglītības programmas apguves laikā.  
 

 6. Norēķini 

6.1. Pamatojoties uz Skolas sagatavotajiem norēķinu dokumentiem, kas Atbildīgajai personai tiek 

izsniegti ne vēlāk kā līdz katra mēneša 1. (pirmajam) datumam, mācību maksa par iepriekšējo 

mēnesi jāsamaksā līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam, ieskaitot naudu Skolas norēķinu 

kontā vai skaidrā naudā Skolas kasierei. 

Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma pārskaitīšanai: 

Saņēmējs:  Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola 

Reģ.Nr.  90001467737 

Adrese:  Rīgas iela 24C, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,  

  Vecumnieku novads, LV–3933 

Banka:  AS Swedbank 

Konta Nr.:  LV28HABA0551003996592 

6.2. Veicot maksājumu, obligāti norādīt maksājuma mērķi: Vecāku līdzfinansējums – Vecumnieku 

Mūzikas un mākslas skola, Audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, mēnesis, par kuru tiek veikta 

samaksa.  
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6.3. Ja Audzēkni atskaita no Skolas pirms mācību gada beigām, maksājums tiek veikts par pilnu tekošo 

mēnesi. 
 

 7. Līguma darbības termiņš 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

7.2. Līgums izbeidzas, ja Audzēknis pabeidz izglītības programmas apguvi un saņem apliecību par 

profesionālās ievirzes izglītību vai izziņu. 

7.3. Skolai ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu un atskaitīt Audzēkni no Skolas šajā līgumā un 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.  

7.4. Puses savstarpēji rakstiski vienojoties var izbeigt šo līgumu visā izglītības programmas apgūšanas 

laikā.  
 

 8. Strīdu izšķiršanas kārtība 

8.1.Visus strīdus, kas rodas starp Skolu un Atbildīgo personu šī līguma izpildes gaitā, puses risina 

pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams, strīdu risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.2. Jautājumus, kas starp pusēm var rasties šī līguma izpildes gaitā, bet kuri šajā līgumā nav atrunāti, 

puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. 

 

 9. Nobeiguma noteikumi 

9.1.Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos ir 

parakstījuši Skola un Atbildīgā persona. 

9.2. Parakstot šo Līgumu, Atbildīgā persona  apliecina, ka šī līguma nosacījumi tai ir saprotami un 

pieņemami un, ka tā ir iepazinusies ar Skolas Nolikumu, Skolas Reglamentu "Par audzēkņu 

zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē un 

atskaitīšanu", Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem "Par vecāku līdzfinansējuma 

samaksas kārtību Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā" un Skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

9.3. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Skolas, otrs – pie Atbildīgās 

personas. 
 

 10. Paraksti 
 

Skola: 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas  

direktore Iveta Lavrinoviča 

 

 

______________________________ 

                   /paraksts/ 

 

 

Atbildīgā persona: 

 

______________________________ 

               /vārds, uzvārds/ 

 

 

______________________________ 

                   /paraksts/ 
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PIEKRIŠANA BĒRNA (AUDZĒKŅA) DATU APSTRĀDEI SAISTĪBĀ AR VIŅA 

FOTOGRAFĒŠANU, FILMĒŠANU  UN ZĪMĒJUMU (GLEZNAS) PUBLICĒŠANU 

 

Esmu informēts (-a), ka pārzinis personas datu apstrādei ir Vecumnieku novada dome, adrese: 

Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933, savukārt personas datu 

apstrādes vieta ir Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola (turpmāk – izglītības iestāde), adrese: Rīgas 

iela 24c, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933, kontaktpersonas tālrunis: 

63976386, 63976354, e-pasts: vecumniekumms@vecumnieki.lv.  

Izglītības iestāde veic fotografēšanu un filmēšanu savās organizētajās aktivitātēs un pasākumos, 

kuros ir iesaistīti arī audzēkņi, lai attēlotu jeb fotogrāfiju formā veidotu un atspoguļotu izglītības 

iestādes dzīvi un vēsturi. Bez tam izglītības iestāde veido izstādes (ekspozīcijas) ar audzēkņu 

zīmējumiem (gleznām) un citiem mākslas darbiem, kas radīti mācību procesā.  

Publiskās tīmekļa vietnēs, informatīvajos izdevumos, izglītības iestādes un pārziņa telpās 

izvietotie zīmējumi (gleznas) un citi mākslas darbi, fotogrāfijas, videoattēli var tikt sasaistīti ar bērna 

vārdu, uzvārdu. 

Piekrītu, ka bērna veidotie zīmējumi (gleznas) un citi mākslas darbi vai fotogrāfijas, videoattēli, 

kuros redzams bērns, var tikt publicēti - atzīmējiet ar X, gadījumā, ja nepiekrītiet datus publicēt, kādā 

no norādītājām vietām - atzīmējiet ar N: 

 Izglītības iestādes mājaslapā http://www.vecumniekumms.lv/ 

 Izglītības iestādes sociālā tīkla kontā - https://www.facebook.com/VecumniekuMMS/ 

 Vietējā informatīvajā izdevumā „Vecumnieku Novada Ziņas” 

 Vecumnieku novada domes mājaslapā http://vecumnieki.lv/  

 Pašvaldības sociālā tīkla kontos - https://www.facebook.com/vecumnieki/, 

https://www.youtube.com/channel/UCyhyL4-jj8-yTYvyg5_p1Ww, 

https://www.draugiem.lv/vecumnieki/ 

 Izglītības iestādes telpās (veidotajās izstāžu vietās, pie ziņojuma dēļa u.tml.) 

 Vecumnieku novada domes telpās 

 Citos izglītības iestādes publicitātes materiālos  

 

_________________________ 
                                                                                                                                                                /paraksts/ 

Apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un viņa vārdā sniegt 

piekrišanu personas datu apstrādei.  

Papildu informācija: 
1. Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas personas datu aizsardzības speciālists, adrese: Rīgas iela 

29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933, e-pasts: datuaizsardziba@vecumnieki.lv, 

tālr. Nr.63933323. 

2. Personas datu saņēmējs – izglītības iestāde, attiecīgā pašvaldības struktūrvienība/iestāde, kam ir saistība ar 

minēto pasākumu, kur fotogrāfē un/vai filmē, kā arī jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar 

Jūsu atļauju ir izvietotas fotogrāfijas, zīmējumi (gleznas) un videoattēli. 

3. Bērna personas datus glabās līdz brīdim, kad Jūs lūgsiet dzēst bērna foto, video attēlu vai iebildīsiet bērna 

foto attēla, video attēla, zīmējama (gleznas) publicēšanai. 

4. Informējam, ka Jums ir tiesības: 

4.1. Jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Piekrišanas 

atsaukšana neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā. 

4.2. Piekļūt bērna datiem, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt bērna personas datu apstrādes 

ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. 

4.3. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 
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