
 
 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SADARBĪBAS LĪGUMS 
 

2017./2018. mācību gadam 

 

SIA “001A” reģistrācijas Nr. 40103929591, interešu izglītības licencēta programma ar LICENCES 

Nr. DIKS –N16-93ail, turpmāk tekstā ALFAROBOT.LV, no vienas puses 

un ALFAROBOT.LV reģistrēts audzēknis turpmāk tekstā AUDZĒKNIS, māte/tēvs/aizbildnis no 

otras puses, 

turpmāk tekstā VECĀKI, noslēdz sekojošu vienošanos: 

 

1. Vienošanās priekšmets 
Vienošanās nosaka un regulē interešu izglītības programmas pakalpojumus ALFAROBOT.LV un 

AUDZĒKŅA/VECĀKA savstarpējos pienākumus un atbildību. 

 

2. ALFAROBOT.LV tiesības un pienākumi 
2.1. ALFAROBOT.LV nodrošina 90 minūšu ( divas akadēmiskās stundas ) nodarbības pie 

kvalificētiem pasniedzējiem. 

2.2. ALFAROBOT.LV nodrošina atbilstošus nodarbību apstākļus katrai vecuma grupai. 

2.3. ALFAROBOT.LV ir tiesības reizi mēnesī nosūtīt VECĀKIEM abonementa priekšapmaksas  

rēķinu par interešu izglītības programmas nodarbībām un saņemt abonementu maksu no 

VECĀKIEM. 

2.4. ALFAROBOT.LV ir atbildīgs par AUDZĒKŅA drošību ALFAROBOT.LV nodarbību laikā. 

2.5. ALFAROBOT.LV ir tiesīgs sadalīt/veidot grupas, izvērtējot AUDZĒKŅA vecumu, nodarbību 

laikus un zināšanas. 

2.6. ALFAROBOT.LV apņemas nodrošināt nodarbības arī skolu brīvlaikā, ja AUDZĒKŅA skola 

nevar nodrošināt nodarbības brīvlaikā,  tad nodrošinām iespēju nodarbības apmeklēt citā skolā. 

 

3. AUDZĒKŅA un VECĀKU pienākumi 
3.1. AUDZĒKNIS apņemas laicīgi ierasties un regulāri apmeklēt nodarbības. 

3.2. AUDZĒKNIS/VECĀKS par nodarbību neapmeklēšanas iemesliem savlaicīgi informē 

ALFAROBOT.LV. 

3.3. AUDZĒKNIM ir tiesības piedalīties nodarbībās tikai, ja ir veikta ikmēneša 

abonementa maksa un nav parādsaistību pret ALFAROBOT.LV. 

3.4. AUDZĒKNIS apņemas saudzīgi izturēties pret ALFAROBOT.LV mācību līdzekļiem, 

materiāliem un pārējo dalībnieku personīgajām mantām. 

3.5. Uzturēt tīru un kārtīgu ALFAROBOT.LV mācību kabinetu skolā. 

3.6. VECĀKS uzņemas pilnu atbildību par AUDZĒKŅA vai ģimenes pārstāvja izdarītajiem 

materiālajiem zaudējumiem pret svešu mantu un sedz visus ar to saistītos izdevumus. 

3.7. AUDZĒKNIM jaievēro ALFAROBOT.LV pasniedzēju norādījumi nodarbību laikā. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Apmaksas kārtība 
4.1. VECĀKIEM ir pienākums veikt abonementa maksu par tekošo mēnesi desmit dienu laikā no 

priekšapmaksas rēķina saņemšanas brīža 40€ apmērā. 

ALFAROBOT.LV rekvizīti: 

Banka: Swedbank, 

Bankas konts: LV27HABA0551041770835 

Maksājuma mērķī norādot AUDZĒKŅA vārdu, uzvārdu, personas kodu, licences numuru un 

rēķina numuru. 
4.2. 2017.gada septembra abonementa cena tiks aprēķināta proporcionāli nodarbību skaitam 

AUDZĒKŅA skolā. 

4.3. Nodarbības notiks arī skolu brīvlaikā, tādēļ tajā laikā apmaksa par nodarbībām nemainās un 

tiek piemērota pilna abonementa cena. 

4.4. Ja slimības dēļ nodarbības netiek apmeklētas MĒNESI un vairāk, uzrādot ārsta zīmi, dalības 

maksa tiek atcelta vai tiek veikts pārrēķins. Visos pārējos gadījumos dalības maksa jāveic pilnā 

apmērā. 

4.5. Ja ALFAROBOT.LV apmeklē AUDZĒKŅA brāļi/māsas, abonementa maksa katram ir 30€. 

4.6. Ja VECĀKIEM objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams savlaicīgi veikt abonementa apmaksu, par 

to iemesliem jāinformē laicīgi ALFAROBOT.LV skola, iesniedzot rakstisku skaidrojumu. 

 

5. Papildu noteikumi 

5.1. Līgums ir spēkā no AUDZĒKŅA apstiprināšanas nodarbību grupā  un darbojas līdz 2018.gada 

31. augustam.  

5.2. Dalības maksa par nodarbībām var tik mainīta, informējot VECĀKUS vismaz 30 dienas 

iepriekš. 

5.3. Ja AUDZĒKNIS/VECĀKI vai to pārstāvji pārkāpj vai nepilda kādu no minētajiem 

pienākumiem, ALFAROBOT.LV ir tiesīga izslēgt AUDZĒKNI no ALFAROBOT.LV nodarbībām 

un par to informēt vecākus. 

5.4. Ja VECĀKIEM ir abonementa maksas parāds, ALFAROBOT.LV līguma ietvaros var liegt 

AUDZĒKNIM apmeklēt nodarbības un nodod VECĀKU datus parādu piedziņas kompānijai. 

5.5. ALFAROBOT.LV ir tiesības nodarbību laikā veikt video ierakstus, fotogrāfēt un iegūtos 

materiālus izmantot uzņēmuma vajadzībām. 

5.6. Visus strīdus un domstarpības, kuri rodas sakarā ar SADARBĪBAS VIENOŠANĀS izpildi, 

puses izlemj pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, jebkuras domstarpības, strīdi vai 

prasības, kas izriet no šā Līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, 

tiek izšķirti, pamatojoties uz LR likumdošanu. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdu jautājumi 

tiek risināti Latvijas Republikas tiesā vai tiek nodotas parādsaistības (notiek cedēšana) trešajai 

personai saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

5.7. VECĀKIEM ir tiesības lauzt šo vienošanos vienu mēnesi iepriekš(vismaz 30dienas) ,par to 

rakstiski informējot ALFAROBOT.LV, līdz tam ir jāveic pilna nodarbību abonementa apmaksa 

5.8. Vienošanās ir sastādīta elektroniski un ir spekā līdz 2018. gada 31.augustam. 

5.9. Puses piekrīt visiem šiem punktiem un apstiprina to, reģistrējot bērnu www.alfarobot.lv mājas 

lapā. 

 

Sīkāka informācija zvanot +371 67 220 806 

                       vai rakstot info@alfarobot.lv                                   

http://www.alfarobot.lv/

