
Sadarbības līgums Nr._____________ 

par savstarpēju sadarbību un dalību kikboksa un boksa skolas „Rīga” organizētājās nodarbībās 

Rīga                                                                                                                                    201_.gada__._____________ 

      Biedrība „Kikboksa un boksa skola „Rīga” (turpmāk tekstā – Skola), vienotais reģistrācijas Nr.40008183603, juridiskā 

adrese Matīsa iela 111-22, Rīga, LV-1009, tās valdes priekšsēdētājas Linda Ābele, personas kods 020883-11574, personā, 

kas darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un audzēknis ________________________________________________, 
                                                                                                                   (audzēkņa vārds,uzvārds,personas kods) 

personas (turpmāk tekstā - audzēknis), likumiskais pārstāvis__________________________________________________, 

                                                                                                             (likumiskā pārstāvja  vārds,uzvārds ) 

(turpmāk tekstā – audzēkņu vecāks), no otrās puses, abas puses kopā vai katra puse atsevišķi, turpmāk tekstā- Puses vai 

Puse, noslēdz šāda satura līgumu: 

1.      Attiecības starp Skolu  un Vecākiem nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, izglītības iestādes 

Nolikums, „Iekšējās kārtības un drošības noteikumi audzēkņiem un viņu vecākiem”, „Noteikumi par 

maksāšanas kārtību par nodarbībām” (pieejami www.boksaskola.lv dokumenti). 

 

2. SKOLA apņemas: 

 

2.1. Izglītot audzēkni: 

 □ Interešu izglītības programmā Licence Nr.DIKS-17-94-ail „Vispārējā fiziskā sagatavotība ar kikboksa/boksa 

ievirzi”;  

□ Interešu izglītības programmā Licence Nr.DIKS-17-95-ail, „Jauktā cīņas māksla (MMA). 

2.2.  Nodrošināt ar atbilstošām telpām, mācību līdzekļiem; nodrošināt draudzīgu un drošu vidi Skolas nodarbībās un 

organizētajos pasākumos; 

2.3. Nodrošināt audzēkni ar atbilstošās pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas treneriem, kuri radoši un atbildīgi 

piedalās attiecīgo izglītības programmu īstenošanā, audzina krietnus un godprātīgus cilvēkus, pastāvīgi pilnveido savu 

izglītību un profesionālo meistarību, ievēro pedagogu profesionālās ētikas normas, nodrošina un ievēro bērnu tiesības; 

2.4. Atbildēt par Audzēkņa veselību, drošību un tiesību ievērošanu Programmas īstenošanas laikā; 

2.5. Regulāri informēt Vecākus par jautājumiem, kas saistīti ar bērna treniņa procesu; 

2.6. Iepazīstināt Audzēkni un Vecāku ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas 

attiecināmi uz Programmas īstenošanu; 

2.7. Katra mēneša sākumā līdz 10.datumam izsūtīt Vecākam rēķinu par Skolas sniedzamajiem izglītības 

pakalpojumiem uz vecāku norādītu e-pastu. 

 

3. SKOLAS tiesības: 

 

3.1. Iekasēt noteiktu Skolas dalības maksu; 

3.2. Iesaistīt vecākus atbildībai par audzēkņu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; 

3.3. Papildus Skolas nodarbībām sestdienās, svētdienās organizēt audzēkņu piedalīšanos dažādos pasākumos, izglītības 

programmas rezultatīvākai apguvei, iepriekš informējot par to vecākus; 

3.4. Atskaitīt no Skolas izglītojamo par audzēkņu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, iepriekš informējot par to 

vecāku. 

 

 

 



4. VECĀKI apņemas: 

 

4.1. Sadarboties ar izglītības iestādi un bērna pedagogiem, sniegt informāciju, kas saistīta ar bērna izglītošanu un 

audzināšanu; 

4.2.  Atbilstoši Skolas iesniegtajam rēķinam, samaksāt mācību maksu par katru mēnesi atbilstoši apstiprinātajiem 

noteikumiem – „Noteikumi par maksāšanas kārtību par nodarbībām”; 

4.3.  Sekot audzēkņa Skolas nodarbību apmeklējumiem, atbalstīt un sekmēt audzēkņu piedalīšanos Skolas un ārpus skolas 

rīkotajos pasākumos, piedalīties Vecāku sapulcēs pēc iespējas atklātajās nodarbībās un pasākumos; 

4.4.  Rūpēties par Skolas publisko tēlu, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas; 

4.5.  Vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdināt Skolu par līguma izbeigšanu, nokārtot dalības maksu par tekošo pilnu mēnesi 

un nodot bērna rīcībā esošās Skolai piederošās materiālās vērtības. 

5. Izglītošanas līgums sastādīt divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie izglītojamā vecākiem, otrs pie Skolas. 

6. Līgums ir Spēkā kopā ar „Noteikumiem par maksāšanas kārtību par nodarbībām” un „Iekšējās Kārtības un Drošības 

noteikumiem”, kas publicēti mājas lapā www.boksaskola.lv un pieejami nodarbību norises vietā. 

 

7. Pušu paraksti un adreses: 

Biedrība KIKBOKSA UN BOKSA SKOLA „RĪGA" 

Adrese: Matīsa iela 111-22, Rīga, LV-1009 

Reģ.Nr. 40008183603 

LV36UNLA0050018373846; A/S SEB BANKA 
 

Valdes priekšsēdētāja                                                                                            ________________________/Linda Ābele/ 

                                                                               Z.V.                                        (paraksts)                     

 

 

 

 

Audzēkņu vecāks                                                                    _________________________/                                                  / 

                                                                                         (paraksts)                                     (paraksta atšifrējums) 

 

 

http://www.boksaskola.lv/

