04/09/2019
Godātie Vecāki,
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atbalsta fonds (RVVG AF) ir vienojies ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (RVVG)
vadību par iespēju izvietot skolas telpās skapīšus, kuru funkcija ir uzglabāt skolā skolnieku mantas ar mērķi atvieglot
skolēnu skolas somu svaru, kā arī citas vērtīgas lietas, kuru atstāšana bez uzraudzības var būt riskanta dažādu
apsvērumu dēļ.
Skolēna nodrošināšana ar iespēju lietot skapīti ir tikai un vienīgi katra konkrētā skolēna vecāku individuāla iniciatīva.
RVVG atļauj savās telpās izvietot skapīšus.
Ir iespējami četru veidu skapīši, kuri vizuāli ir vienādi. Atšķirība ir ziedojuma apjomā, skapīša izmēros un pasūtīšanai
minimāli nepieciešamajā skaitā.
Ziedojuma apjoms sevī ietver vienu skapīti attiecīgajā blokā ar atslēgu un kāju rāmi, skapīša piegādi un uzstādīšanu.
Skolēnu vecāki, kuri vēlas nodrošināt skolēnu ar iespēju lietot skapīti RVVG telpās atbilstoši skapīšu lietošanas
noteikumiem (sk. pielikumā), veic līdz 2019.gada 1.oktobrim ziedojuma maksājumu RVVG AF uz sekojošiem
rekvizītiem:
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008021299
SEB bankas Āgenskalna filiāle
kods: UNLA LV 2X 003
konta Nr.: LV11UNLA0003020079020

un nosūta par to info uz e-pastu: kaspars@premium.lv
Maksājuma mērķis: Veida Nr. 5 skapītis Jānim Bērziņam 13 a.
Veida Nr. x (skapīša veids norādīts zemāk) skapītis Jānim Bērziņam (SKOLĒNA vārds, uzvārds un klase).
2019.gada 1.oktobrī RVVG AF veic attiecīgā daudzuma skapīšu pasūtījumu, kas tiek izpildīts ~ sešu nedēļu laikā vai
ātrāk. Visi skapīši kļūst par RVVG AF īpašumu un konkrēto skapīti skolēns, kura vecāki tam ziedojuši līdzekļus, ir
tiesīgs to izmantot tikai saskaņā ar „Skapīšu lietošanas noteikumiem”. „Skapīšu lietošanas noteikumu” atkārtotas
pārkāpšanas gadījumā skapīša izmantošana var tikt liegta.
Par skapīša tālāku izmantošanu RVVG AF lemj atsevišķi.
Pēc skapīšu uzstādīšanas skolā tie pēc skolnieka izvēles tiek nodoti lietošanā rindas kārtībā atbilstoši maksājuma
saņemšanai RVVG AF kontā.

Gadījumā, ja kāda skolnieka vecāki iepriekš minētajā termiņā nav paspējuši veikt ziedojumu un vēlas nodrošināt
skolnieku ar iespēju lietot skapīti, var ziedot RVVG AF jebkurā brīdī. RVVG AF sasniedzot minimālo pasūtījuma
apjomu, veic atkārtotu skapīšu pasūtījumu, kas tiek izpildīts ~ sešu nedēļu laikā.
Gadījumā, ja kāda skolnieka vecākiem finansiālu apsvērumu dēļ nav iespējams veikt ziedojumu, tomēr skolniekam
skapītis ir būtiski nepieciešams, vecāki tiek aicināti personīgi vērsties pie Atbalsta fonda ar lūgumu piešķirt skapīti
lietošanā. Atbalsta fonds šo lūgumu izskata un pieņem lēmumu par šādas iespējas nodrošināšanu.
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Skapīšu izmēri mm un veidi:
A x P x DZ

Ziedojums EUR:

Min. Pasūtījuma skaits

1 - 435x300x550

50,-

8

2 - 580x300x550

60,-

9

3 - 870x300x550

Krāsa korpusam:

75,-
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4 - 1740x300x550

Pelēka RAL 9003

100,-
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Veids Nr. 1

Veids Nr. 2
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Veids Nr. 3

Veids Nr. 4

Kāju rāmis:

Atslēga:
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