VIENOŠANĀS LĪGUMS
par mācībām Agra Daņiļeviča deju skolā
Rīga 2018.gada 11. septembrī
Agra Daņiļeviča deju skola direktores Singitas Daņiļevičas personā no vienas puses, un audzēkņa
(vārds, uzvāds)________________________________ vecāku (vārds, uzvārds)
____________________________ personā no otras puses, slēdz vienošanās līgumu par sekojošo:
1.SKOLA APŅEMAS:
1. Nodrošināt mācību nodarbības pēc stundu saraksta un licencētas mācību programas.
2. Nodrošināt audzēkņiem atbilstošu mācību procesu, ņemot vērā viņu vecumu un klasi.
3. Iespēju robežās nodrošināt materiālo bāzi audzēkņu mācībām.
4. Skola mācībām atvērta no 11. septembra līdz 11. jūnijam.
5.Līdz katra mācību gada sākumam skolas mājas lapā www.dzirnas.lv publicēt informāciju par
mācību maksas apmēru, tās samaksas kartību, mācību maksas izmaiņām un piemērojamām atlaidēm
(ieskaitot atlaižu piemērošanas nosacījumus).
2.VECĀKI APŅEMAS:
1. Nodrošināt savlaicīgu bērna ierašanos skolā, sekot viņa mācību darba sekmīgai norisei.
2. Savstarpēji kontaktēties ar priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju vai skolas vadību,
iepazīties ar audzēkņa sekmēm.
3. Savlaicīgi paziņot skolas vadībai par audzēkņa mācību stundu kavējumu iemesliem vai
nevēlēlēšanos mācīties šajā skolā.
4. Piedalīties vecāku sapulcēs.
5. Pēc koncertiem, izrādēm un papildus mēģinājumiem sagaidīt un nodrošināt bērna nokļūšanu
mājās.
6. Ievērot un respektēt stundu saraksta, mēģinājumu un papildmēģinājumu laikus.
7. Nodrošināt audzēknim nepieciešamo materiālo bāzi darbu izpildei.
8. Mācību maksu samaksāt līdz katra mēneša 11. datumam, rekvizīti atrodami Dzirnu mājas lapā,
sadaļā Kontakti.
9. Iepazīties ar skolas mājas lapā www.dzirnas.lv publicēto informāciju par mācību maksas
apmēru, tās samaksas kartību, mācību maksas izmaiņām un piemērojamām atlaidēm (ieskaitot
atlaižu piemērošanas nosacījumus).
10. Vecāku pienākums ir iepazīties un ievērot skolas izdotos rīkojumus, norādījumus un
noteikumus. Audzēkņa vecāku pienākums ir informēt skolas audzēkni par skolas izdotajiem
rīkojumiem, norādījumiem un noteikumiem, un nodrošināt, ka audzēknis tos ievēro.
3.VECĀKU TIESĪBAS:
6. Ja skolā mācās divi vai vairāk vienas ģimenes bērni, ar pedagoģiskās padomes lēmumu un
direktores rīkojumu, tie saņem atbrīvojumu 10-20% apmērā no skolas mēneša makas.
7. Pie skolas administrācijas noskaidrot visus ar mācībām vai finansēm saistītos jautājumus.
8. Kā novērotājiem piedalīties atklātajās stundās un gala eksāmenā.

4.SKOLAS TIESĪBAS:
9. Par kavētām mācību stundām un audzēkņu prasmēm viņa prombūtnes laikā, skola nav atbildīga.
10. Par nenomaksātu skolas maksu vairāk kā 2 mēneši, skola var lemt par audzēkņu atskaitīšanu,
vienpusēji izbeidzot līgumsaistības. Mācību maksas parāds ir jāsamaksā.
11. Skolas vadība var izmantot deju skolas reklāmai bildes un video, kas tapuši Dzirnu koncertos
mēģinājumu un mācību procesā.
5.FINANŠU SAISTĪBAS:
1. Mācību maksas apmēru nosaka skola, direktorei izdodot attiecīgu rīkojumu. Mācību maksas
apmērs tiek publicēts skolas mājas lapā. Skolas mājas lapā ievietotā informācija ir saistoša
audzēkņa vecākiem. Atsevišķa vienošanās par mācību maksas izmaiņām netiek slēgta. Ja audzēknis
apmeklē vismaz vienu deju skolas nodarbību, ir uzskatāms, ka vecāki ir piekrituši mācību maksas
apmēram.
2. Mācību maksu veic audzēkņu vecāki katru mēnesi līdz 11. datumam.
3. Ja audzēkņi, dažādu iemeslu dēļ nav apmeklējuši nodarbības, no skolas mācību maksas netiek
atbrīvoti, izņemot, ja ir Ārsta zīme par slimību, tad šie gadījumi tiek izskatīti individuāli ar
administrāciju.
6.LĪGUMA LAUŠANAS KĀRTĪBA:
1. Vienošanās var tikt lauzta pēc skolas iniciatīvas, ja audzēknis neattaisnoti kavējis mācību stundas
un nav apguvis mācību programmas prasības.
2. Vienošanās var tikt lauzta pēc vecāku iesnieguma par audzēkņa atskaitīšanu no skolas pēc paša
vēlēšanās.
3. Līguma izbeigšanas gadījumā audzēkņa vecākiem ir jāveic norēķins ar skolu līdz kalendārā
mēneša beigām
7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI:
SIA DANCE

Vārds, uzvārds

Reģ. Nr.40003844517

Personas kods

Adrese: Stabu iela 47-28, LV-1011, Rīga
Konta.nr. LV21HABA0551030287889
Skolas direktore

/S.Daņiļeviča/ Paraksts,atšifrējums:

