
VIENOŠANĀS Nr. ______________ 

Rūjienā, 2014.gada ________________________ 

Rūjienas vidusskola, izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 4413900654, adrese – Rīgas iela 30, Rūjiena, 

tās direktora Vidara Zviedra personā, kas darbojas saskaņā ar Rūjienas vidusskolas nolikumu, turpmāk tekstā 

„SKOLA”, no vienas puses, _______________________________________________ (vārds, uzvārds) 

_______________________________ (personas kods), deklarētā dzīves vieta ____________________ 

____________________________________________________________________, turpmāk „IZGLĪTOJAMAIS” 

un, _______________________________________ (vārds, uzvārds) __________________________________ 

(personas kods), deklarētā dzīves vieta ___________________________________________________________, 

turpmāk „IZGLĪTOJAMĀ PĀRSTĀVIS” (vecāks vai aizbildnis), no otras puses, kopā saukti „PUSES”, noslēdz 

šādu vienošanos: 

1. SKOLA piedāvā iespēju IZGLĪTOJAMAJAM 11.klasē (2. semestrī) iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, nodrošinot 

bezmaksas apmācību (izņemot vienošanās 2.punktā minētos gadījumus) saskaņā ar Skolas nolikumu un mācību 

programmu. 

2. IZGLĪTOJAMAJAM tiek noteikts līdzdalības maksājums B kategorijas autovadītāja apmācībai un autovadītāja apliecības 

iegūšanai sekojošos gadījumos un apmēros: 

2.1. 11.klases IZGLĪTOJAMAJAM, kuram 1.semestrī kādā no mācību priekšmetiem ir nepietiekams vērtējums, par 

katru nepietiekamu vērtējumu jāveic līdzdalības maksājums 15% apmērā no autovadītāju apmācībai paredzētās 

summas, 

2.2. mācoties 10. un 11.klasē, par katru semestri, kurā neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 mācību stundas, 

IZGLĪTOJAMAJAM jāveic līdzdalības maksājums 15% apmērā no autovadītāja apmācībai paredzētās summas, 

2.3. ja IZGLĪTOJAMAIS vasaras brīvlaikā pēc 9. un 10.klases beigšanas nav piedalījies Skolas apkārtnes uzkopšanas 

darbos (Skolas iekšējās kārtības noteikumu 3.9.punkts), tad viņam jāveic līdzdalības maksājums par katru reizi 

10% apmērā no autovadītāja apmācībai paredzētās summas,  

2.4. ja IZGLĪTOJAMAIS mācību gada laikā10.klasē rudenī un pavasarī un 11.klasē rudenī neattaisnotu iemeslu dēļ nav 

piedalījies Skolas apkārtnes uzkopšanas darbos (Skolas iekšējās kārtības noteikumu 3.8.punkts), tad viņam jāveic 

līdzdalības maksājums par katru reizi 10% apmērā  no autovadītāja apmācībai paredzētās summas,  

2.5. ja IZGLĪTOJAMAIS, mācoties 10. un 11.klasē, pārkāpis Skolas iekšējās kārtības noteikumus (katru gadījumu 

individuāli izskata administrācijas sēdē), tad viņam jāveic līdzdalības maksājums 50%-100% apmērā no 

autovadītāja apmācībai paredzētās summas. 

3. Pirms B kategorijas autovadītāja apmācību uzsākšanas SKOLA informē IZGLĪTOJAMĀ PĀRSTĀVI, nosūtot rakstisku 

paziņojumu par iespējamā līdzdalības maksājuma apmēru un samaksas kārtību.  

4. IZGLĪTOJAMĀ PĀRSTĀVIS pēc vienošanās 3.punktā minētā paziņojuma saņemšanas SKOLAS noteiktā termiņā veic 

līdzdalības maksājuma samaksu vai informē SKOLU par atteikumu veikt līdzdalības maksājumu. 

5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad IZGLĪTOJAMAIS ir sekmīgi pabeidzis 

apmācību un ieguvis B kategorijas autovadītāja apliecību. 

6. Vienošanās laušana ir pieļaujama, PUSĒM savstarpēji vienojoties, izņemot 7.punktā noteiktajā gadījumā. 

7. SKOLAI ir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanos, ja IZGLĪTOJAMĀ PĀRSTĀVIS nepilda vienošanās 4.punktu. 

8. Visus strīdus, kas rodas starp SKOLU un IZGLĪTOJAMĀ PĀRSTĀVI šīs vienošanās izpildes gaitā, PUSES izšķir pārrunu 

ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams, strīdus izšķir Rūjienas novada pašvaldība vai tiesa atbilstoši LR normatīvo 

aktu prasībām. 

9. Parakstot šo vienošanos, IZGLĪTOJAMAIS un IZGLĪTOJAMĀ PĀRSTĀVIS apliecina, ka šīs vienošanās nosacījumi tiem ir 

saprotami un pieņemami un  ka tie ir iepazinušies ar SKOLAS iekšējās kārtības noteikumiem. 

10. Vienošanās sastādīta 2 eksemplāros, viens glabājas SKOLĀ, otrs pie IZGLĪTOJAMĀ PĀRSTĀVJA. 
 

Skola: ________________________________________ 

Izglītojamais : __________________________________ 

Izglītojamā pārstāvis: ____________________________ 


