SADARBĪBAS LĪGUMS
Tukums,

20__.gada ___.____________

Tukuma Sporta skola, izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 4371902207, tās direktora
Sergeja Kovaļova personā, kas darbojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk tekstā – SKOLA, no
vienas puses un
________________________________________________p.k. _________________________
(vecāka vārds, uzvārds)
dzīves vietas adrese _____________________________________________________________
turpmāk tekstā VECĀKI no otras puses, kopā sauktas – PUSES, noslēdz līgumu:
1.SKOLAS pienākumi
1.1. SKOLA izglīto _____________________________________________________________
(audzēkņa vārds, uzvārds)

(turpmāk
–
AUDZĒKNIS)
Profesionālās
ievirzes
izglītības
programmā
___________________________ saskaņā ar izstrādātajiem skolas iekšējiem mācību plāniem un
mācību programmām;
1.2. SKOLA nodrošina:
1.2.1.apliecības iegūšanu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūšanu, ja
AUDZĒKNIS nokārtojis/izpildījis attiecīgās programmas prasības;
1.2.2.atbilstošus apstākļus vispusīgai sportiskai attīstībai;
1.2.3. drošības noteikumu ievērošanu treniņu nodarbību laikā.
2.VECĀKU pienākumi
2.1. Sekot līdzi iekšējās kārtības un drošības noteikumu ievērošanai, SKOLAS nolikuma un
izvēlētās izglītības programmas apgūšanai;
2.2. Līgumā paredzētajā apmērā un kārtībā apmaksāt Līguma 4.1. punktā paredzēto VECĀKU
līdzfinansējuma maksu, kā arī pildīt citus no šī Līguma izrietošos nosacījumus;
2.3. Nodrošināt, ka AUDZĒKNIS apmeklēs SKOLAS nodarbības, pienācīgi, uzcītīgi trenēsies,
piedalīsies sacensībās, tādā apmērā un kvalitātē, kā tas noteikts treniņu plānos, kā to nosaka SKOLA,
ar mērķi sasniegt ar vien labākus sportiskos rezultātus.
2.4. Sekot un rūpēties par AUDZĒKŅA veselības stāvokli. Nekavējoties par veselības problēmām
ziņot SKOLAS trenerim vai fizioterapeitam. SKOLAS noteiktajā kārtībā un norādītajos termiņos
veikt medicīnisko apsekošanu un informēt par tās rezultātiem.
2.5. Šī līguma darbības laikā VECĀKIEM aizliegtas jebkādas citas darījuma, līgumiskās attiecības ar
trešajām personām attiecībā uz konkrēto sporta veidu, kurā trenējas AUDZĒKNIS, saistībā ar
treniņiem, piedalīšanos sacensībās.
2.5.1. AUDZĒKNIM nav tiesību pāriet uz citu Sporta skolu, citu sporta klubu, komandu u.tml.,
trenēties un startēt sacensībās, kamēr AUDZĒKNIS nav nokārtojis visas saistības ar SKOLU.
2.5.2. Pāreja uz citu Sporta skolu, citu sporta klubu, komandu u.tml. ir iespējama pēc VECĀKA
rakstiska iesnieguma.
2.6. Savlaicīgi informēt treneri, ja nav iespēja piedalīties sacensībās vai apmeklēt treniņa
nodarbību.
2.7. Aktīvi sadarboties ar SKOLAS administrāciju un treneri.
3.AUDZĒKŅApienākumi
3.1. Treniņu vai sacensību laikā ievērot Trenera norādījumus un prasības.
3.2. Ievērot sporta drošības noteikumus, higiēnas prasības, disciplīnu un sportisko režīmu. Sportiskā
režīma nosacījumus nosaka SKOLA un/vai Treneris.
3.3. Par sportiskā režīma pārkāpumu viennozīmīgi uzskatāma treniņu vai sacensību kavēšana bez
attaisnojoša iemesla, atrašanās treniņā vai sacensībās aizliegtu vielu iespaidā, necienīga izturēšanās
pret Treneri, tiesnešiem, citiem sportistiem vai jebkuru trešo personu u.tml.

3.4. AUDZĒKNIS materiāli atbild par lietošanā nodoto SKOLAS inventāru – sporta formu, u.c.
Ja tas tiek bojāts vai nozaudēts, audzēknis atmaksā SKOLAI nodarītos materiālos zaudējumus.
3.5. AUDZĒKNIM ir aizliegts lietot dopingu vai citas aizliegtas vielas.
4.Samaksas noteikumi un kārtība
4.1. VECĀKU līdzfinansējums par SKOLAS pakalpojumiem tiek noteikts saskaņā ar Tukuma
novada Domes 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr.13 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība
Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs“
4.2. VECĀKI katru mēnesi līdz 25.datumam veic vecāku līdzfinansējumu tās noteiktajos
apmēros. Samaksa veicama SKOLAS norādītajā bankas kontā vai kasē.
4.3. VECĀKI, parakstot, šo līgumu apliecina, ka ir iepazinušies ar Dalības maksas apmēriem un tās
samaksas noteikumiem.
4.4. Ja VECĀKI pārtraucot sezonas vidū līgumu ar SKOLU, tad VECĀKIEM ir jāatmaksā
SKOLAI attiecīgā sporta veida Latvijas čempionāta dalības licences maksa.
Rekvizīti mācību maksas pārskaitīšanai:
Saņēmējs: Tukuma Sporta skola
Reģistrācijas Nr.: 90001638710
SWEDBANK,
kods HABALV 22
Konta Nr.: LV15HABA0551027598866
Maksājuma mērķī lūdzam obligāti norādīt:
Mācību maksa – SPORTA VEIDS, AUDZĒKŅA VĀRDS, UZVĀRDS, TRENERA VĀRDS,
mēnesis, par kuru tiek veikta samaksa.
5. Līguma darbības termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz AUDZĒKŅA izstāšanās
brīdim.
5.2. Līgumu starp SKOLU un VECĀKIEM tiek pārtraukts gadījumos, ja:
5.2.1.Vecāks iesniedz skolā iesniegumu par atskaitīšanu;
5.2.1.audzēknis atskaitīts no skolas;
5.2.2.audzēknis pabeidz izglītības apguvi un saņem izglītības iestādes apliecību vai izziņu;
5.2.3.VECĀKI vai AUDZĒKNIS nepilda līguma nosacījumus.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1.Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos
ir parakstījuši SKOLA un VECĀKI.
6.2. Parakstot šo Līgumu, VECĀKI apliecina, ka Līguma nosacījumi ir saprotami un pieņemami
un, ka tā ir iepazīstināta ar SKOLAS Iekšējās kārtības noteikumiem.
6.3. Līgums uzrakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma eksemplārs glabājas
SKOLĀ, bet otrs – pie VĒCĀKIEM.
SKOLA:
Direktors Sergejs Kovaļovs

VECĀKS:
Vārds,Uzvārds:__________________________

Paraksts _________________________

Paraksts _______________________________
AUDZĒKNIS:
Vārds,Uzvārds:__________________________

z.v

Paraksts _______________________________

