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LĪGUMS 
par apmācības pakalpojuma sniegšanu 

 
Jelgavā 

2023. gada ____________________   
 

  
  
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde 
"Jelgavas Mākslas skola" reģistrācijas Nr.90000074738, juridiskā adrese Mazais ceļš 
2, Jelgava, LV-3001, direktores Andas Stankevičas personā, kura rīkojas saskaņā ar  
nolikumu, turpmāk - Izpildītājs, no vienas puses un  
 

   
Izglītojamā vai Izglītojamā vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 

 
deklarētā dzīves vieta 

 
 

telefona nr. un  e-pasts 
 

turpmāk – Pasūtītājs, no otras puses, atsevišķi – Puse, abi kopā turpmāk - Puses 
 
noslēdz šo līgumu par Pasūtītāja bērna  
 Izglītojamā vārds, uzvārds 
  

 
dzimšanas gads, deklarētā dzīves vieta 

     
turpmāk – Izglītojamais, apmācību profesionālās ievirzes izglītības programmā 
„Vizuāli plastiskā māksla” (programmas kods 20V 211 00 1): 

1. Līguma priekšmets 
1.1.  Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Izglītojamā apmācību profesionālās 

ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (programmas kods 
20V 211 00 1), turpmāk - Apmācība. 

1.2.  Dalības maksa un tās atvieglojumi par profesionālās ievirzes izglītības programmas 
„Vizuāli plastiskā māksla” (programmas kods 20V 211 00 1) apguvi noteikta 
saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.13-3 „Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas 
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. 

2. Pušu pienākumi un tiesības 
2.1.Izpildītāja  pienākumi un tiesības: 
2.1.1. nodrošināt Izglītojamā Apmācību atbilstoši Apmācības programmai; 
2.1.2. nodrošināt Izglītojamo ar atbilstošās pedagoģiskās un profesionālās 

kvalifikācijas pedagogiem, kuri radoši un atbildīgi piedalās Apmācības 
īstenošanā; 

2.1.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, ievērot pedagogu 
profesionālās ētikas normas; 

2.1.4. regulāri informēt Pasūtītāju par jautājumiem, kas saistīti ar Izglītojamā 
izglītošanu; 
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2.1.5. nodrošināt Pasūtītājam iespēju piedalīties Izpildītāja izveidotajā skolas padomē; 
2.1.6. papildus ārpus mācību stundām vai skolas brīvlaikos organizēt nodarbības 

Apmācības rezultatīvākai apguvei, iepriekš informējot par to Pasūtītāju; 
2.1.7. izsniegt Izglītojamajam mācību materiālus, kas nepieciešami Apmācību apguvei, 

un pēc Apmācības pabeigšanas - apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un 
sekmju izrakstu; 

2.1.8. objektīvu apstākļu dēļ (Izglītojamā ilgstošas slimības gadījumā, dzīves vietas 
maiņas, interešu un darba spēju trūkuma dēļ apgūstot izvēlēto izglītības 
programmu), pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku iesniegumu, atskaitīt no 
Apmācības Izglītojamo jebkurā mācību perioda laikā, ja ir samaksāta dalības 
maksa par kārtējo mēnesi un izpildīti Līguma nosacījumi uz atskaitīšanas brīdi. 

2.1.9. pārbaudes laiks no uzņemšanas datuma viens mēnesis. Ja pārbaudes laikā 
izglītojamais neievēro izglītības iestādes Izglītojamo iekšējās kārtības 
noteikumus, vai nespēj apgūt programmas prasības ,izglītības iestāde var 
atskaitīt izglītojamo par to brīdinot  rakstiski vecākus vienu mēnesi iepriekš . 

