PROGRAMMĒŠANAS SKOLAS “LEARN IT”
SADARBĪBAS NOTEIKUMI
2019./2020. mācību gads

Interešu izglītības iestāde “Mācies IT”, interešu izglītības iestādes reģistrācijas nr.: 3351803212,
juridiskā adrese Dauguļu iela 41, Rīga, LV-1002, kuru pārstāv tās dibinātājs SIA “Learn IT”,
reģistrācijas nr.: 40103816223, juridiskā adrese Dauguļu iela 41, Rīga, LV-1002, turpmāk tekstā Learn
IT, un
audzēkņa vecāki vai aizbildņi, turpmāk tekstā V
 ecāki, vienojas par sekojošiem sadarbības
noteikumiem, turpmāk tekstā Noteikumi:
1. Vienošanās priekšmets
Learn IT apņemas nodrošināt programmēšanas nodarbības audzēkņiem vecumā no 1.-9.klasei, turpmāk
tekstā Audzēknis, pie kvalificēta pasniedzēja vienu reizi nedēļā.
2. Pieteikuma iesniegšana nodarbībām
2.1. Pirms noarbību uzsākšanas Vecāki iesniedz pieteikumu par Audzēkņa dalību Learn IT nodarbībām.
Pieteikumu var iesniegt vai nu elektroniski saitē www.learnit.lv vai bit.ly/LearnITnodarbibas, vai arī
rakstiskā formā Learn IT skolotājam.
2.2. Ja pieteikums no Vecākiem saņemts elektroniski mājas lapā www.learnit.lv, pēc pieteikuma
saņemšanas Learn IT sazinās ar Vecākiem un vienojas par Audzēknim piemēroto nodarbību vietu un
laiku.

3. Mācību darbs
3.1. Nodarbību saturs tiek īstenots saskaņā ar Learn IT veidoto interešu izglītības programmu.
3.2. Ņemot vērā nodarbību uzsākšanas laiku, mācību gada ietvaros Learn IT nodrošina Audzēkņiem no
15 līdz 32 nodarbībām. Konkrētu nodarbību kalendāru pirms nodarbību uzsākšanas Learn IT nosūta
Vecākiem uz Vecāku pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
3.3. Learn IT mācību gads sastāv no diviem mācību semestriem:
3.3.1. pirmais mācību semestris ilgst no septembra līdz janvārim ieskaitot;
3.3.2. otrais mācību semestris ilgst no februāra līdz maijam ieskaitot.
3.4. Vienas nodarbības ilgums ir 90 (deviņdesmit) minūtes.

4. Learn IT tiesības un pienākumi
4.1. Learn IT ir tiesības:
4.1.1. Vadīt nodarbības atbilstoši mācību programmai, nodarbību plānam un Noteikumu 3.2.punktā
minētajam kalendāram;
4.1.2. Mācību nolūkos izveidot audzēknim individuālus profilus mācību programmēšanas platformās,
piemēram, Code.org, Scratch, KhanAcademy u.c.;
4.1.3. Liegt Audzēknim apmeklēt Learn IT nodarbības, ja Audzēknis vai Vecāki atkārtoti pārkāpj vai
nepilda kādu no Noteikumos norādītajiem pienākumiem;
4.1.4. Liegt Audzēknim apmeklēt nodarbības, ja Vecāki nav veikuši dalības maksu rēķinā norādītajā
termiņā;
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4.1.5. Jebkurā brīdī, iepriekš informējot Vecākus, pārtraukt nodarbību norisi. Šādā gadījumā
Vecākiem tiek atgriezta samaksa par nenotikušajām nodarbībām.
4.2. Learn IT ir pienākums:
4.2.1. Nodrošināt Audzēknim nodarbības atbilstoši izstrādātajai mācību programmai, sekot nodarbību
plānam un nodarbību kalendāram;
4.2.2. Nodarbību laikā nodrošināt atbilstoši aprīkotas mācību telpas un nepieciešamos mācību
materiālus;
4.2.3. Nodrošināt drošus mācību apstākļus atbilstoši Veselības Inspekcijas un VUGD noteiktajām
prasībām;
4.2.4. Savlaicīgi informēt Vecākus par izmaiņām nodarbību kalendārā, nosūtot informāciju
Vecākiem uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru.

