
 

IZGLĪTOŠANAS LĪGUMS  

 
Krimuldas novada Krimuldas pagastā               2015.gada_______________ 

  

Krimuldas vidusskola, reģistrācijas Nr.4312901119, juridiskā adrese Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas novads, kuras vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojās direktore Rita Erdmane, turpmāk saukta 

“Izglītības devējs”, no vienas puses un  

Krimuldas vidusskolas_______klases izglītojamā 
( 

______________________________________________________________________________________  
                                                  (izglītojamā vārds, uzvārds) 
 

______________________________________________________________________________________  
(Vecāka vārds, uzvārds, personas kods) 

 dzīvo _________________________________________________________________________________ 

 

tālrunis.______________________________ e – pasts __________________________________________ 

turpmāk saukta “Atbildīgā persona” no otras puses, kopā un katra atsevišķi turpmāk šajā Līgumā sauktas par 

Pusēm, labprātīgi, bez viltus maldiem un spaidiem, noslēdz šādu Izglītošanas līgumu, turpmāk - Līgums, par 

sekojošo:  

 

1.Līguma priekšmets 

 
1.1. Izglītības devējs apņemas veidot visiem izglītojamiem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības 

procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vidējās izglītības standartā noteikto izglītības 

mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
 

1.2. Attiecības starp Izglītības devēju un Atbildīgo personu nosaka Izglītības likums, Civillikums un 

citi Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes Nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi un šis 

Līgums.  

 

2.Pušu saistības 

 

2.1. Izglītības devēja pienākumi:  
2.1.1. Veikt izglītojamo apmācību atbilstoši Latvijas valsts institūciju licencētās vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās speciālās un vispārējās vidējās izglītības programmām.  

2.1.2. Nodrošināt izglītojamo izglītošanu ar atbilstošas pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas pedagogiem, 

kuri radoši un atbildīgi piedalās attiecīgu izglītības programmu īstenošanā, pastāvīgi pilnveido savu profesionālo 

meistarību, ievēro pedagogu profesionālās ētikas normas, bērnu tiesības, īsteno izglītības programmu sadarbībā 

ar izglītojamā vecākiem.   

2.1.3. Mērķtiecīgi izlietot valsts un pašvaldības piešķirtos finanšu līdzekļus.  

2.1.4. Regulāri informēt vecākus par izglītojamā sekmēm, sasniegumiem un stundu apmeklējumiem. 

2.1.5. Sadarbībā ar Atbildīgo personu nodrošināt, ka izglītojamais ievēro iekšējās kārtības noteikumus. 

 

2.3. Atbildīgās personas pienākumi:  

2.3.1. Sadarboties ar Izglītības devēja izglītības iestādi un izglītojamā pedagogiem sniegt informāciju, 

kas saistās ar bērna izglītošanu un audzināšanu, sekmēt bērna izglītošanos, radot un nodrošinot 

nepieciešamos apstākļus izglītības satura apguvei mājās.  

2.3.2. Uzņemties solidāru atbildību ar Izglītības devēju par to, ka izglītojamais ievēros skolas iekšējās kārtības 

noteikumus. 

2.3.3. Uzņemties atbildību un segt izglītojamā nodarītos materiālos un finansiālos zaudējumus Izglītības iestādei, 

kas radušies izglītojamā vainas dēļ. 

2.3.4. Nokārtot finansiālās un materiālās saistības, un nodot Izglītības devējam izglītojamā rīcībā esošās skolai 

piederošās materiālās vērtības (piemēram - grāmatas, skolas inventārs u.c.), pabeidzot vai mainot skolu. 

2.3.5. Regulāri interesēties par jautājumiem, kas saistīti ar Izglītojamā izglītošanu (izglītības iestādes 

apmeklēšanu, uzvedību izglītības iestādē un mācību procesu).  



2.3.6. Pēc Izglītības devēja uzaicinājuma, ierasties izglītības iestādē. 

 

3. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un pārtraukšanas kārtība 

3.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

3.2. Jebkuri līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vienošanos, kas kļūst par šī līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

3.3. Izglītošanas līgums starp Izglītības devēju un Atbildīgo personu tiek pārtraukts vienpusēji gadījumos, ja ir 

izpildītas visas saistības un:  

    3.3.1. izglītojamais tiek atskaitīts no Izglītības devēja iestādes; 

    3.3.2. izglītojamais pabeidz izglītības programmas apguvi un saņem pamatizglītības vai vispārējās vidējās 

izglītības apguvi apliecinošu dokumentu. 

 

  

 4. Pušu atbildība 
 

4.1. Ja Atbildīgā persona nepilda līgumā noteiktos pienākumus, tad Izglītības devējam ir tiesības vērsties 

Krimuldas novada domes sociālajā dienestā un bāriņtiesā. 

4.2. Puses neatbild par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu šī līguma 

izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras 

operācijas, epidēmijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā. 

4.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puse, kuras pienācīga saistību izpilde kļūst neiespējama, 

nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei. 

4.4.Visus strīdus un domstarpības par šī līguma Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina sarunu ceļā. Gadījumā, ja 

Puses nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami sākotnēji Krimuldas novada domē un 

nepieciešamības gadījumā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par precīzu un savlaicīgu līguma noteikumu izpildi. 

4.6. Puse, kas nav izpildījusi savas līgumā noteiktās saistības, atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kas radušies 

saistību neizpildes rezultātā. 

 

5. Citi noteikumi 

5.1. Šis līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem. 

5.2.Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas vai citas būtiskas informācijas 

izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi un uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu 

nepildīšanu. 

5.3. Šis līgums sagatavots latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam 

eksemplāram. 

6. Pušu paraksti 

Krimuldas vidusskolas direktore:  Atbildīgā persona: 

 

                                                 / R.Erdmane/                         ________________  / paraksta atšifrējums/  

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka piekrītu /nepiekrītu (vēlamo atbildi pasvītrot) mana bērna 

fotografēšanai vai filmēšanai. Iegūto materiālu Krimuldas vidusskola manas piekrišanas gadījumā 

drīkst izmantot Krimuldas vidusskolas informatīvajos materiālos (skolas bukletā, skolas mājas lapā) un 

sadarbības projektos. 

 

 

                                          ____________________/paraksta atšifrējums/ 

   
 

 


