LĪGUMS Nr.

Jelgavā,

20

.gada

.

SIA BenefitPro (reģ.Nr. 43603049993), adrese: Atmodas iela 68-55, Jelgava, LV-3007, (turpmāk tekstā - SIA), tās valdes
priekšsēdētājas Annikas Andersones personā, kurš darbojas uz nolikuma pamata, un
vecāks

, dzimšanas datums
(vecāka vai aizbildņa vārds, uzvārds)

(turpmāk

tekstā

–

VECĀKS),

kopā

šajā

audzēkņa

līgumā

sauktas

–

Līdzēji,

noslēdz

šādu

Līgumu

par:

izglītošanu un audzināšanu.
(audzēkņa vārds, uzvārds)

1.

Attiecības starp SIA un VECĀKIEM nosaka SIA izstrādātie dokumenti - “Maksāšanas noteikumi”, “Iekšējās
kārtības noteikumi”, “Privātuma politika”, “Informāciju par izbraukumiem un konkursiem”, “Informāciju par koncertiem”,
“Informācija par tērpiem” un šis LĪGUMS.
2.

SIA apņemas:

2.1.
nodrošināt nodarbības saskaņā ar mācību programmu un notikumu kalendāru;
2.2. nodrošināt ar nepieciešamajām telpām (nodarbību vietu), nodarbību inventāru; nodrošināt drošu un draudzīgu vidi
nodarbībās un pasākumos;
2.3. nodrošināt audzēkni ar atbilstošās pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas skolotājiem, kā arī pedagogiem, kādi
ir nepieciešami, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes deju skolas “Benefice” atbilstošu darbību, kuri radoši un
atbildīgi piedalās attiecīgo nodarbību programmu īstenošanā, audzina krietnus un godprātīgus cilvēkus, pastāvīgi
pilnveido savu izglītību un profesionālo meistarību, ievēro pedagogu profesionālās ētikas normas, nodrošina un
ievēro audzēkņu tiesības;
2.4. atbildēt par audzēkņa drošību un tiesību ievērošanu nodarbību, izbraukumu un koncertu laikā;
2.5. mērķtiecīgi izlietot vecāku iemaksātās mācību maksas;
2.6. regulāri informēt audzēkņa Vecāku par jautājumiem, kas saistīti ar audzēkņa izglītošanu WhatsApp grupā;
2.7. nodrošināt ar iespēju audzēkni un Vecāku iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem, maksāšanas noteikumiem,
Privātuma politikas dokumentu, informāciju par tērpiem, informāciju par koncertiem un informāciju par
konkursiem/izbraukumiem (dokumenti publicēti mājaslapā www.benefice.lv );
2.8. katra mēneša pirmajos datumos izsūtīt Vecākam rēķinu par SIA sniedzamajiem macību pakalpojumiem uz Vecāka
norādītu e-pastu;
2.9. SIA aprēķina kavējuma naudu 0,5% par katru rēķina samaksas kavējuma dienu, kas tiek ietverta nākošā mēneša
rēķinā, ja Vecāks Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav samaksājis SIA maksu par sniedzamajiem
pakalpojumiem par kārtējo mēnesi.
3.

SIA tiesības:

3.1.
iekasēt noteikto SIA mācību maksu;
3.2.
iesaistīt audzēkņa Vecāku atbildībai par audzēkņu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
3.3. papildus SIA nodarbībām, sestdienās, svētdienās, organizēt audzēkņu piedalīšanos dažādos pasākumos, iepriekš
informējot par to Vecāku;
3.4. atskaitīt no deju skolas audzēkni par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, iepriekš informējot par to Vecāku;
3.5. atskaitīt no deju skolas audzēkni par mācību maksāšanas kārtības noteikumu neievērošanu, iepriekš informējot par
to izglītojamā Vecāku;
3.6. atbilstoši Latvijas Republikas Darba likumu kodeksā noteiktai kārtībai, pieprasīt audzēkņa Vecākam novērst
materiālos zaudējumus, kas nodarīti nodarbību telpām audzēkņa vainas dēļ.