5. Audzēkņa tiesības un pienākumi
5.1. Audzēknim ir tiesības:
5.1.1. Apmeklēt nodarbības un piedalīties citos Learn IT organizētajos pasākumos, ja par nodarbībām
ir veikta apmaksa;
5.1.2. Pārtraukt dalību nodarbībās, iepriekš par to informējot nodarbību skolotāju;
5.1.3. Aktīvi piedalīties mācību procesā, izteikt un aizstāvēt savas domas, izteikt priekšlikumus
mācību procesa uzlabošanai;
5.1.4. Mācību procesā izmantot Learn IT nodrošinātās telpas, mācību līdzekļus, inventāru,
informācijas tehnoloģijas u.c.;
5.2. Audzēknim ir pienākums:
5.2.1. Ievērot Learn IT iekšējās kārtības noteikumus, darba drošības instrukcijas un Learn IT skolotāja
norādījumus, kā arī uzvesties atbilstoši pieklājības un ētikas normām;
5.2.2.Apmeklēt nodarbības un apgūt Learn IT programmu;
5.2.3. Saudzēt mācību telpas un inventāru, nodarbībās esošos mācību līdzekļus, materiālus un pārējo
dalībnieku personīgās mantas;
5.2.4. Sargāt savu veselību, ievērot tīrību un personīgo higiēnu;
5.2.5. Sargāt savu personīgo īpašumu;
5.2.6. Netraucēt pārējos nodarbību dalībniekus apgūt nodarbību saturu.

6. Vecāku tiesības un pienākumi
6.1. Vecākiem ir tiesības:
6.1.1. Pieprasīt un saņemt informāciju par Audzēkņa mācību rezultātiem nodarbībās;
6.1.2. Pieprasīt Learn IT nodrošināt atbilstošus apmācību kursu pasniedzējus, ievērot Bērnu tiesību
aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus;
6.1.3. Sniegt ziņas par audzēkņa veselības stāvokli, informēt par īpašajiem medikamentiem, kas
nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma u.tml.) un nodrošināt audzēkni ar tiem;
6.1.3. Pārtraukt bērna dalību nodarbībās, iesniedzot rakstveida iesniegumu vai elektronisku e-pastu
Learn IT;
6.2. Vecākiem ir pienākums:
6.2.1. Veicināt audzēkņa līdzdalību visās pulciņa nodarbībās un pasākumos;
6.2.2. Rēķinā norādītajā laikā veikt samaksu par Audzēkņa dalību nodarbībās.
6.2.3. Atlīdzināt audzēkņa tīši nodarītos materiālos zaudējumus svešām mantām.
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7. Samaksas kārtība
7.1. Pirmā nodarbība Audzēknim ir bez maksas.
7.2. Ja pēc pirmās nodarbības Audzēknis vēlās turpināt nodarbības, Vecāki nedēļas laikā izvēlas kādu no
Noteikumu 7.4.punktā minētajiem apmaksas modeļiem un nosūta informāciju par izvēlēto modeli uz
Learn IT e-pastu elina@learnit.lv. Ja Vecāks ziņu nenosūta un Audzēknis turpina apmeklēt nodarbības,
Vecākiem automātiski tiek piemērots Noteikumu 7.4.1. punktā minētais apmaksas modelis.
7.3.Vecāki rezervē Audzēknim vietu nodarbībās, veicot avansa maksājumu saskaņā ar Learn IT nosūtīto
priekšapmaksas rēķinu uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Pirmais rēķins tiek nosūtīts 2 (divu) nedēļu
laikā kopš Audzēknis apmeklējis punktā Nr. 7.1. minēto pirmo nodarbību.
7.4. Apmaksa par nodarbībām var tikt veikta saskaņā ar šādiem apmaksas modeļiem:
7.4.1. Pērkot abonementu uz mēnesi, par konkrētajā mēnesī plānoto nodarbību skaitu saskaņā ar
Noteikumu 3.2.punktā minēto kalendāru.  Šādā gadījumā vienas nodarbības maksa ir:
7.4.1.1. 14.00 EUR (četrpadsmit euro 00 euro centi), ja skolēns apmeklē nodarbības
kopstrādes telpā Teikums, G.Zemgala gatvē 78, vai LMT Brīvības centrā, Ģertrūdes ielā
12;
7.4.1.2. 12.00 EUR (divpadmsit euro 00 euro centi), ja skolēns nodarbības apmeklē jebkurā
citā norises vietā nekā minēts punktā Nr. 7.4.1.1.
7.4.2. Pērkot abonementu uz semestri, katrai nodarbībai tiek piemērota 10% atlaide.
7.4.3. Pērkot abonementu uz gadu, katrai nodarbībai tiek piemērota 20% atlaide.
7.5. Ja nodarbības apmeklē divi bērni no vienas ģimenes (māsas, brāļi), otrajam bērnam ģimenē tiek
piemērota 10% atlaide. Šī atlaide summējas ar Noteikumu 7. punktā minētajām atlaidēm.
7.6. Ja Audzēknis nāk no daudzbērnu ģimenes, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes
karte” vai izziņu par daudzbērnu ģimenes statusu, Audzēknim tiek piemērota 10% atlaide, arī pērkot
abonementu uz mēnesi.
7.7. Audzēkņa slimības gadījumā, iesniedzot ārsta zīmes kopiju, Learn IT mēneša laikā atgriež
vecākiem pārmaksāto summu par slimības dēļ kavētajām nodarbībām. Ārsta zīmes kopiju iespējams
iesniegt pulciņa skolotajam, nosūtīt uz e-pastu elina@learnit.lv vai nosūtīt mobilajā lietotnē WhatsApp
uz tālruņa numuru 26746546.
7.7. Ja kāda nodarbība tiek atcelta Learn IT vainas dēļ, Learn IT atgriež Vecākiem pārmaksāto summu
par nenotikušo nodarbību mēneša laikā.
7.8. Samaksa nav atkarīga no apmeklēto nodarbību skaita. Ja Audzēknis kavē nodarbības citu iemeslu dēļ
kā norādīts Noteikumu 7.6.punktā, veiktie maksājumi netiek atgriezti. Learn IT nav pienākuma piedāvāt
atstrādāt kavētās nodarbības.
7.9. Ja Audzēknis nolemj pārtraukt apmeklēt Learn IT nodarbības, Learn IT neatgriež no Vecākiem
saņemto naudas summu vai tās daļu.
7.10. Vecāki visus maksājumus veic ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar priekšapmaksas rēķiniem, kas
nosūtīti elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Apmaksa tiek veikta uz šādiem Learn IT
norēķinu rekvizītiem:
SIA „Learn IT”, Dauguļu iela 41, Rīga, LV-1002
Reģ.Nr.40103816223
Norēķinu konts: LV62RIKO0002930182070
Banka: Luminor Bank