2.2.  Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
2.2.1. sadarboties ar Izpildītāju un Izglītojamā pedagogiem, sniegt informāciju, kas 

saistīta ar Izglītojamā Apmācību un audzināšanu, sekmēt izglītošanos, radot 
nepieciešamos apstākļus izglītības programmu satura zināšanu un prasmju 
apguvei; 

2.2.2. atbalstīt Izglītojamā piedalīšanos papildus organizētajās nodarbībās Apmācības 
rezultatīvākai apguvei ārpus mācību stundām vai skolas 

 brīvlaikos; 
2.2.3. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt Izglītojamā Apmācību saskaņā ar Apmācības 

programmu; 
2.2.4. gadījumos, ja pedagogs nepilda Līguma 2.1.2. - 2.1.3.punktā noteiktos 

nosacījumus, lūgt Izpildītāju nodrošināt pedagoga maiņu; 
2.2.5. godprātīgi maksāt dalības maksu saskaņā ar šā Līguma 3. sadaļu; 
2.2.6. objektīvu apstākļu dēļ (Izglītojamā ilgstošas slimības gadījumā, dzīves vietas  

maiņas, Izglītojamā interešu un darba spēju trūkuma dēļ apgūstot izvēlēto 
izglītības programmu), lūgt Izpildītājam atskaitīt no skolas Izglītojamo jebkurā 
mācību perioda laikā, ja ir nokārtoti Līgumā noteiktie maksājumi. 

2.2.7. nodrošināt Izpildītāju Līguma darbības laikā ar Pasūtītāja rīcībā esošo 
nepieciešamo informāciju Līguma izpildei. 

3. Norēķinu kārtība 
3.1. Dalības maksa mēnesī ir EUR 7,11 (septiņi eiro 11 centi). 
3.2. Dalības maksu par kārtējo mēnesi veic ar bankas pārskaitījumu bezskaidras 

naudas veidā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” 
izrakstītajā rēķinā norādītajā termiņā. Pasūtītājs, apmaksājot izrakstīto rēķinu, 
norāda Izglītojamā vārdu, uzvārdu, skolas nosaukumu un izrakstītā rēķina numuru. 

3.3. Dalības maksa par vienu mēnesi veicama pilnā apmērā, neatkarīgi no nodarbību 
faktiskā apmeklējuma. 

4. Pušu atbildība 
4.1. Par maksājumu termiņu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1% 

no Apmācības kopējās summas vienam mācību gadam. 

4.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 
radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto 
trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā 
nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 
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4.3. Visus strīdus un domstarpības par šī līguma Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina 
sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības 
izšķirami tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 
5. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un pārtraukšanas 

kārtība 
 
5.1. Līguma darbības termiņš no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 30.jūnijam. 
5.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža, un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 
5.3. Līguma noteikumus var grozīt vai papildināt Līguma darbības laikā tikai Pusēm 

rakstiski vienojoties un abpusēji parakstot. Visi Līguma grozījumi un 
papildinājumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

5.4. Līguma darbību var izbeigt, Pusēm par to vienojoties rakstveidā un nokārtojot 
savstarpējās maksājumu saistības. 

5.5. Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja otra Puse nepilda vai 
nepienācīgi pilda kādu no Līguma būtiskajiem nosacījumiem, vienu mēnesi  
iepriekš, nosūtot par to otrai Pusei attiecīgu rakstisku brīdinājumu. 

5.6. Līgums starp Pusēm tiek pārtraukts gadījumos, ja: 
 5.6.1. Izglītojamais tiek atskaitīts no skolas; 
 5.6.2. Izglītojamais pabeidz Apmācības programmas apguvi un saņem Izpildītāja 

iestādes apliecību vai izziņu; 
 5.6.3.  Pasūtītājs vai Izglītojamais nepilda Līguma nosacījumus. 
5.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz  3 (trīs) lapas pusēm, katrai Pusei pa 

vienam līguma eksemplāram. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks 
spēks. 

 
IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJS 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības  
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde 
„Jelgavas Mākslas skola” 
Reģistrācijas Nr.90000074738 
Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001 
Banka: AS SEB banka  
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV07UNLA0008014130203 
 

 
 

Izglītojamā vai Izglītojamā vecāka 
(aizbildņa) vārds, uzvārds 

 
 
 

deklarētā dzīves vietas adrese 
 

 

______________________                       ___________________________ 
              A.Stankeviča   
 

paraksts 
z.v. 


