
LĪGUMS 
Par angļu valodas pulciņa nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādē 

 

Rīga, 2021.gada       Nr. 

 

Sia „Happy Child”, valdes priekšsēdētājas Laimas Zandartas personā, turpmāk tekstā saukts 

IZPILDĪTĀJS un  

 

 
                                                           (bērna vārds, uzvārds ģenitīvā) 

likumiskais pārstāvis  

 , 
              (likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)  

turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, kopā šajā līgumā – Puses, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Šis līgums nosaka kārtību, kādā tiek veikta bērna angļu valodas apmācība pirmsskolas 

izglītības iestādē. 

2. Pušu pienākumi 

2.1. IZPILDĪTĀJS  apņemas: 

2.1.1. nodrošināt angļu valodas/mūzikas nodarbības vienu reizi nedēļā, četras reizes mēnesī; 

2.1.2. nosūtīt vecākiem informācijas lapas par nodarbību norisi uz norādīto e-pasta adresi. 

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

2.2.1. sadarboties ar skolotāju bērna personības attīstībā un izglītošanā, turpināt uzsākto bērna 

attīstības sekmēšanas darbu; 

2.3. maksāt par nodarbībām viena kalendārā mēneša ietvaros 15 EUR, pārskaitot  uz 

IZPILDĪTĀJA bankas kontu, līdz tekošā mēneša 10.datumam, norādot rekvizītus: 

SIA Happy Child, reģ.Nr.40103817182 

AS Swedbank, kods HABALV22 

Konts: LV84 HABA 0551 0388 1033 9 

2.4.  veicot samaksu par nodarbībām, norādīt pamatojumu: līguma Nr., bērna vārds uzvārds, 

personas kods, bērnu dārza nosaukums, gads un mēnesis. 

2.5. Ja bērns mēnesī neapmeklē 75% vai vairāk no kopējā nodarbību skaita, tad nākamajā 

mēnesī tiek piemērota 50% atlaide no nodarbību abonementa maksas, saņemot nākamā 

mēneša sākumā ziņojumu uz norādīto e-pasta adresi. 

2.6. Aizliegta jebkāda vienpersoniska Vecāka patvaļīga maksājuma aprēķināšana. 

 

3. Līguma darbības termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu, un darbojas līdz 2022.gada 31.maijam vai 

līdz brīdim, kad pandēmijas dēļ tiek pārtrauktas klātienes nodarbības.  

3.2. Līgumu abas puses var lauzt, par to rakstiski brīdinot nedēļu iepriekš. 

3.3. Līgums tiek sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie IZPILDĪTĀJA, otrs – pie 

PASŪTĪTĀJA. 

3.4. Pēc iepazīšanās ar šo Līgumu, apņemoties to ievērot, abas puses to apliecina ar saviem 

parakstiem. 

 

IZPILDĪTĀJS: 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

SIA Happy Child ________________________________ 

Reģ.Nr.40103817182 /Bērna vecāka vārds uzvārds/ 

 

 

 

________________________________ 

Valdes priekšsēdētāja Laima Zandarta /Paraksts/ 

Kontakttālrunis:26692649 Kontakttālrunis:_____________________ 

 

e-pasts: laima@happychild.lv 

 

e-pasts: ___________________________ 

 