8. Personas datu aizsardzība
8.1. Vecāki piekrīt un pilnvaro Learn IT apstrādāt, tai skaitā iegūt, izmantot un glabāt, Vecāku un
Audzēkņa personas datus (tai skaitā Audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, vecumu, nodarbību laikā
uzņemtus fotoattēlus un videomateriālus, Vecāku vārdu un uzvārdu, mobilā tālruņa numuru un
elektroniskā pasta adresi) saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamiem starptautiskiem un nacionāliem
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tiesību aktiem, t.sk., Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas datu aizsardzības tiesību aktu
prasībām.
8.2. Personas dati tiek apstrādāti, lai Learn IT spētu izpildīt šos Noteikumus, identificēt Vecākus un
Audzēkni, uzskaitīt no Noteikumu izrietošos maksājumus un parādus, izrakstīt rēķinus par Learn IT
sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošināt komunikāciju starp Vecākiem un Learn IT.
8.3. Nodarbību laikā var tikt uzņemti foto un video materiāli ar Audzēkņa dalību, kas var tikt izmantoti
publiski, informatīvos nolūkos par Learn IT darbību.

Interešu izglītības iestāde “Mācies IT”
Reģistrācijas nr.: 3351803212
Juridiskā adrese: Dauguļu iela 41, Rīga, LV-1002

Interešu izglītības dibinātājs
SIA “Learn IT”
Reģistrācijas nr.: 40103816223
Juridiskā adrese: Dauguļu iela 41, Rīga, LV-1002
elina@learnit.lv
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