4.

VECĀKS apņemas:

4.1.

sadarboties ar SIA un audzēkņa pedagogiem, sniegt informāciju, kas saistīta ar audzēkņa izglītošanu un
audzināšanu;
4.2. noslēdzot vai parakstot līgumu vecāks apņemas ievērot līgumā minētos punktus, kā arī piekrīt pielikumā minētajai
informācijai;
4.3. atbilstoši SIA izsniegtajam rēķinam, samaksāt mācību maksu par katru mēnesi atbilstoši apstiprinātajiem
Maksāšanas noteikumiem, maksājumus veicot līdz rēķinā norādītajam datumam. Vecāks piekrīt elektroniski
sagatavotu rēķinu saņemšanai, un atzīst tos par juridiski saistošiem.
4.4. ja rēķins nav atsūtīts 2 nedēļu laikā uz norādīto e-pastu, vecākam ir pienākums interesēties par rēķina atkārtotu
izsūtīšanu vai saņemt to manuāli sazinoties ar SIA administrāciju; Par līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu
tiek uzskatīta šo maksājumu saņemšana SIA norādītajā bankas kontā;
4.5. kopdarbībā ar SIA uzņemties atbildību par audzēkņa iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un izpildi;
4.6. atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktai kārtībai, novērst materiālos zaudējumus, kas nodarbību telpām
nodarīti audzēkņa vainas dēļ;
4.7. sekot audzēkņa nodarbību apmeklējumiem un jaunākajai informācijai vecāku WhatsApp grupā;
4.8. atbalstīt un sekmēt audzēkņa piedalīšanos SIA rīkotajos pasākumos un izbraucienos, piedalīties vecāku sapulcēs,
pēc iespējas atklātajās nodarbībās;
4.9. vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdināt SIA administrāciju par līguma izbeigšanu, nokārtot dalības maksu par
tekošo pilnu mēnesi un nodot audzēkņa rīcībā esošās SIA piederošās materiālās vērtības;
4.10.
nekavējoties ziņot par sava e-pasta vai pasta adreses maiņu; Adreses maiņas gadījumā, Vecākam nav tiesību
iebilst par rēķinu vai kādas citas svarīgas informācijas nesaņemšanu;
4.11. parakstot šo līgumu, Vecāks piekrīt, ka audzēknis piedalās dažādos SIA organizētos pasākumos, konkursos un
izbraukumos. Vecāks piekrīt, ka audzēknis šajos pasākumos, konkursos, izbraukumos var tikt filmēts un fotogrāfēts,
bildes un video var tikt publiskoti.
5.

VECĀKA tiesības:

5.1.

pieprasīt SIA nodrošināt audzēkņa izglītošanu, piesaistot atbilstošās pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas
skolotājus, kā arī pedagogus, kādi ir nepieciešami, lai nodrošinātu deju skolas “Benefice” atbilstošu darbību, 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 audzēkņa iespējas īstenot savas tiesības deju skolā, kas noteiktas iekšējās kārtības noteikumos
audzēkņiem, ievēro audzēkņa tiesības, īsteno mācību programmu sadarbībā ar vecākiem;
5.2. sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar audzēkņa nodarbību gaitu, sasniegumiem;
5.3. objektīvu apstākļu dēļ (audzēkņa ilgstošas slimības gadījumā, dzīves vietas maiņas, audzēkņa interešu un darba
spēju trūkuma dēļ), pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, lūgt atskaitīt no deju studijas audzēkni jebkurā nodarbību
perioda laikā, ja ir nokārtota mācību maksas iemaksa par tekošo pilnu mēnesi;
6.

