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Pielikums Nr. 1  

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumiem Nr.7/2007 

„Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

Līgums Nr. _______ 

 
Jelgavas novads, Ozolnieki                                            20__. gada____.______________ 

 

Ozolnieku Sporta skola (adrese Stadiona iela 5, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas  

novadā, Reģ. Nr.4571903229) direktora Raivja Duplinska personā, (turpmāk tekstā - 

Skola), no vienas puses un                                                                                                                                                                                                          

 

 

 /vecāka vai likumiskā pārstāvja, vārds, uzvārds, personas kods/ (turpmāk tekstā -Vecāki), 

no otras puses, noslēdz šo Līgumu par  

 

 

/izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods/ 

izglītošanu ___./____. m.g. interešu izglītības programmā  

 

/ programmas nosaukums/ 

1. Skola apņemas 

1.1. sniegt izglītojamam zināšanas un prasmes saskaņā ar licencētas un akreditētas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas plānu; 

1.2.  nodrošināt apmācību pie kvalificētiem pedagogiem - treneriem; 

1.3.  nodrošināt mācību treniņu procesa īstenošanai nepieciešamos apstākļus, telpu 

aprīkojumu; 

1.4.  garantēt drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus.  

 

2. Vecāki  apņemas 

2.1. nodrošināt izglītojamā ierašanos uz treniņiem, sacensībām, pasākumiem; 

2.2.  sekot ierakstiem  E klasē; 

2.3.  stundu kavējumu gadījumā ziņot Skolai un iesniegt ārsta vai vecāku zīmi par 

izglītojamā kavējumiem; 

2.4.  ievērot Skolas Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus. 

  

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Vecāki apņemas līdz katra mēneša 25. datumam iemaksāt Ozolnieku novada 

domes kontā apstiprināto līdzfinansējuma maksu   

EUR ______(____________________summa vārdiem) mēnesī. 

3.2. Līdzfinansējuma apmērs noteikts atbilstoši Ozolnieku novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2017 „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. 
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3.3. Norēķini tiek veikti atbilstoši Ozolnieku administrācijas izrakstītam rēķinam. 

Vecāki, parakstot šo līgumu, piekrīt, ka rēķini par līdzfinansējumu tiek nosūtīti 

elektroniski uz e-pasta adresi  

        /vecāku uzrādīts e pasts/. 

3.4. Elektroniski sagatavotu rēķinu Puses uzskatīs par saņemtu otrajā darba dienā pēc 

tā nosūtīšanas maksātājam uz šī Līguma 3.3.punktā norādīto e-pasta adresi. 

3.5. E-pasta adreses maiņas gadījumā Vecākiem ir pienākums rakstveidā informēt par 

jauno e-pasta adresi. Gadījumā, ja Vecāki nav šajā punktā noteiktajā kārtībā 

informējuši par e-pasta adreses maiņu, visi rēķini tiek turpināti sūtīt uz šī Līguma 

3.3. punktā norādīto e-pasta adresi un nosūtītie rēķini tiek uzskatīti par pienācīgā 

kārtā saņemtiem.  

3.6. Līdzfinansējuma maksājumu var veikt arī Ozolnieku administrācijas  kasē skaidrā 

naudā, kases darba laikā.  

3.7. Maksājumā jānorāda, par kādu izglītojamo (vārds, uzvārds, izglītības programma, 

klase) un laika periodu tiek maksāts.  

3.8. Ja Vecāki neveic rēķina apmaksu norādītajā termiņā, tiek aprēķināts līgumsods 

0,5% apmērā no termiņā neapmaksātās rēķina summas par katru nokavējuma 

dienu, ievērojot, ka līgumsoda apmērs nepārsniedz 10% no pamatparāda. 

3.9. Ja izglītojamais izstājas vai tiek atskaitīts no Skolas, Vecākiem ir pienākums 

veikt līdzfinansējuma samaksu par to laiku, kādu izglītojamais ir bijis Skolas 

audzēknis. 
 

4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam katrai 

līgumslēdzēja pusei. 

4.2. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

4.3. Ja mācību gada laikā, sakarā ar uzrādītajām sekmēm, mainās izglītojamajam 

noteiktais vecāku līdzfinansējuma apmērs, puses slēdz vienošanos par 

grozījumiem līgumā, noformējot to kā līguma pielikumu un tas kļūst par 

neatņemamu līguma sastāvdaļu. 

 

Direktors.: Vecāki: 

Raivis Duplinskis  

vārds, uzvārds vārds, uzvārds 

Adrese: Stadiona iela 5, Ozolnieki Adrese: 

Tālrunis: +371 63050526 Tālrunis: 

E pasts: sportaskola@jelgavasnovads.lv E pasts: 

 

 

 

paraksts paraksts 

Maksājumu rekvizīti 

Ozolnieku administrācija 

Reģ.nr.40900036611 

Jur.adrese – Stadiona iela 10, Ozolnieki,  

Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018 

Banku konts: 

AS Swedbank – LV72HABA0551001405027 