Līgums starp SIA un VECĀKU tiek pārtraukts gadījumos, ja:

6.1. audzēknis atskaitīts no deju skolas “Benefice”;
6.2. audzēkņa Vecāks vai audzēknis nepilda līguma nosacījumus;
6.3. līgumu iespējams lauzt pirms noteiktā termiņa, aizpildot izstāšanās iesniegumu (pēc pieprasījuma nosūta SIA
BenefitPro vadība).
7.
Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie izglītojamā Vecāka, otrs – pie SIA
“BenefitPro” administrācijas.
8.
Līgums ir spēkā kopā ar dokumentiem: “Maksāšanas noteikumi”, “Iekšējās kārtības noteikumi”, “Privātuma
politika”, “Informāciju par izbraukumiem un konkursiem”, “Informāciju par koncertiem”, “Informācija par tērpiem”, kas
publicēti mājas lapā www.benefice.lv.
9. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eks., katrs uz 2 (divām) lpp. ar vienu pielikumu uz 1 (vienas) lpp., no
kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
10. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 31.08.2023.
SIA “BenefitPro”:
Valdes priekšsēdētāja:

Annika Andersone

(paraksts)

VECĀKS:
(salasāmi

vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pielikums Nr.1

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar SIA BenefitPro līgumu un tajos paredzētie pienākumi un tiesības man ir saprotami.
Man ir skaidrs paredzētais pienākums (Ja audzēkņa pārstāvis pārtrauc līgumu ar deju skolu Benefice, viņam ir pienākums tā
lietošanā esošos tērpus nodot valdes priekšsēdētājam nedēļas laikā no līguma pārtraukšanas brīža) un es apņemos to ievērot.
Piekrītu, ka:
1) lai nodrošinātu deju skolas „Benefice” darbību, Vecāks nodod SIA patapinājumā (bezatlīdzības lietošanā) savā
īpašumā esošos deju skolas „Benefice” deju tērpus (tērpu detaļas), sākot ar šīs vienošanās noslēgšanas dienu, līdz
brīdim, kamēr attiecīgie tērpi ir nepieciešami deju skolas „Benefice” koncertdarbībai;
2) Vecāks var saņemt atpakaļ savu tērpu (tērpa detaļu), kad tas vairs netiek izmantots koncertdarbībā, vienojoties ar SIA
BenefitPro valdes priekšsēdētāju;
3) šī vienošanās attiecas uz deju tērpiem, kas Vecākiem pieder vienošanās noslēgšanas dienā, kā arī uz deju tērpiem, kas
Vecāku īpašumā nonāks nākotnē;
4) šī vienošanās ir spēkā arī gadījumā, ja Vecāks izstājas vai tiek pārtraukts līgums.
Piekrītu SIA BenefitPro privātuma politikas dokumentam.
Esmu informēts, ka SIA BenefitPro apstrādā manus personas datus ar mērķi reģistrēt mani kā Vecāku un uzturēt dalībnieku
reģistru. Esmu iepazinies ar iekšējās kārtības noteikumiem un maksāšanas noteikumiem un tajos paredzētie pienākumi un
tiesības man ir saprotami un es tiem piekrītu.
Piekrītu/Nepiekrītu (vajadzīgo pasvītrot), ka
mans (atzīmē dejotājs, kurš ir pilngadīgs deju skolas „Benefice” audzēknis)
X mana nepilngadīgā bērna/ aizbilstamā
,
personas kods
, kurš dejo deju skolā „Benefice”, attēlojums foto un video materiālos dejas procesā vai
saistībā ar deju, tiek publicēts deju skolas ”Benefice” mājas lapā www.benefice.lv, plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos kā
arī, piemēram, uz koncertu afišām un citiem reprezentācijas materiāliem, ar mērķi popularizēt deju un informēt par deju skolas
„Benefice” sasniegumiem un notikumiem, ņemot vērā Reklāmas likuma 4. un 5.pantā noteiktos ierobežojumus. Papildus
informāciju var iegūt rakstot uz benefice.info@gmail.com vai zvanot pa tālr.: +371 277 956 85.

